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CGNAD APROVA NOVO INDICADOR ITC-GDASS, MAS INSS 

CRIA ÍNDICE COM 90 PONTOS QUE TRARÁ PREJUÍZOS AOS 

SERVIDORES  

 

  
 

Data: terça-feira, 25 de junho de 2019 
Local: sala de reuniões da DGPA do INSS, em Brasília  
 

Participantes:  
FENASPS:  Rita de Cássia Assis (SP), Ana Colusso (DF).  
INSS: Mario Galvão de Souza Soria, 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) 
 

A última reunião do Comitê Gestor Nacional de Avaliação de Desempenho (CGNAD) do 
INSS, realizada no dia 24 de abril (relembre aqui) aprovou e consolidou o indicador 
ITC/GDASS construído após exaustivos trabalho do Grupo de Trabalho (GT) sobre 
Mensuração da GDASS (veja o relatório) devidamente constituído pela Portaria nº 1.086 
da Presidência do INSS em 11 de dezembro de 2018. Confira abaixo a fórmula:   
 

 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
 

http://fenasps.org.br/noticias-sp-9550/1903-apos-pressao-da-fenasps-inss-concorda-em-suspender-aplicacao-dos-efeitos-financeiros-do-novo-indice-itc-gdass-por-dois-ciclos
http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/relatorio.gt.mensura.gdass_abr2019.pdf
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Nessa terça-feira, 25 de junho, a FENASPS foi convocada para reunião extraordinária do 
CGNAD. O Diretor  do Instituto, Helder Calado, adiantou que o principal ponto da pauta 
seria a discussão sobre o indicador da GDASS, informando que o resultado do estudo 
realizado pelo GT foi analisado e discutido no âmbito da Diretoria de Gestão de Pessoas e 
da Presidência do INSS, tendo sido proposto uma avaliação que aprimorasse o indicador 
inicialmente sugerido para que estivesse mais alinhado às diretrizes institucionais, uma vez 
que trata-se de avaliação de desempenho institucional; além de contemplar a transição da 
Casa e que não deixasse de considerar a participação do/a servidor/a, segundo ele. 
 

Em seguida, o assessor da Presidência, Mário Sória, informou sobre as discussões as 
discussões realizadas com a Controladoria Geral da União (CGU) e explanou sobre o 
indicador que seria Indicador de Avaliação de Desempenho (IAD), considerando para a 
fórmula de cálculo a razão entre os Pontos Produzidos na Gerência Executiva e a 
Capacidade Esperada ao final do ciclo. 
 

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  
 

A FENASPS pontuou que todos os pressupostos elencados pelo assessor da Presidência 
para o indicador apresentado estavam contemplados no ITC-GDASS, ainda que o indicador 
apresentado como “avanço”, na verdade introduz a lógica da produtividade individual e 
numa parcela que representa 70% dos salários dos/as servidores/as.  
 
Nesse sentido, faz-se necessário um indicador abrangente que considere as diversas 
atividades e serviços desenvolvidos pelos/as trabalhadores/as. A gestão expôs ainda que 
pretende fixar em 20% o quantitativo de servidores responsáveis pela cesta prioritária. 
 
Desde a imposição dessa 'pontuação', sabe-se que os/as servidores/as têm apresentado 
dificuldades para atingi-la, sendo assim, instituir essa meta para aferição da GDASS 
causará prejuízos financeiros para inúmeros/as servidores/as, além de impactar na 
qualidade de análises dos processos e possível aumento de indeferimento de benefícios. 
 

A Federação refirmou que compreende a dificuldade por que passa a Instituição, com 
acervo imensurável e as cobranças dos órgãos de controle, com iminente possibilidade de 
Ação Civil Pública Nacional devido o longo prazo de espera da população para acesso aos 
direitos previdenciários (em algumas regiões, o prazo ultrapassa 365 dias).  
 

Contudo, as alterações nos fluxos e processos de trabalho foram uma escolha da Gestão, 
inclusive sem debate com os/as trabalhadores/as do Instituo, com abertura indiscriminada 
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de vagas e mais recentemente com vários serviços disponibilizados pelos canais remotos, 
o que pode gerar grande número de exigências, trazendo ainda mais morosidade ao 
processo de reconhecimento de direito.   
 

  
 

A autarquia tem avançado na implantação das novas tecnologias e plataforma digitais, o 
que é positivo, embora não resolva os problemas estruturais do INSS, como a falta de 
estrutura física adequada para operar as plataformas digitais e, sobretudo, a insuficiência 
de recursos humanos. Nesse sentido, a FENASPS reafirmou que os/as servidores/as não 
podem ser penalizados/as financeiramente por tais problemas. Além disso, a 
instituição da produtividade individual poderá ampliar o índice de adoecimento dos/as 
servidores/as. 
 
Apesar da pressão do INSS em pactuar esses índices na mesma data, a Federação foi 
categórica em afirmar que não havia possibilidade de concordar com o indicador 
apresentado sem fazer estudos e analisar impactos nos prejuízos financeiros aos/às 
trabalhadores/as.  
 
Diante do exposto, a FENASPS orienta a todos/as os/as servidores/as a não acatar metas 
individuais e, caso ocorra pressões e assédio no trabalho, fazer contato imediato com os 
sindicatos estaduais.  
 

A realidade não irá mudar para os/as servidores/as e segurados/as a 
não ser pela luta e engajamento de toda a categoria! 

 

TIREM AS MÃOS DO NOSSO BOLSO! 
 

 

Brasília, 28 de junho de 2019 
 

 

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS 


