
 

INSS DIGITAL: Tendências para o trabalho do assistente social    

 

 Joziane Ferreira de Cirilo 
1
 

Queriane de Paula Gama de Mello
2
 

 
Resumo: Este artigo aborda as tendências para o trabalho do/a assistente social no Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS no contexto do INSS Digital que tem os seus pilares 

fundados na transformação digital e na racionalização do trabalho em resposta às estratégias 

de contrarreforma  da Previdência Social numa lógica excludente e de regressão de direitos 

que prioriza o mercado em detrimento das políticas sociais. Neste cenário, as requisições 

institucionais para o Serviço Social impõem limites para a autonomia profissional e mudanças 

profundas nas relações e processos de trabalho que desafiam os/as profissionais a 

construírem respostas coletivas para a materialização e consolidação da direção ético política 

da profissão. 
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1 INTRODUÇÃO  

Este artigo tem como objetivo apresentar as tendências para o trabalho 

da/o assistente social no INSS em tempo de desmonte de direitos e avanço do 

neoliberalismo nas políticas sociais brasileiras. Apresenta enfoque na 

racionalização dos processos de trabalho providas pelo capital que, através da 

crise, teve que:  

buscar novas fontes de valorização do valor adequadas às 
características atuais da sua expansão, deflagrando sua ofensiva 
restauradora através de iniciativas económicas e políticas, na 
tentativa de assegurar a produção e a acumulação da riqueza privada 
(MOTA; AMARAL,  2016, 229 p.)  
 

 

Para isso, necessitou reconfigurar os processos de trabalho, o que 
impacta diretamente na atuação da/o assistente social. O INSS Digital tem 
representado restrições para a população sem acesso a tecnologia. Nesse 
cenário é que estão inseridos os/as assistentes sociais, Iamamoto define que: 

 
As condições que circunscrevem o trabalho do assistente social 
expressam a dinâmica das relações sociais vigentes na sociedade. O 
exercício profissional é necessariamente polarizado pela trama das 
relações e interesses sociais e participa tanto dos mecanismos de 
exploração e dominação quanto, ao mesmo tempo e pela mesma 
atividade, de respostas institucionais e políticas às necessidades de 
sobrevivência das classes trabalhadoras e da reprodução do 
antagonismo dos interesses sociais (IAMAMOTO, 2014, p.610).  
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Nesse sentido, diante das mudanças nos processos de trabalho, cabe 

ao Serviço Social buscar novas possibilidades de resistência frente à violação 

dos direitos, pela melhoria das condições de trabalho e fortalecimento do 

compromisso do Serviço Social por uma nova sociabilidade.  

 

2 INSS DIGITAL:  TRANSFORMAÇÕES DO PROCESSO DE TRABALHO  

As transformações nos processos de trabalho acompanham as 

reconfigurações do sistema capitalista, visando a exploração da força de 

trabalho em prol de maiores lucros. Como justificativa desse processo, que 

racionaliza o trabalho, o sistema se utiliza da crise, por ele mesmo gerada, para 

concretizar seu projeto.  

Mészaros (2002), aborda que a crise contemporânea é estrutural, global 

e atinge todos os países capitalistas, sejam centrais ou periféricos, 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, e afeta todas as dimensões da vida 

pessoal, profissional e política. Portanto, a crise capitalista é endêmica, 

cumulativa, crônica e permanente, e se expressa pela concentração do capital 

e descentralização da produção, não podendo ser enfrentada setorialmente ou 

por capitalistas individualmente, razão pela qual se mobiliza a intervenção do 

Estado e das organizações financeiras internacionais.  

Nesse projeto societário, o Estado tem um papel central de favorecer a 

produção de superlucros através de inovações de práticas ideológicas e 

produtivas, principalmente, patrocinando transformações nos padrões de 

acumulação e reprodução do sistema.  

