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Prezado Leitor, 

Estamos atualizando o nosso cadastro para que Você continue a 
receber gratuitamente os CADERNOS EBAP no endereço de sua pre
ferência. 

Caso deseje seguir recebendo a referida publicação. solicito o 
obséquio de fornecer e enviar-nos, com a maior brevidade possível 
os dados abaix.o. 
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I - APRESENTAÇÃO 

Este trabalho tem o propósito de examinar o impacto das medi

das saneadoras e racionalizantes adotadas pela Previdência So 

cial na concessão de beneficios na presente conjuntura. 

A exposição aborda inicialmente a relação entre polltica e ad 

ministração para, em seguida, expor as diretrizes governamen

tais e as propostas de mudança do Ministério da Previdência e 

Assistência Social no âmbito do INPS, para os periodos 1979/84 

e 1985/89. 

A direcionalidade da polltica previdenciária e da ação insti

tucional são analisadas, finalmente, a partir de dados relati 

vos à evolução da concessão de benefIcios em geral e do auxi

lio-doença previdenciário em particular, enquanto área de es

pecial preocupação da intervenção racionalizadora. 

11 - POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO: UMA RELAÇÃO DIFÍCIL 

Um dos temas mais controvertidos no campo da administração p~ 

blica é o concernente à relação entre polltica e administra -
-çao. Em geral, as abordagens centram-se no estudo dos deter-

minantes macroestruturais das politicas públicas, ou bem limi 

tam-se aos aspectos descritivos dos processos decisór~os e 

administrativos a que dão lugar na fase de sua implementação 

A dicotomização dos enfoques em torno dessas duas visões tem 

levado, com freqüência, a que nos diagnósticos institucionais 

se relegue a segundo plano o fato de que a administração é 

um efeito da polltica e que os problemas administrativos de

correm principalmente da forma como as pollticas foram-se con 

figurando e concretizando ao longo do tempo. 

Pode-se considerar as politicas públicas como questões social 

mente relevantes, colocadas na agenda do governo num dado mo-
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mento histórico, numa formação sócio-econômica especifica, e 

como o produto - sempre inacabado - da luta que se trava em 

torno da materialização de interesses contraditórios no arca 

bouço juridico-institucional do Estado. 

Do anterior se depreende que não somente a formulação das poli 

ticas mas também sua implementação dificilmente correspondem 

a decisões tomadas racionalmente no seio do governo em nome 

de um mitico "interesse geral". Pelo contrário, a análise de 

qualquer politica pública, além de revelar os avanços e recuos 

no percurso de sua institucionalização, mostra, sobretudo, que 

as decisões a ela pertinentes são determinadas, em última ins 

tância, pelo caráter das relações que se estabelecem entre o 

Estado e a sociedade civil. Isto remete, evidentemente, à na

tureza de classe do Estado capitalista dependente, ao tipo de 

regime politico vigente, ao pacto de dominio que o sustenta,e, 

enfim, à composição das forças que imprimiram determinada dire 

cionalidade à politica em questão. 

Nesse sentido, a construção dos aparatos institucionais atra

vés dos quais se executam as politicas e programas nunca se

gue uma trajetória pré-definida. Ao invés disso, as análises 

institucionais põem reiteradamente de manifesto a existência 

de inúmeras instâncias de diferente hierarquia, dependência a3 

ministrativa e tamanho, que implementam ações superpostas, de~ 

continuas, erráticas ou até contraditórias em torno da consecu 

ção de um mesmo objetivo. 

Embora essa caracterização seja válida para todo o setor públi 

co, ela aparece de forma muito mais evidente na área social, 

pOis nela o embate entre as classes dominantes e subordinadas 

se reflete mais diretamente. De um lado, as politicas soci-
-ais, via de regra, sao utilizadas pelo regime como forma de 

legitimação e controle social e, por outro, constituem lugar 

privilegiado da luta da população pela conquista de seus direi 

tos sociais de cidadania. 
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Assim, o diagnóstico das instituições encarregadas de imple -

mentar as pollticas sociais torna-se bem mais difícil quando 

tenta apontar os problemas administrativos. As "disfunções" 

encontradas em tais diagnósticos geralmente são explicadas a 

partir do próprio comportamento organizacional, desconsideran 

do, portanto, a natureza po11tica das variáveis que o afetam. 

A abstração de tais considerações tem levado reiteradamente a 

programas de modernização e racionalização que podem afetar, 

até negativamente, a própria efetividade social da p011tica • 

À luz das considerações acima, abordaremos nas seçoes seguin

tes, primeiramente, as principais propostas de intervenção r~ 

cionalizadora na prática administrativa do INPS na conjuntura 

de transição para a Nova República, tentando destacar a dimen 

são po11tico-ideológica do discurso institucional e, em segu! 

da a sua eficácia na esfera particular da concessão de benef1 

cios. 

111 - CRISE E REFORMA NA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Problemas de diversa natureza, abrangência e complexidade têm 

se gestado ao longo da evolução da Previdência Social, os 

quais terminaram por se refletir cumulativamente na ponta da 

linha do sistema, com um duplo efeito: penalizando, dé um la

do, a maioria dos usuários, que recebe prestação em valores 

extremamente baixos (quando não irrisóriOS) através de precá

ria atenção e, de outro, os servidores, que são mal remunera

dos e trabalham em condições inadequadas, quando não desuma-
1 na.;;. 

Tais problemas vieram à tona na fase identificada 

crise da Previdência Social, que teve seu ponto de 
2 A 0d nos anos de 1980-1982. Tal fenomeno tem Sl o 

como a 

inflexão 

atribuído, 

por exemplo, à natureza das pol1ticas sociais no Brasil, ao 



i"" 

• 

4. 

caráter estrutural ou conjuntural da crise financeira do sis

tema previdenciário, às repercussões econômico-financeiras da 

universalização da seguridade social ou, ainda, à expansão da 

assistência médica e social no âmbito da Previdência. 3 

No plano politico mais geral, já o II PND (1972/74) colocava 

em destaque a Previdência Social (enquanto expressão quase 

exclusiva das relações Estado-Sociedade), instando-a ao redi

recionamento de sua atuação para atender às prioridades de 

politica social do regime militar. Tal orientação foi refor

çada no III PND (1975/80), que estabelecia como diretriz para 

a área previdenciária a desburocratização e racionalização do 

sistema de arrecadação. Pretendia-se, assim, possibilitar a 

universalização e a equalização dos planos de beneficios, en

tre outras considerações tais como o estimulo à expansão de 
4 

fundos de previdência privada. 

