
INSS DIGITAL

o impacto junto aos servidores e no 

acesso ao direito da população usuária da 

Previdência Social



RESUMO

• Trata-se de projeto de pesquisa que tem como objeto de estudo o novo modelo 

de atendimento adotado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

denominado “INSS Digital”. Na esteira das mudanças do mundo do trabalho, da 

redefinição das funções do estado capitalista e do movimento de contrarreforma 

da Previdência Social, o Programa “INSS Digital”, implantado a partir de 2016, 

migrou o modelo de atendimento da autarquia, de presencial para remoto. A nova 

modalidade operou, assim, mudanças profundas no processo de trabalho dos 

servidores e impactou sobremaneira a prestação direta dessa política à população 

usuária, no que condiz a orientação e informação, trazendo inúmeros entraves no 

acesso aos direitos previdenciários.



OBJETIVOS

Objetivo Geral

• Compreender o impacto do “INSS Digital” na alteração dos processos de trabalho dos servidores do INSS, da rede 

socioassistencial e no acesso ao direito da população usuária da previdência social (aos serviços e benefícios concedidos e 

operacionalizado pelo INSS), no bojo das transformações societárias do mundo do trabalho, da redefinição das funções do 

Estado capitalista e das contrarreformas previdenciárias.

Objetivos específicos

• Apreender a redefinição das funções do Estado capitalista e as contrarreformas da previdência social brasileira no período 

de 1990 a 2021, no contexto da crise estrutural do capital;

• Compreender as transformações do mundo trabalho, no âmbito da totalidade capitalista e da particularidade brasileira, em 

especial no contexto conjuntural de 2016 a 2021;

• Analisar o processo de transformação estrutural do INSS, a implantação do Programa “INSS Digital” e seu significado no 

bojo da sociedade capitalista brasileira;

• Identificar o impacto do “INSS Digital” para os trabalhadores da autarquia, para os trabalhadores da rede socioassistencial

e para a população usuária da política de Previdência Social.



CATEGORIAS ANALÍTICAS

• Crise do Capital e do Capitalismo em seu Movimento de Restauração

• Transformações do Mundo do Trabalho na Conjuntura brasileira –

contrarreformas trabalhistas de 2016-2021

• O Movimento de Contrarreforma da Previdência Social

• INSS Digital” X Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)



METODOLOGIA

• O método a ser utilizado numa perspectiva aproximativa será o crítico-dialético;

• Revisão bibliográfica - Aprofundamento do referencial teórico

• Levantamento e análise documental;

• Levantamento de dados sobre atendimentos do INSS, requerimentos de benefícios serviços 

e análise de processos;

• Grupos focais com analistas do seguro social e técnicos administrativos do INSS. 

• Entrevistas semiestruturadas junto à população usuária da previdência social;

• Questionário que será encaminhado aos profissionais que atuam na atenção básica do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS em Santa Catarina. 



RECURSO

• Duas professoras do Departamento de Serviço Social – DSS – CSE – UFSC: 

uma do DSS e a outra aposentada, voluntária do Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social – PPGSS-UFSC;

• Oito assistentes sociais do INSS de Santa Catarina que comporão a equipe de 

pesquisa;

• Dois bolsistas do PIBIC (em concorrência de seleção);

• Computadores disponíveis no DSS, assim como material de 

escritório necessário à operacionalização da pesquisa.



CRONOGRAMA



SEMESTRE/ANO

ETAPA

1°

Semestre

2021

2°

Semestre

2021

1°

Semestre

2022

2°

Semestre

2022

1°

Semestre

2023

2º Semestre

2023

1º

Semestre

2024

Reuniões quinzenais de trabalho X X X X X X X

Levantamento Bibliográfico e 

Documental

X X X

Levantamento de dados X X X X

Elaboração do formulário de 

entrevistas e do roteiro dos 

grupos focais

X

Submissão do Projeto de 

Pesquisa Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos -

UFSC

X

Realização de Entrevistas e dos 

Grupos Focais

X X X

Tabulação e Organização dos 

Dados da pesquisa empírica

X X X

Análise de dados X X

Elaboração de artigos científicos X X X X X X

Participação em eventos 

científicos

X X X X X X

Elaboração do relatório final X X

Socialização dos resultados da 

pesquisa

X X