Na atual conjuntura, podemos elencar a contrarreforma da Política de 

Previdência Social como um dos traços mais marcantes do capitalismo, 

historicamente, essa política sempre sofreu alterações, principalmente nos 

governos de extrema direita. Ações com foco na racionalização do trabalho e 

privatização das políticas públicas e sociais são materializadas para 

investimentos e aprimoramento do mercado, ou seja, restringe-se direitos e 

intensifica as estratégias de mercantilização e privatização dos serviços e 

benefícios previdenciários. 

No Brasil, a reforma gerencial do Estado, foi difundida por Bresser 

Pereira no governo Fernando Henrique Cardoso, com a introdução de 



 

mecanismos da gestão privada no setor público, na lógica do cálculo racional 

da relação custo-benefício. Deste modo, a racionalização do trabalho se 

constitui no gerenciamento do processo de trabalho de modo a possibilitar o 

controle de todas as fases do trabalho com o objetivo de extrair maior 

produtividade com menor custo.   

A Previdência Social foi uma das primeiras instituições públicas a adotar 

as medidas de racionalização nos processos de trabalho, em meados dos anos 

2000 inicia o projeto de “modernização” da previdência, que tinha como 

objetivo reduzir as filas de espera, melhorar o atendimento e combater as 

fraudes. O foco do projeto era o cidadão e a humanização do atendimento e 

baseava-se em três eixos: mudanças organizacionais; gestão de pessoas e de 

processos; melhoria das tecnologias de informação. (DATAPREV, In: PRADO, 

2015, p.8).  

O modelo gerencial do INSS começou a ser esboçado no contexto da 

contrarreforma do Aparelho do Estado e tem a sua base de sustentação no 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995). Desde 

então, a informatização dos processos de trabalho avançou com a implantação 

do atendimento por meio dos canais remotos (telefones ou internet),  ou com 

agendamento programado nas agências, atribuindo novas características à 

previdência social, substituindo as filas físicas pelas virtuais.  

Esse processo foi intensificado no período pós golpe da presidenta 

Dilma Rousseff (2016) com a flexibilização da lei trabalhista ocorrida em 2017 

no governo Temer, embasado no discurso de que a (des)regulamentação do 

trabalho traria “geração de emprego”. A reforma trabalhista foi aprovada com a  

justificativa de que uma boa parcela dos 13,7 milhões de desempregados teria 

emprego, mas o que ocorreu foi uma expansão de trabalhadores na 

informalidade e perda de direitos de proteção social.  

Desde de 2017 o INSS adotou um novo modelo de atendimento: INSS 

Digital que, segundo a autarquia, consiste em um “novo fluxo de atendimento 

para aumentar a capacidade da autarquia de reconhecer direitos. Os pilares do 

projeto são o processo eletrônico - agendamento e concessão do benefício 

pela internet para o segurado [...] ou por meio de entidade representativa que 



 

tenha celebrado Acordo de Cooperação Técnica com o INSS - e a distribuição 

de demandas entre as unidades.” (INSS, 2017, s/p) 

O projeto INSS Digital iniciou-se na Agência da Previdência Social - APS 

de Mossoró, Rio Grande do Norte, em 23 de janeiro de 2017 como um projeto 

piloto, comparando os meses de fevereiro a abril de 2016 X fevereiro a abril de 

2017, com foco nos impactos dessa nova ferramenta no fluxo da APS. Os 

dados evidenciaram melhoras significativas no tempo de espera e no 

atendimento da APS, e portanto, gradualmente, foi implantado em outras 

regiões do país.    

Esse novo modo de atendimento é disponibilizada pelos canais remotos 

Meu INSS (aplicativo e site) e Central 135, em que os atendimentos passam a 

serem realizados a distância, a fim de atender o número de requerimentos da 

instituição e reduzir o tempo de espera, mas a realidade tem apresentado uma 

expressiva parcela da população sem acesso aos meio tecnológicos, 

constituindo o INSS Digital uma barreira no acesso da sociedade à política 

previdenciária.   