As autoridades previdenciárias, por sua vez, atribuiram a cri 

se a desajuste~ naturais entre o acelerado crescimento da 

massa previdenciária, decorrente das mudanças sócio-econOOrlcas 

provocadas pelo desenvolvimento social, e a estrutura organi

zacional e financeira do INPS. 5 

Consoante com essas apreciações, foram empreendidos esforços 

racionalizadores em cada um dos órgãos do SINPAS e do INPS em 

particular, no sentido de adequar o plano de beneficio às res 

triçõeS' financeiras impostas pela crise. 

A seguir, caracterizamos sucintamente as propostas que, nes

se sentido, foram elaboradas no âmbito do INPS na conjuntura 

pré e pós 1985. 

1. O Plano de Ação 1979-1985 

É no contexto de crise politica, econômico-financeira e de le 

gitimaçãoque o MPAS introduz o planejamento como diretriz re 
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erientadera das linhas de atuaçãe da Previdência Secial. Ne 

âmbite de INPS, enquante "fater de bem-estar secial, a servir 

de superte para a tranquilidade e segurança nacienal,,6, é 

criade um Grupe de Trabalhe que teria cerne encarge a realiza

çãe de vaste diagnóstice e pesterier definiçãe de um pregra

ma de açãe. Esta iniciativa fei censubstanciada ne decumente 

Análise Institucienal e Plane de Açãe. INPS - 1979/1985, já 

citade • 

A análise censistiu de uma descriçãe minuciesa das atividades 

e dificuldades internas e externas da instituiçãe. O Pl~ne 

de Açãe dai resultante teve per prepósite maier e bem atendi

mente ae beneficiárie. Para atingi-le, feram fixades quatre 

grandes .objetives .operacienais, em terne des quais se defini

ram 24 prejetes estratégices. Tais .objetives eram: 

a) .otimizar e desempenhe institucienal ae nivel da execuçãe e 

de centrele; , 

b) medernizar .os recurses, a estrutura e as instalaç5es; 

c) intensifi'car e inter-relacienamente cem e SINPAS e cem as 

instituiç5es públicas e privadas; 

d) redimensienar e ampliar e plane de beneficies. 

A hierarquizaçãe des prejetes ~rieritáries fei efetuada no En 

centre Nacienal des Superintendentes Regienais ea Direçãe Ge 

ral em 1980. Nessa reuniãe, e seguinte grupe de prejetes fei 

censiderade cerne e mais urgente: 

1 Seleçãe e Recrutamente de Pesseal 

2 ) Acempanhamente e Centrele da Execuçãe 

3 ) Atendimente ae Beneficiárie 

4 ) Sistema de Cencessãe de Beneficies 

5 ) pericia Médica 
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Reiterava-se, assim, as graves deficiências de que adoecia o 
, 

INPS, principalmente nas areas de pessoal e de atendimento ao 

público. 

Quanto à concessão de beneficios, a parte relativa aos benefi

cios por incapacidade laborativa foi considerada a mais probl~ 

mática. A este respeito, a análise institucional acusou insu

ficiência de médicos peritos, cujo número vinha sendo reduzido 

por contenção de gastos e compensado pelo credenciamento de 

clinicos da prática privada; total precariedade nas instala -

ções para o exame médico-pericial; espera "vexatória" do segu

rado pelo resultado do exame; irracionalidade nos procedimentos 

e rotinas; carência de treinamento na área médico-perici_al; a~ 
A 

sencia de sistema computarizado de registro de dados de prod~ 

-çao. 

Do exame do Plano de Ação do INPS para 1979/85 pode-se con-

cluir, em resumo, que a iniciativa modernizante e racionaliza

dora não esteve inserida numa reformulaçio explicita da politi 

ca previdenciária. Ao contrário, se tencionava mudá-la através da 

execução de projetos isolados que, como se verá mais adiante, 

tiveram efeitos concretos em relação ao acesso ao plano de benefi 

cios por parte da população segurada. 

2. As soluções na Nova República 

Na transição politica, as propostas de ação do MPAS inserem-se 

no compromisso prioritário assumido pelo Governo da Nova Repú

blica com a liberdade e os direitos do cidadão, com o combate 

à pobreza e ao desemprego e com o bem-estar social,enquanto 

"enfoque a permear as politicas públicas destinadas à área so

cial. 7 

A adesão do MPAS a esse compromisso maior expressou-se no enun 

ciado de politicas, diretrizes e estratégias conduzentes, em 

última instância, a culminar na revisão estrutural e organiza-

, 
I 
, 
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cional do Sistema Previdenci~rio, num processo que dever~ ca

racterizar-se pelo envolvimento "dos segmentos representativos 

da sociedade no debate e na reflexão da questão social, visan

do encontrar soluções conjuntas que viabilizem o resgate da 

dignidade e dos direitos fundamentais do homem brasileiro". 8 

Por outro lado, a crise previdenciária, cujos sintomas mais 

visiveis se traduzem em déficits financeiros crescentes desde 

1979, é explicada em termos da combinação de uma conjuntura 

econômica desfavor~vel com problemas de ordem estrutural do 

sistema acumulados, em especial, na década de 70 e acentuados 

pela crise mais geral do pais a partir do inicio dos anos 80. 9 

A reorientação da Previd~ncia significou· a inaguração de um 

novo discurso moralizante e racionalizador. A gestão que as

sume o INPS em maio de 1985 empreende enérgica campanha dest,!. 

nada a sanear o que ficou conhecido como o "rombo da Previd~n 
-cia" e a combater a corrupçao. 

