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EM NOVA REUNIÃO DO CGNAD, INSS QUIS IMPOR INDICADOR 

DA GDASS COM 90 PONTOS. FENASPS REAFIRMA QUE 

CATEGORIA NÃO VAI PAGAR A CONTA! 

 

  
 

Data: quinta-feira, 4 de julho de 2019 
Local: sala de reuniões da DGPA do INSS, em Brasília  
 

Participantes:  
FENASPS:  Rita de Cássia Assis (SP) e Marcelo Vasques (SP) 
INSS: Mario Galvão de Souza Sória, assessor da Presidência do INSS; Helder Calado de 
Araújo, diretor de Gestão de Pessoas e Administração (DGPA); Suelia Guimarães Pereira, 
da Diretoria de Benefícios (Dirben); Renato do Carmo Alves, da Diretoria de Tecnologia e 
Inovação; Cristie Freitas Sampaio Costa Cordeiro (DACC) e Oliveiros Silva Mendes Junior 
(CODENC). 
 
Em nova reunião do Comitê Gestor Nacional de Avaliação de Desempenho do INSS 
(CGNAD), realizada no dia 4 de julho, os representantes do INSS insistiram em impor novo 
indicador diferente do ITC-GDASS já aprovado pelo Comitê, conforme divulgado após a 
reunião anterior do CGNAD, realizada em 25 de junho. 
 
Aos membros do Comitê Gestor, o INSS apresentou o indicador Índice de Avaliação de 
Desempenho (IAD) criado com uma nova tabela de pontuação para a cesta de tarefas 
prioritária. Neste item, os representantes da Fenasps questionaram a não pontuação de 
Exigência e a baixa pontuação da Pensão, Aposentadoria por Idade, portador de 
deficiência, dentre outros, que serviriam de base para multiplicação por 17% de 90 pontos. 
 
Após os representantes da Fenasps reiterarem que o índice contém as mesmas variáveis 
do ITC-GDASS (veja abaixo), porém com introdução de produtividade individual em 
substituição à média dos ciclos anteriores, ou seja, introduz a lógica de produtividade 
individual num indicador institucional que consta na Lei n° 13.324/2016, fixado com valor 
mínimo em 70 pontos, conforme o acordo de greve assinado com o governo em 2015. 
 
 

http://fenasps.org.br/destaque-secundario/1939-cgnad-aprova-novo-indicador-itc-gdass-mas-inss-cria-indice-com-90-pontos-que-trara-prejuizos-aos-servidores
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13324.htm
http://fenasps.org.br/greve-no-servico-publico/1042-termos-de-acordo-reposicao-e-tabelas-para-a-carreira-do-seguro-social-29-de-setembro
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 𝐼𝑇𝐶 =  
𝒕  

𝒄 ∗ 𝒔
 

Onde: 
 
t = quantidade de tarefas ponderadas concluídas no ciclo avaliado 
c = quantidade de tarefas ponderadas a serem concluídas no ciclo avaliado, considerando 
a capacidade do instituto  
s = ajustes sofridos na força de trabalho no decorrer da avaliação do ciclo 
 
Obs.: Pode-se calcular a variável sendo: 

𝑆𝑚

𝑆𝑎
 

 
 
Índice Im(Pro)posto 
 
IAD = Índice Avaliação de Desempenho 
 
Onde: 
 
PPGE = Pontos produzidos na Gerência-Executiva 
PntSer = Pontos do servidor 
n = Servidores 
 

Capacidade Esperada Final = Total de Pontos a ser promovido pela GEX no Semestre 
PntEspSer    = Pontos esperados por servidor = 90 pontos mensais 
TotalSer1                = Total de servidores lotados na gerência início mês (i) 
TotalSer2                = Total de servidores lotados na gerência final mês (i) 
PerSer                    = Percentual de servidores dedicados à cesta prioritária  
 
 
O IAD imposto pelo INSS restringe ainda a relação de tarefas, desconsiderando as diversas 
atividades desempenhadas pelos trabalhadores do Seguro Social deixando margem para 
manipulações na “cesta/pontos” ao bel-prazer da gestão. 
 
Na continuidade dos trabalhos, foram realizadas simulações utilizando referido indicador 
em todas as Gerências do País, e os verificamos que várias Gerências não alcançariam a 
meta proposta pelo INSS. 
 
A gestão alega que o INSS vem sendo cobrado pelos órgãos de controle – a Controladoria 
Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU) – e recorre à explicação de 
que tem realizado diversas políticas como o Bônus de Desempenho Institucional por 
Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade do Monitoramento Operacional de 
Benefícios (BMOB), e as Centrais Especializadas de Alta Performance (CEAPS) para dar 
vazão aos cerca de 3 milhões de processos represados e estes têm como parâmetro os 90 
pontos a GDASS não poderia ser divergente. 
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Reafirmamos que não concordaríamos com Indicador que penalizasse o servidor com 
prejuízo financeiro devido a problemas estruturais do INSS para oferecer os serviços à 
sociedade. 
 

  
 
O Diretor de Gestão de Pessoas e Administração (DGPA) do INSS, Sr. Helder Calado de 
Araújo, disse que sabia que esse modelo não seria aceito, mas que enviará a proposta do 
IAD para a procuradoria e o presidente do INSS, com observações anotadas na reunião. 
  
Recebemos e fizemos a denúncia de que em São Paulo, naquele momento, ocorria reunião 
em que o Gerente Executivo da Gex Centro coagia os servidores da área-meio a irem para 
a Central de Análise de Benefícios ou seriam removidos ex officio. 
 
O instituto pretende resolver problemas estruturais como falta de servidores 
institucionalizando o assédio moral e intensificando o ritmo de trabalho.  
   

NÃO ACEITAREMOS REDUÇÃO SALARIAL! 
 

CONCURSO PÚBLICO JÁ!! 
 

 

 

Brasília, 12 de julho de 2019 
 

 

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS 