É importante frisar que a proposta de transformação digital no INSS 

surge num cenário de redução do quadro de servidores, com expressivo 

número de aposentadorias, ou seja, esse projeto surge com a intenção de 

suprir a falta de reposição do quadro profissional devido a limitações 

orçamentárias instituídas pela PEC n° 95/16 (congelou investimentos públicos 

por 20 anos), e não diretamente para melhorar e/ou ampliar o atendimento à 

população. 

Esse processo se intensificou no governo Bolsonaro, com a direção e 

consolidação da administração pública gerencial, a Previdência Social passou 

de Ministério a uma das Secretarias do Ministério da Economia e tem como 

direcionadores dos processos internos, foco na gestão e no controle social, dos 

quais se destaca o aperfeiçoamento da gestão estratégica e comunicação; 

simplificação, desburocratização e uniformização de procedimentos e normas, 

bem como a gestão de riscos.  

Para a Controladoria Geral da União, a necessidade de uma política de 

gerenciamento de riscos, é justificada pela complexidade do ambiente 

organizacional. Esse arcabouço de política e metodologia, aliados à 



 

disseminação da cultura de gestão de riscos, possibilita o ambiente adequado 

para fortalecer os controles internos, o combate às fraudes, a gestão de riscos 

e a segurança institucional, visando prevenir, mitigar, eliminar e controlar 

riscos. (CGU, 2015) 

 Este governo tem em sua condução o combate às fraudes como um 

“lema”, a  MP N° 871 de 18 de janeiro de 2019, gerou enrijecimento das formas 

de acesso da população aos benefícios previdenciários e atribuiu ao 

trabalhador o papel de possível fraudador da Previdência Social, acirrando os 

critérios de acesso aos serviços e benefícios e os mecanismos de controle. 

A partir do dia 10 de julho de 2019, do total de 96 serviços, o INSS 

passa a disponibilizar 90 serviços à distância, através do Meu INSS (site e 

aplicativo) e telefone 135, e desde o dia 02 de julho de 2019 alguns serviços 

foram automatizados pela Unidade de Resposta Audível - URA do 135. Essas 

mudanças têm apresentado expressivos impactos nos processos de trabalho, 

como servidores tendo o registro da frequência de trabalho substituída pela 

produtividade, acúmulo de função (devido a falta de reposição do quadro de 

profissionais), falta de condições de trabalho, etc. O INSS Digital e o 

teletrabalho se apresentam como uma saída para a automatização dos 

processos em detrimento do trabalho humano. 

Portanto, o INSS Digital está voltado para o autoatendimento e 

automação da análise dos processos, ocasionando a racionalização dos 

processos de trabalho, e  a população os impactos postos são a restrição e 

precarização do acesso aos serviços e benefícios do INSS para a população 

com barreiras de acesso aos meios tecnológicos.  

 

3 TENDÊNCIAS PARA O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO 

CONTEXTO DO INSS DIGITAL  

 O Serviço Social é uma profissão que se pauta  por um projeto de 

sociedade que tem centralidade em princípios fundamentais como a 

democracia, a liberdade e a justiça social. No INSS, o Serviço Social, além da 

legislação profissional, fundamenta suas atividades no artigo 883 da Lei 
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8.213/91, que dispõe acerca das competências do Serviço Social 

Previdenciário, no Manual Técnico do Serviço Social e na Matriz Teórico 

Metodológica4.  

As desigualdades sociais se expressam das mais variadas formas e 

estão relacionadas às particularidades da formação histórica, econômica, 

política e cultural do nosso país, por isso, no INSS da Gerência Executiva de 

Curitiba, a matéria de intervenção do Serviço Social tem se caracterizado e 

ganha relevo na viabilização dos direitos sociais, especialmente os 

previdenciários e assistenciais, com atendimento voltado prioritariamente para 

o público mais vulnerável, como pessoas idosas, pessoas com deficiência, 

mulheres e homens empobrecidos, com baixa escolaridade e de regiões 

periféricas, como a população em situação de rua e outros grupos que se 

caracterizam pela exclusão e vulnerabilidade social. 