Nesse sentido, foi instaurada, na época, uma Comissão ParIa 

mentar de Inquérito perante a qual o recém-empossado Preside!}, 

te do INPS expôs a situação encontrada. Constatou que as ad

ministrações anteriores tinham descurado "as atividades de co 
; 

ordenação deixando que, generalizadamente, em todas as areas, 

as ações transcorressem soltas e isentas dos devidos e indis 

pens~veis controles, abrindo, conseqüentemente, margem à pr~
tica de fraudes internas e externas, causando prejuizos fi

nanceiros de extraordin~ria monta e gerando uma imagem públi

ca altamente negativa da InstituiÇão".lO 

Uma nova ética politica e gerencial é anunciada em relação ao 

MPAS e integrada às diretrizes setoriais do I Plano de Desen

volvimento da Nova República. 

Tendo em vista a junção do discurso com a pr~tica através do -planejamento, "que se encontrava desativado" pois as açoes es 
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tavam direcionadas para as atividades orçamentárias, 11 a par

tir de "debates, diálogos e reflexões francos" foi elaborado o 

documento Planejamento do MPAS/SINPAS 1987-1989. Plano de 

Ação 1987. 12 Em sintonia com as pollticas do Governo da Nova 

República quanto a "assegurar a transição democrática no 
, 

pais 

e promover a estabilidade social" bem como a "garantir a redis 

tribuição de renda", no citado documento busca-se colocar o 

MPAS como "prestador eficiente, eficaz e efetivo dos serviços 

públicos de sua competência junto à população brasileira".13 

Para tanto, foi concebido e desenvolvido um Sistema de Planej~ 

mento que, junto com a Reforma Administrativa, visa atingir to 

dos os nlveis da estrutura do MPAS, "objetivando maior produtl 

vidade, racionalidade e a conseqüente melhoria qualitativa dos 

serviços prestados aos usuários". 14 

Devido às restrições impostas pela crise, as prioridades do 

MPAS são dirigidas a ampliar e maximizar a receita própria, dire 

cionando os gastos para a população previdenciária com vistas 

a "recuperar as perdas resultantes da recessão e da polltica 

econômica adotada em governos passados".15 Ao mesmo tempo, o 

Plano procura "criar condições para aperfeiçoar e expandir o 

Sistema de Seguridade Social, de modo a permitir a todo cida

dão brasileiro o acesso universal, equânime e permanente aos 

serviços prestados pela Previdência Social".16 

Para tornar o Sistema mais transparente, equilibrado, justo e 

equitativo, o I PND/NR e o plano setorial propõem adotar uma 

série de medidas de curto, médio e longo prazo que podem ser 

sintetizadas em duas grandes áreas: 

- saneamento, racionalização e reformulação dos sistemas 

de custeio, administração financeira, arrecadação e fis

calização, inclusive a apuração de fraudes e aplicação 

das medidas cablveis; 

- reexame do sistema de beneficios, tendo em vista a aten 

ção prioritária dos segurados de baixa renda. Para tan~ 

to, propõe rever e aperfeiçoar a legislação e os mecanis 



-
" 

... 

9. 

, 
mos operacionais e de controle relativos a concessao e 

manutenção dos beneficios, bem como a reavaliação destes 

em função de sua essencialidade. 

Tais propósitos, objetivos e metas deverão ser atingidos atr~ 

vés de um processo de planejamento norteado pelos seguintes 

principios, que o INPS já incorporara a sua ação em 1985. 

Humanização e universalização, entendidas como o respe! 

à dignidade da pessoa e aos seus direitos e à eliminação das 

discriminações vigentes no atendimento previdenciário e assis

tencial. 

Democratização e transparência das ações, ai incluindo 

a participação de trabalhadores, empresários e servidores nos 

debates, na gestão, na supervisão e na avaliação em relação ao 

desempenho do sistema. 

Descentralização do processo decisório, visando o for 

talecimento dos niveis de base. 

- Austeridade na aplicação dos gastos públicos e morali 

dade administrativa. 

Valorização do servidor através de nova politica de 

pessoal e conscientização sobre a credibilidade do sistema. 

Planejamento integrado e participativo. 

Em consonância com essas diretrizes e principios, foram desen 

cadeadas ações que se concentraram inicialmente na 'implanta -

ção de um amplo programa de Combate Preventivo à Fraude. Com 

relação ao INPS, este programa teve como eixo principal, além 

abertura de sindicâncias e inquéritos administrativos, a rea

tivação ou criação de um conjunto de mecanismos de controle 

gerencial baseado na informatização dos dados e na designação 



de equipes especializadas para acompanhamento da execuçao 

todo o pais. O alvo foi, obviamente, a área de beneficios 

10. 

em 

e, 

dentro desta, a auditagem, revisão e racionalização de ativida 

des e rotinas relativas à concessão e manutenção de beneficios 

por motivo de doença ou invalidez. 

Se nas atividades-meio procurou-se efetivar a articulação ins

titucional com a DATAPREV e o lAPAS, quanto às áreas-fim o 

INAMPS recebeu atenção preferencial. Neste sentido, foram re

vitalizados o Projeto de Atendimento ao Acidentado do Trabalho 

e o Programa Integrado de Tratamento Médico-Social Prioritário 

(PITMSP). Este último está destinado a proporcionar aos segu

rados, portadores de nosologias de maior incidência e prevalê~ 

cia como causas de incapacidade, condições especiais e priori

tárias de tratamento médico-social, objetivando a diminuiçã0 

do tempo de permanência em beneficio e sua conseqüente reinte-- , graçao a força de trabalho. 

Uma comparaçao, ainda que superficial, entre o Plano de Ação 

do INPS para 1979-85 e as propostas da gestão que assume com a 

Nova República, coloca em evidência uma mudança qualitativa em 

relação à abordagem dos problemas da instituição. No primeiro 

caso, a adoção de medidas racionalizadoras a serem executadas 

através de projetos isolados destinados a melhorar o atendimen 

to ao segurado aponta para o escamoteamento do caráter politi

co dos problemas, que são atribuldos a "desajustes naturais" 

surgidos na trajetória institucional da Previdência. Já no se 

gundo caso, há um compromisso explicito com o redirecionamento 

da própria politica no sentido de se constituir em efetivo com 

gromisso com o resgate da divida social deixada pelo autorita

rismo. As medidas saneadoras e racionalizadoras adotadas têm 

um caráter politico estratégico: estão dirigidas a pontos ne

vrálgicos do sistema e visam ter um impacto polltico-institu -

cional de grande ressonância pública e interna. 

Na seção seguinte será examinada a evolução recente da politi-
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ca previdenciária em relação à concessão de beneficios. Antes, 

porém, é necessário lembrar que o periodo 1985-86, por ser ex

tremamente curto, não permite abstrair conclusões de caráter 

geral, sobretudo considerando que o Plano de Ação - 1987 do 

INPS está em pleno curso. Assim sendo, a análise das informa 
-çoes para este breve lapso tem por objetivo apenas mostrar ten 

dências da presente conjuntura em comparaçao com o periodo 

1979/84. 

IV - IMPACTOS DA RACIONALIZAÇÃO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

1. Caracterização do Problema 

Foi ressaltado em páginas precedentes que o alvo principal das 

medidas saneadoras e racionalizantes adotadas pelas administr~ 

ções do INPS tem sido a área de concessão de beneficios, em e~ 

pecial aqueles relacionados com a perda temporária ou permane~ 

te da capacidade laborativa. 

, 
A abordagem deste assunto e em extremo complexa. Envolve des-

de as próprias condições de vida e trabalho da população até 

delicados aspectos da atuação médico-pericial. Passa também 

pelo frondoso corpo normatizador dos beneficios e pelas inúme

ras instâncias internas e externas ao INPS, que devem intervir 

no complicado processo que compreende a inscrição, a concessão 

e a manutenção daqueles, além da prestação de serviços sociais 

e de reabilitação profissional, podendo até intervir o Poder 

Judiciário e a Policia Federal quando o segurado interpõe re

curso. 

Ademais, o atual plano de beneficios compreende cerca de 100 

modalidades diferentes, das quais pelo menos 20 têm a ver com 

agravos à saúde. Todavia, este subgrupo correspondia, em 1986, 

a mais de 70% do volume e a cerca de 60% das despesas dos be-
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neficios de prestação continuada concedidos pela Previdência 
Urbana. (*) 

Compreende-se, assim, que essa área seja não só politica e eco 

nomicamente importante mas também muito sensivel às mudanças 

no perfil de higidez 'dos segurados, por um lado, e, por outro, 

à introdução de medidas tendentes a melhorar o atendimento. De 

fato, é nos setores de concessão de beneficios p~r doença e 

invalidez onde há maior pressão dos usuários e, portanto, onde 

os atritos são mais freqUentes. 

° grupo dos principais beneficios por perda de capacidade de 

trabalho compreende: auxllio-ooença previdenciário, aposenta

doria por invalidez previdenciária, renda mensal vitalicia por 

invalidez, auxilio-doença acidentário, aposentadoria por inva-

lidez acidentária, auxilio-acidente e suplementar e pecúlio 

por morte acidentária. Desse grupo, o auxilio~doença previde~ 

ciário respondia, em 1984, por 57,6% dos beneficios concedidos 

e, em relação ao total de beneficios concedidos nesse ano pela 

Previdência Rural e Urbana, respondia por 20,4%. Na seção se

guinte analisaremos de perto o efeito da politica previdenciá

ria em relação ao auxilio-doença previdenciário. 

Antes de entrar nesse tópico, teceremos algumas considerações 

a respeito das irregularidades que são freqUentemente aponta

das em relação à concessão de beneficios. 

Um primeiro 'ponto refere-se à complexidade da legislação previ 

denciária, que tem sido apontada como fator coadjuvante da vin 

(*) Reitera-se que esses valores refere~se aos beneficios concedidos, ou 
seja, aqueles que ·movimentam a área de atendimento direto aos segura
dos e não aos beneficios em manutenção, que representam o grosso da 
carga de trabalho da máquina administrativa interna do INPS. No c~o 
da manutenção, o maior peso quantitativo e financeiro corresponde as 
aposentadorias e pensões. 
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culação dolosa ao sistema, pois é de dificil aplicação cotidia 

na porém fácil de ser burlada devido às dúbias interpretações 

a que dá lugar. 17 

Por outro lado, a fase de concessão, além de ser a mais impor

tante, posto que dela depende o número e a duração dos benefi-

cios em manutenção, é a porta de entrada para 

fraudulentas. 

as prestações 

A esse respeito, Bittencourt 18 estimava em 1979 que pelo me

nos 20.5% dos beneficios eram concedidos indevidamente, apon

tando a área do auxilio-doença como a que mais facilmente se 

presta para as irregularidades. Situava a explicação do fenô 

meno em duas ocorrências: 

a) individuos que se filiam à Previdência já com a inten -

ção de requerer beneficio assim que completado o 

de carência de 12 meses, seja porque se sentem 

ou porque estão próximos ao limite de idade; 

prazo 

doentes 

b) incapacidade da perícia médica em anular a pressão de 

requerimentos motivados por fatores sócio~econômicos, s~ 

ja porque a avaliação é deficiente, seja por tolerância 

do perito. 

o autor esclarecia que, em todo caso, é difícil identificar e 

apurar em detalhe em que ponto do processo falha o controle na 

concessão, pois os dados levantados pelo INPS são incompletos. 

Contudo, deve-se levar em conta, assim mesmo, que o uso clien

telistico da Previdência Social com fins políticos e eleito

rais em muito tem contribuído para a concessão indevida de be

neficios e para o pagamento de prestações dolosas. 
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2. A Dinâmica dos dados 

2.1- Evolução dos beneficios concedidos 

As dificuldades quanto ao acesso e manipulação dos dados da 

área previdenciária têm sido apontadas por numerosos pesquisa-
19 -dores. Na realizaçao deste trabalho tais problemas foram 

sentidos plenamente e, de entrada, se refletem na análise com

parativa que se tenta fazer entre a evolução do número de seg~ 

rados ativos da Previdência Social e o volume de beneficios 

concedidos. 