O Serviço Social da Gex Curitiba conta com uma equipe de 10 

assistentes sociais e uma estagiária de Serviço Social, com atendimento 

presencial e diário. Do total de 13 agências, o Serviço Social é ofertado 

enquanto serviço somente em 08 agências (Cândido Lopes, Visconde de 

Guarapuava, Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária, Campo Largo, 

Colombo, Fazenda Rio Grande), sendo a agência de Paranaguá a última a 

deixar de disponibilizar o serviço em virtude de aposentadoria da assistente 

social. Do total de profissionais, 01 assistente social divide o tempo de trabalho 

entre o Serviço Social e a Reabilitação Profissional e uma profissional na 

assessoria técnica do Serviço Social. 

Em virtude das alterações das diretrizes de atendimento institucional 

concebidas pelo INSS Digital, as demandas do serviço têm se concentrado nas 

agências centrais, localizadas na região central de Curitiba, demandando em 

deslocamento da população e dos/as assistentes sociais da Região 

Metropolitana para Curitiba, assim como acompanhamento sistemático da 

                                                                                                                                                                          
solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no 
âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. 

4
 Matriz Teórico Metodológica – Elaborado pelos/as assistentes sociais do INSS, em 1994, a 

partir da alteração do Código de Ética Profissional do/a Assistente Social como documento 
norteador do trabalho do/a assistente social na Previdência Social, contemplando as 
dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico operativa. 



 

agenda e adequação de salas que garantam as condições éticas e técnicas 

para o atendimento social. 

No primeiro semestre de 2019, o Serviço Social totalizou 5.584 

atendimentos, sendo que 51% foram direcionados para a socialização de 

informações individual; 17% para a avaliação social (Benefício de Prestação 

Continuada - BPC e Aposentadoria para Pessoa com Deficiência - LC 

142/2013); 13% para análise processual para fins de orientações e subsídios 

na emissão de estudo e parecer social; e, 19% em outras atividades como 

visitas domiciliares/institucional, mapeamento, articulações e encaminhamentos 

para as demais políticas públicas e serviços da rede socioassistencial.  

As demandas são diversas e recorrentes em virtude das constantes 

alterações da legislação previdenciária, contemplando desde orientações 

acerca dos critérios de acesso aos benefícios previdenciários e assistenciais, 

como dúvidas acerca do cumprimento de exigência administrativa, interposição 

de recursos e acesso ao aplicativo Meu INSS, sendo este na sua maioria, 

trabalhadores/as com dificuldades de acesso à tecnologia ou com falta de 

conhecimento para operacionalizar o aplicativo ou o ambiente virtual. 

O Plano de Trabalho do Serviço Social da Gex Curitiba foi elaborado 

contemplando as atividades de avaliação social, socialização de informações 

individual e coletiva, emissão de estudo e parecer social, reuniões e 

supervisões técnicas, supervisão de estágio, capacitação, pesquisa social e 

assessoria e consultoria aos movimentos sociais, instituições governamentais e 

organizações da sociedade civil, com o objetivo de viabilizar o acesso da 

população aos direitos assegurados na política de Previdência Social em 

interface com as demais políticas, em especial a saúde e assistência social que 

compõe a Seguridade Social brasileira. As atribuições e atividades estão 

previstas no Manual Técnico do Serviço Social que garante a autonomia 

técnica em matéria específica de Serviço Social e define instrumentos e 

procedimentos técnicos para o atendimento, gestão, monitoramento e 

avaliação das ações e projetos do serviço. 

Se o histórico do Serviço Social na política de  Previdência Social 

sempre foi marcado de luta pela garantia de direitos da classe trabalhadora e 

para a consolidação do serviço, desde o período pós golpe, o processo se 



 

intensificou, especialmente pelo desmonte da Divisão de Serviço Social no 

nível estratégico do INSS e com a publicação de normas administrativas que 

consolidam a contrarreforma da Previdência Social e impactam no trabalho 

do/a assistente social como a redução do tempo para as avaliações sociais de 

60 para 30 minutos, a burocratização e a falta de destinação orçamentária para 

as atividades do Serviço Social que não estejam no rol dos serviços prioritários 

da instituição. 