I 
I 
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TABELA 1 

BRASIL. EVOLUÇÃO COMPARATIVA DE SEGURADOS ATIVOS E BENEFÍCIOS 

CONCEDIDOS 1968 - 1986 

S e g u r a dos Benefícios concedidos 

RfJ NÚmero Índice NÚmero Índice 
Quantidade 

Índice 

Hipótese I 1977=lCO Hipótese 11 1977=lCO 1977=lCO 

1968 a 7.838.556 - 7.838.556 - 1.257.097 -
1977 16.867.877b 100,0 19.714.485c 100,0 3.146.504 a 100,0 

1978 a 116,6 · .. · .. 3.667.775 

1979 · .. · .. . .. 
1980 d 120,5 · .. · .. 3.793.190 

\ 

1981 d 125,3 · .. · .. 3.942.109 

1982 24.814.840 g 147,1 24.814.840 125,9 3.908.335 d 124,2 

1983 25.062.098g 148,2 25.062.988 127,1 3.774.471 d 120,0 

1984 25.065.095g 148,6 25.065.095 121,1 3.305.506 d 115,0 

1985 25.616.500g 151,9 25.616.500 129,9 3.285.456 e 114,4 

1986 27.479.500 g 162,9 27.479.500 139,4 3.225.372 f 112,5 

FONTES: a - MPAS/INPS/SSP/CPM, A atuação da períCia médica 1979 
(op. cit.) 

b - POSSAS, Cristina, Saúde e trabalho. A crise da Previ 
dência Social - Rio de Janeiro, Graal, 1981, Tabela 
XCIII, p.217. 

c - MPAS/INPS, Análise Institucional e Plano de Ação 1979/ 
1985 (Op. ci t. ) 

d - MPAS/INPS, Beneficios concedidos, por espécie, segun
do o regime - 1980/84. Tabela da Coordenadoria de 

Informática da Secretaria de Planejamento do INPS, em 
05/03/85. 

e - MPAS/INPS, Relatório 1985. 

f - MPAS/INPS, Relatório 1986. 

g - MPAS/DATAPREV/SISTEMA INTEGRADO DE SÉRIES HISTÓRICAS, 
Número de segurados 1982/1986. 

1 

I 
I 

I 
I 
I 
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Mesmo com essa ressalva, pode-se deduzir da Tabela I que ·a 

massa segurada aumentou 3,5 vezes no período 1968-1986, enqua~ 

to os beneficios concedidos foram incrementados em cerca de 

2,5 vezes. 

Essa diferença pode ser melhor apreendida quando analisada a 

mesma série histórica (Tabela 1) para o período 1977-1986. Po

rém, cabe esclarecer que, para o número de segurados, foram en 

contradas quatro séries diferentes, duas basead'as em dados do 

IBGE e duas do próprio MPAS. Escolheu-se duas que apresenta -

vam informação mais completa para o cálculo do incremento exp~ 

rimentado pelas váriáveis que se queria comparar. 

Cabe lembrar que como inexiste no INPS um cadastro de contri

buintes, o número de segurados é, em todo caso, uma estimativa 

global de contribuintes individuais, independentemente de suas 

filiações ao sistema. (*) 

No caso da Hipótese I, a massa segurada aumentou 62,9% no pe

ríodo 77-86. Pela hipótese 11, tal incremento teria sido bem 

menor: cerca de 40%. Em relação à quantidade de beneficios 

concedidos, observa-se uma rápida expansão até 1981, começando 

a declinar a partir de 1982, para em 1986 se aproximar dos ni

veis de 10 anos atrás. 

Depreende-se também da Tabela 1 que é a partir de 1982, ou se

ja, no contexto da crise previdenciária e das medidas raciona

lizadoras introduzidas pelo Plano de Ação, que começa a decres 

cer o volume de concessões, para ter drástica redução em 1984. 

(*) FIBGE/PNAD-83 estimou em 22.008.674 o número de contribuintes ao 
SINPAS, cifra inferior aos 25.065.000 de segurados que figuram nas 
estatisticas do MPAS para esse ano (Vide Tabela I). 

I 
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Fica claro, ademais, que as medidas contencionistas foram acen 

tuadas na gestio iniciada com a Nova Rep~blica~ posto que 

1986 as concessões sofrem novamente efetiva diminuiçio. 

À guisa de especulaçio, pode-se estimar que em 1977 cerca 

19% dos segurados recebia algum tipo de beneficio (o que 

se ajusta à realidade pois excluimos os dependentes). Em 

caso, se aplicado tal percentual ao número de s~gurados 

1986, a quantidade de beneficios concedidos no pais hoje 

ceteris paribus - deveria ser de mais de 5 milhões. 

em 

de 
-nao 

todo 

de 

Seguindo esse racioc1nio, pode-se dizer que, nio obstante a 

pretendida universalizaçio do sistema, na verdade a ampliaçio 

do plano de beneficios para novos segurados está sendo cada 

vez mais restrita. 

2.2. O auxilio-doença previdenciário na concessão de bene

ficios 

Colocou-se mais acima que o alvo das medidas racionalizantes 

teria sido a área de concessio de beneficios motivados por in 

capacidade laborativa temporária ou permanente causada por do 

ença comum. O exame do auxilio-doença previdenciário permite 

apreender com maior clareza o reflexo de tais medidas. 

A evoluçio do auxilio-doença em relaçio ao conjunto de benef1 

cios concedidos pela Previdência Urbana e Rural no periodo 

1968-1986 é mostrada na Tabela 2. 



ANO 

1968 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

TABELA 2 

BRASIL - EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS CCNCEDIDOS EM COMPARlÇÃO 

COM O AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO 

1968 - 1986 

BENEFÍCIOS ÍNDICE VARIAçÃO AUX .. ~!...~O·-:;O"Sl\jÇA ÍNDICE VAAIAçÃO 
CONCEDIDOS 1977=100 ANUAL CONCEDIDO 1977=100 ANUAL 

Nº % Nº % 

1. 257.092 - - 367.918 - -
* 3.146.504 100,0 150,3 695.531 100,0 96,3 

3.667.775 116,6 16,6 722.054 103,8 3,8 

. . . - - 758.085 109,0 5,0 

** 3.793.190 120,5 3,4 777.486 111,8 2,6 

3.942.109 125,3 3,9 780.670 112,2 0,4 

3.908.355 124,2 -0,9 781.592 112,4 0,1 

3.774.471 120,0 -3,4 746.556. 107,3 -4,5 

3.305.506 105,0 -12,4 674.204 96,9 -9,7 

3.285.456 104,4 - 0,6 631.510 90,8 -6,3 

3.225.372 102,5 - 1,8 624.759 89,8 -1,1 

18. 

* 

_ FONTES: 1968 - 1979: MPAS/INPS/SSP/CPM, A Atuaçio da pericia M~di

~ (op.cit) 

1980 - 1984:MPAS/INPS, Beneficios concedidos, por esp~cie 

segundo o regime (op. cit) 

1985 - 1986:MPAS/INPS, Relatórios de 1985 e 1986. 

* Ano-base: 1968 

** Em relaçio a 1978. 
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Enquanto nos primeiros 10 anos (1968-1977) o total de benefici 

os aumentou 150%, o auxilio-doença o fez em percentagem bem me 

nor: 96%. Em reação ao periodo 1977-86, como vimos, o total 

de concessões aumentou 2.5%, enquanto no final da série o volu

me de concessões por auxilio-doença estava 10,2% abaixo dos ni 

veis de 1977. 

Não obstante as medidas contencionistas tenham afetado todos 

os beneficios, nota-se que, já em 1979, foram introduzidos me

canismos especificos em relação ao auxilio-doença, que são ~e~ 

tuados a partir de 1983 e, de certa forma, afrouxados em 1986. 

Na hipótese de que no periodo as condições de vida e saúde da 

população trabalhadora mantiveram-se no minimo estáveis (o que 

é duvidoso devido ao agudo processo de concentração de renda 

ocorrido e à caótica situação da assistência médica preventiva, 

curativa e recuperadora), tais resultados podem ser atribuídos, 

em principio, ao aprimoramento do exame médico-pericial e à in~ 
tauração de rotinas de controle e produção dessa área. Como já 

em 1979 o setor de pericia Médica estipulava que havia pelo me 

nos 20% de concessões de auxilio-doença indevidas ou irregula

res, pode-se afirmar que, embora o Plano de Ação 1979/85 não 

explicitasse metas quantitativas nesse sentido, a diretriz ado 

tada de fato apontou para uma redução do volume de concessões, 

independentemente do fato de ter-se espandido entre 40% e 60% 

a massa segurada. 

O Gráfico 1 ilustra bem o processo evolutivo da massa segurada 

em comparação com as curvas ascendentes até 1981-1982 e logo 

declinantes, relativas ao volume de concessões de beneficios 

em geral e do auxilio-doença previdenciário em particular. 
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GRÁFICO 1 

BRASIL. SEGURADOS ATIVOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, TOTAL DE 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E CONCESSÕES POR AUXÍLIO-

DOENÇA. 1977 1986 
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A importância do auxilio-doença pode ser melhor apreciada quan 

do examinado no subconjunto dos beneficios de prestação conti

nuada concedidos pela Previdência Urbana. 

, 
Ainda que a serie abrangida pela Tabela 3 seja em extremo cur-

ta, permite comprovar, por um lado, a sucessiva redução nas 

concessoes e,por outro, o peso quantitativo e econômico daque

le beneficio. 

Com efeito, apesar das medidas contencionistas, no Brasil o au

xilio-doença ainda era responsável ,em 1986 por mais de 55% dos 

beneficios de prestação continuada concedidos e por 48,4% das 

despesas. Note-se, ademais, que enquanto a percentagem re1ati 

va aos gastos com o auxilio tendeu a crescer no periodo 1984 -

86, a participação dos demais beneficios foi diminuindo. Pode 

ria-se deduzir desses dados que a forma de cálculo dos benefi

cios de prestação continuada está favorecendo o auxilio-doença. 

Porém, tal assertiva é apenas uma hipótese que deverá ser me

lhor estudada em outro momento. 

Uma forma de avaliar a contenção da demanda pelo auxi1io-doen 

ça é a observação dos requerimentos que não são atendidos. A 

guisa de ilustração, na Tabela 4 mostra-se essa evolução para 

os anos 1984-86 no Estado do Rio de Jane,iro. 

t 

I , 



BENEFÍCIO 

Auxilio-oDoença 

Previdenciár5.o 

Demais benefl 
cios de pres= 
tação conti
nuada (*) 

TOTAL 

. , 

TABELA 3 

BRASIL - EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA E DEMAIS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA CONCEDIDOS PELA PREVIDÊNCIA URBANA 1984 - 1986 

1 984 ° °1 985 198°6 

QUANTIDADE % % SOBRE O QUANTIDADE % !% SOBRE O QUANTIDADE % % SOBRE O 
VALOR VALOR VALOR 

714.640 

532.411 

. 
1.247.051 

TOTAL TarAJ... TOTAL 

57,3 44,5 676.650 55,7 45,3 644.892 55,3 48,4 

42
0
,7 55,5 537.041 44,3 54,7 520.774 44,7 51,6 

00,0 100,0 1.213.691 100,0 100,0 1.165.666 100,0 100,0 

FONTE: MPAS/INPS/SB - Coordenadoria de Concessão de Beneficios - DATAPREV 

(*) Exclui o AuxiliO-doença acidentário 

I\) 
I\) 



TABELA 4 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS URBANOS 

REQUERIDOS, CONCEDIDOS E INDEFERIDOS COMPARATIVAMENTE COM 

O AUXÍLIO-DOENÇA. 1984 1986 

23. 

TOTAL DE BENEFÍCIOS AUXÍLIO-DOENÇA % 00 AUXÍLIO-I 
ANO OOENÇA SOBRE TO 

VARIArg? IVARIAÇÃO 

1984 

1985 

1986 

Nº % ~ Nº % M~ 
TAL BENEFÍCIOS-

REQUER. 428.443 100,0 - 181.601 100,0 - 42,4 

CONCEDo 371.252 86,7 - 124.075 68,3 - 33,4 

INDEF. 57.191 13,3 - 57.526 31,7 - 101,5 

REQUER. 400.410 100,0 -6,5 167.768 100,0 -7,6 41,9 

CONCED. 339.321 84,7 -8,6 111.566 66,5 -10,1 32,9 

INDEF. 61.089 15,3 6,8 56.202 33,5 - 2,3 92,0 

REQUER. 362.122 100,0 -9,5 145.612 100,0 -13,2 40,2 

CONCED. ~13.905 86,7 -7,5 101.271 69,5 - 9,2 32,3 

INDEF. 48.217 13,3 1-21,1 44.341 30,5 -21,1 92,0 

OBS.: A categoria indeferidos inclui processos pendentes do 

exercicio anterior. O total de beneficios exclui o 

acidente de trabalho. 