Em 2019, o Serviço Social enfrenta deficit no quadro profissional devido 

à falta de abertura de concurso, e passa por processo de reestruturação 

regimental de acordo com o Decreto Nº 9746 de 08 de Abril de 2019, que 

dispõe sobre a extinção da Diretoria de Saúde do Trabalhador (DISART) e 

transfere o Serviço Social e Reabilitação Profissional para a Diretoria de 

Benefícios (DIRBEN), sendo esta diretoria responsável pela análise dos 

benefícios com forte tendência burocrática. 

O novo Modelo de Atendimento concebido e implantado pelo INSS 

Digital, além de trazer mudanças significativas nos procedimentos de 

atendimento das Agências da Previdência Social também se caracteriza pelas 

mudanças profundas nos processos de trabalho com a implantação das 

Centrais de Análises, do teletrabalho e a instituição de metas individuais e 

pagamento de bônus para os pontos excedentes. Este modelo tem como 

prerrogativa a automatização da análise, redução do fluxo de pessoas nas 

agências do INSS, sendo este mais um dos impactos para o trabalho dos/as 

assistentes sociais que atendem presencialmente no INSS. 

Neste contexto, dentre as inúmeras questões contemporâneas que 

impactam e transformam as profissões, o Serviço Social tem se colocado para 

a compreensão do momento histórico e seus desafios. A apropriação e uso das 

inovações tecnológicas no trabalho do/a assistente social no INSS tem se 

colocado como um dos desafios, no sentido de utilizar a tecnologia para 

atender aos interesses dos/as trabalhadores/as e usuários/as, considerando a 

significativa parcela da população desconectada do novo sistema tecnológico. 

Contudo, conforme afirma a autora Yolanda Guerra, 2016: 
 

A lógica tecnológica é uma ideologia. É próprio da sociedade 
burguesa racionalizar cada vez mais a divisão do trabalho, reduzindo 
as diferenças entre as profissões. A racionalidade formal-abstrata é 



 
formal por se restringir a formas próprias de padronização atual das 
políticas sociais e à lógica dos sistemas; é abstrata porque retira das 
profissões seus conteúdos concretos, seu espaço na divisão 
sociotécnica do trabalho que responde a um conjunto de demandas 
socioprofissionais e políticas. (GUERRA, 2016, p 105.) 
 

São muitas as pesquisas e estudos que demonstram o quanto as 

tecnologias intensificam os processos de trabalho, produzem efeitos mais 

controlador sobre o trabalho, organizam e encadeiam as tarefas de modo a 

otimizar todo o tempo de trabalho, quantificam as tarefas realizadas e permitem 

a ampliação da avaliação fiscalizatória do desempenho do trabalhador/a, assim 

como determina a configuração das políticas sociais que intensifica a dimensão 

de controle sobre as famílias beneficiárias dos programas sociais. 

O paradigma da tecnologia da informação é baseado na flexibilidade e 
num ritmo intenso de mudanças, exigindo dos/as trabalhadores/as uma rápida 
adaptação. Não apenas os processos são reversíveis, mas as organizações e 
instituições podem ser modificadas, e até mesmo fundamentalmente alteradas, 
pela reorganização de seus componentes. (CASTELLS, 1999). Com as 
mudanças no atendimento do INSS, as requisições institucionais para os/as 
assistentes sociais e demais trabalhadores permeiam a lógica da polivalência e 
da produtividade. 