FONTE: MPAS/INPS/SR-RJ. Dados estatisticos (jan./dez. 1986). 
(mimeo.) 
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Em primeiro lugar, é de se notar que houve decréscimo nos qua~ 

titatlvos de todQs os anos, tanto no total requerido e conced! 

do como no auxilio-doença. Em segundo lugar, ressalta-se que 

a pressão pelos beneficios em geral foi acentuadamente contida 

em 1985, pois as concessõ.es diminuiram 8,6% em relação ao ano 

anterior. Em terceiro lugar, observa-se que os indeferimentos 

são regulados pelos relativos ao auxilio-doença, pois entre 

92% e 100% das solicitações indeferidas correspondem a este be 

neficio. 

Esses dados confirmam que a contenção na concessao de benefici 

os tem sido bem mais acentuada em relação ao auxilio-doença e 

estariam a indicar que o que regula a pressão pelo requerimen

to é, primeiramente, a triagem documental no momento da inseri 

ção para o exame pericial e, num segundo momento, o 

contr&rio do médico. 

parecer 

Pode-se deduzir, em consequência, que mecanismos mais apurados 

para comprovar a vinculação da pessoa ao sistema vêm sendo ado 

tados e que controles mais cerrados sobre a atuação e a produ

ção da pericia médica têm sido introduzidos. 

Contudo, tais conclusões devem ser aceitas com cautela quando 

se examina esses mesmos dado~ em relação a populações especi

ficas. Com efeito, uma primeira questão a este respeito tem 

a ver com a distribuição geogr&fica dos indeferimentos, pois p~ 

receria haver grupos mais "suspeitos" que outros e que, porta~ 

to, não fariam jus ao gozo do beneficio. 

Em termos do Brasil, a Tabela 5 mostra que tanto em 1985 como 

em 1986 a Região que teve menor percentual de requerimentos con 

cedidos foi o Nordeste. 



TABELA 5 

aRASIL. COMPARATIVO DO AUXÍLIO-DOENÇA REQUERIDO, 

CONCEDIDO E INDEFERIDO, POR REGIÃO. 

1985 - 1986 

REGIÃO 1985 1986 

REQ. CONCED. INDEF. REQ. CONCED. 

% % % % % 

NORTE 100,0 76,7 23,3 100,0 77,4 

NORDESTE 100,0 49,4 50,6 100,0 51,0 

SUDESTE 100,0 70,8 29,2 100,0 75,8 

SUL 100,0 67,9 32,1 100,0 72,1 

CENTRO-OESTE 100,0 70,1 29,9 100,0 74,0 

BRASIL 100,0 65,6 34,4 100,0 69,6 

FONTE: MPAS/INPS, Relatório 1986. 

25. 

~NDEF. 

% 

22,6 

49,0 

24,2 

27,9 

26,0 

30,4 

Desses dados se depreende que de cada 100 pessoas do Nordeste, 

incapacitadas (reais ou não) para trabalhar, quase 50 tiveram 

sua solicitação negada, contra 26 do Centro-Oeste ou quase 23 

no Norte. É provável que tal diferença se deva à impossibili

dade do segurado comprovar sua inserção formal no mercado de 

trabalho nessa região especifica. Mas, será que no Norte es

sa dificuldade se apresenta com menor freqüência ? 

I 
! 
l 
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TABELA 6 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - POSIÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA NO TOTAL DE BENEFíCIOS DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA, SEGUNDO UNIDADES DO INPS 1986 

UNIDADES TOTAL BENEFÍCIOS . AUXÍLIO-DOENÇA 

REQUERIDOS CONCEDIDOS PENDENTES(*) REQUERIDOS CONCEDIDOS PENDENTES(*) 
Nº % Nº .%. Nº % Nº % Nº % Nº % 

Municipio do Rio de 
Janeiro 92.082 100,0 83.224 90,4 7.995 8,7 49.292 100,0 40.197 81,5 2.016 4,1 

CAMPO GRANDE 13.601 100,0 10.603 78,0 1.618 12,0 8.632 100,0 6.223 72,1 177 2,0 

CENTRO/BANDEIRA 30.945 100,0 31.661 102,3 2.012 6,5 14.774 100,0 14.095 95,4 582 3,9 

COPACABANA 11.460 100,0 10.436 91,1 710 6,2 4.989 100,0 4.016 80,5 246 4,9 

MADUREIRA 12.082 100,0 10.268 85,0 1.186 9,8 7.796 100,0 6.164 79,1 223 2,9 

MÉIER 10.127 100,0 8.493 84,8 919 9,1 4.999 100,0 3.555 71,1 245 4,9 

PENHA 13.867 100,0 11.763 84,8 1.550 11,2 8.102 100,0 6.144 75,8 543 6,7 

BAIXADA FIJJMINENSE 36.145 100,0 24.308 67,3 11.383 31,5 24.505 100,0 13.084 53,4 8.503 34,7 

DUQUE DE CAXIAS 11.705 100,0 6.912 59,1 3.906 33,4 8.193 100,0 3.772 46,0 3.520 43,0 
NILÓPOLIS 3.639 100,0 2.647 72,7 602 16,5 2.214 100,0 1.402 63,4 439 19,8 
NOVA IGUAÇÚ 13.658 100,0 10.375 76,0 3.872 28,3 8.716 100,0 6.467 74,2 1.952 22,4 
SÃO JOÃO MERITI 7.143 100,0 4.374 61,2 3.003 4~,0 5.382 100,0 2.743 51,0 2.592 48,2 

DEMAIS UNIDADES DO 95.743 100,0 64.443 70,4 13.138 13,7 71.815 100,0 46.690 65,0 8.332 11,6 
ESTADO 

TOTAL 223.970 100,0 175.975 78,6 32.516 14,5 145.612 100,0 101. 271 69,5 18.851 12,9 
. -- - --" - - ----~--_.---_.~---~ --- -------------- --- -

FONTE: INPS-SR/RJ - Coordenadoria de Informática, Dados Estatisticos - Janeiro a Dezembro de 1986 mimeo. 
(*) em Dezembro 1986. Inclui solicitações de exercicios anteriores. 