 
Tudo se organiza de forma a diminuir cada vez mais o tempo para 
cada tarefa e assim estabelecer um padrão a ser aplicado a todos os 
trabalhadores, permitindo que se faça cada vez mais em menos 
tempo, independentemente do que isso implica para o trabalhador ou 
para quem procura o serviço. (PRADO, 2015, p. 169) 
 

As tendências da polivalência, multifuncionalidade, desespecialização, 

desprofissionalização e diluição das atribuições específicas estão presentes na 

formatação atual das políticas sociais e muitas vezes são interpretadas como 

“desvio de função”. A padronização e a tecnificação do trabalho são as formas 

que permitem que esses conteúdos concretos do trabalho sejam diluídos nas 

funções de administrar e gerenciar sistemas, muitas vezes por procedimentos 

padronizados e autoexplicativos que não requerem muito trabalho intelectual e, 

aparentemente, estão isentos de intencionalidade política. (GUERRA, 2016) 

A incorporação da tecnologia baseada no modelo gerencialista esvazia 

os conteúdos mais criativos do trabalhador/a, desencadeando o desgaste pela 

ação mecânica, repetitiva, que não instiga o estudo e a reflexão ética e crítica. 

Neste contexto, há uma incisiva pressão sobre os/as assistentes sociais 

a priorizarem as demandas institucionais, àquelas que interferem direta ou 



 

indiretamente nos indicadores e metas estabelecidos pelo INSS, em detrimento 

das demandas apresentadas pela população ao Serviço Social e das decisões 

dos profissionais.  

A Tecnologia da Informação se constitui em um amplo espaço de 

discussão pelas contribuições e avanços importantes para a vida em 

sociedade, contudo, conforme afirma Ianni (1976, p.71), citado por Guerra 

(2016, p.105), “ao despolitizar os problemas, pela adoção de diretrizes políticas 

disfarçadas em soluções tecnológicas, o imperialismo introduz também os 

elementos básicos da ditadura da burguesia. Sob a aparência da sofisticação 

[...]”.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto INSS Digital, aliado ao modelo gerencialista do INSS se 

configura em mudanças profundas para o trabalho do/a assistente social, 

impondo limites que estreitam a autonomia profissional, assim como 

desafiando os/as profissionais a criarem as condições concretas e materiais 

para o trabalho profissional na perspectiva do projeto ético-político, na defesa 

de projetos que ampliem os direitos da classe trabalhadora, seu campo de 

trabalho, sua autonomia técnica, suas atribuições e prerrogativas profissionais. 

(RAICHELIS, 2011) 

O conhecimento e o uso da Tecnologia da Informação colocam para 

os/as assistentes sociais a possibilidade de acesso a uma grande quantidade 

de informações e de dados que podem se transformar em informações e 

viabilização do acesso aos direitos sociais com enfoque capaz de agregar as 

diversas dimensões da vida humana que determinam o acesso às políticas 

sociais.  

Em momentos de regressão política é preciso acumular forças, 
fortalecer princípios e redefinir pedagogicamente os meios que 
possibilitem construir uma unidade entre as diretrizes teórico 
metodológicas, ético políticas e o campo do exercício 
profissional. (MOTA, 2016, p. 46) 
 
 

Embora o debate das TIs tenha pouco espaço nas discussões e 

deliberações do conjunto CFESS-CRESS, há de se pensar em como incorporá-

las no planejamento do Serviço Social para aprimorar a organização, o 



 

tratamento de dados e a gestão da informação com a finalidade de apreensão 

da realidade e elaboração das respostas necessárias diante das demandas da 

população e as requisições institucionais. 

Em momentos de regressão política que impõem limites para a 

sociedade e limites ainda mais estreitos para o trabalho profissional, “é preciso 

acumular forças, fortalecer princípios e redefinir pedagogicamente os meios 

que possibilitem construir uma unidade entre as diretrizes teórico 

metodológicas, ético políticas e o campo do exercício profissional”. (MOTA, 

2016). A organização coletiva dos/as assistentes sociais deve encontrar o que 

fazer para não perder o rumo ético e a medida do político na direção do Projeto 

Ético Político do Serviço Social (BARROCO, 2008).  
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