I\) 
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Ao anal~ar informações mais desagregadas para o Rio de Janei

ro, observa-se tendência semelhante no sentido da grande dis

paridade entre a atuação de uma Agência do INPS e outra. 

A Tabela 6 mostra a distribuição dos requerimentos e conces-
-soes no ano de 1986 e os processos pendentes no final do exer 
, 

cicio. 

Tomando em consideração apenas as médias, constata-se que o 

Município do Rio de Janeiro teve 90% de seus requerimentos so 

lucionados, contra 67% da Baixada Fluminense e 70% nos demais 

municípios do Estado. Observando a Baixada, nota-se que Duque 

de Caxias e são Joã.o de Meri ti tiveram, respectivamente, 33% 

e 42% de concessões pendentes de solução no fim do ano contra 

algo mais de 8% no Rio de Janeiro. 

Os resultados desfavoráveis em relação a esses municlpios .da 

Baixada poderiam ser atribuldos à maior pressão pelo auxllio

doença em especial, já que o seu peso relativo nos totais é 

bastante alto, ainda que diferenciado entre as três áreas ge~ 

gráficas: 

TABELA 7 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA NO TOTAL DE BENEFÍ

CIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

1 9 8 6 

~ PENDENTES ( ARE A REQUERIDOS CONCEDIDOS 
GEOGRÁFICA 

Município do Rio 
de Janeiro 53,5 48,3 25,2 

Baixada Fluminense 67,8 53,8 74,7 

Demais Municlpios 75,0 72,5 63,4 

(*) Inclui solicitações de exercícios anteriores. 

*) 
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Porém, os dados da Tabela 7 não permitem deduzir que quanto 

maior a pressao pelo auxilio, maior é o volume de indeferimen

tos porque para tanto se precisaria de informações desagrega

das para uma série histórica que permitisse a comparação. Con 

tudo, é muito significativa a grande disparidade entre o Muni

cipio do Rio de Janeiro e o resto quanto à capacidade de reso

lução; de fato, no primeiro as agências do INPS apresentam uma 

eficiência três vezes superior no atendimento ao requerente do 

auxilio-doença que as da Baixada e algo menos no' caso dos de

mais municipios. 

Do exposto acima se depreende que a introdução de medidas sa

neadoras e racionalizantes visando comprimir o excesso de de

manda por incapacidade temporária tem sido, no minimo, hetero

gênea em relação aos diversos grupos de segurados atendidos p~ 

las Unidades do INPS, tanto no Estado do Rio de Janeiro quanto 

em relação às Regiões da Federação. Pareceria haver, na verda

de, uma clara tendência discriminatória em relação à eficiên

cia e eficácia com que vêm sendo agilizados os mecanismos con

tencionistas, que passariam a atuar desfavoravelmente em rela

ção aos grupos de mais baixa renda e, dentro destes, de forma 

mais parcial ainda. 

2.3 - Evolução dos beneficios em manutenção 

Ainda que a nossa análise tenha sido centrada na concessão de 

beneficios, a titulo de ilustração serão examinados alguns da 

dos em relação aos beneficios em manutenção. Neste caso, tra 

ta-se somente de beneficios de prestação continuada, como o 

auxilio-doença ou o auxilio-reclusão, ede longa duração, co

mo as aposentadorias e pensões. A dinâmica interna da manu

tenção compreende os beneficios concedidos em anos anteriores 

e que continuam vigentes, mais os que entram a cada ano, me

nos os que foram cessados, seja porque deixou de existir o mo

tivo da concessão, seja porque mudou a modalidade. Exemplo 

disto é o auxilio-doença que, com base na reavaliação médico-
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pericial, pode se transformar em aposentadoria por invalidez 

ou bem cessar, se o beneficiário recuperou a capacidade de 

trabalho. Entretanto, como observa Bittencourt, (20) é, em 

geral, dificil suspender um auxilio-doença por causa da prec~ 

ria situação sócio-econômica dos requerentes, sendo comum o 

caso do auxilio se transformar em aposentadoria por invalidez. 

Quanto aos dados sobre beneficios em manutenção, a Tabela 8 

mostra a evolução destes no periodo 1977-1986. Uma primeira 

questão a evidenciar é que o crescimento acumulado dos benefi 

cios urbanos acompanhou, de certa forma, o incremento regis

trado no número de segurados ativos (Tabela 1), pois alcançou 

60,1% no periodo. Não observamos} porém, um padrão mais ou 

menos uniforme que pudesse orientar, por ora, alguma conclu 

são a respeito dos percentuais anuais obtidos. A politica 

restritiva evidenciada nas concessões a partir de 1981 não se 

reflete claramente na manutenção. E se o fez, é tão somente 

no ano de 1984, quando a taxa de crescimento foi de apenas 

1,9% em relação ao ano anterior. Todavia, em 1985 retoma-se 

o incremento, que em 1984 fica nos niveis de 1979. Para fins 

de explicação, a variação observada deverá ser no futuro cui

dadosamente estudada a partir da verificação das informações 

desagregadas. 

Não obstante essa ressalva, cabe lembrar que se trata de be

ficios urbanos dos quais esperar-se-ia um comportamento mais 

ou menos homogêneo, que acompanhasse o paulatino envelheci -

mento da população e, também, de forma conjuntural, os momen 

tos de aguda crise econômica. Porém, nem um nem outro fenô

meno parece repercutir de forma acentuada nas taxas de cres

cimento encontradas para os beneficios em manutenção. Por o~ 

tro lado, a elevação experimentada nos anos 1981 e 1983 -nao 

pode ser explicada pelo lado das concessões já que, tal como 

observado, a tendência desde 1980 tem sido para a contenção 

(Tabelas 1 e 2). Em outras palavras, a partir tão somente 

das informações aqui analisadas não é possível por ora esta-
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be1ecer uma clara correlação entre as taxas de incremento no nú 

mero de segurados e o volume de beneficios concedidos e/ou os 

em manutenção. 

Com relação ao auxilio-doença previdenciário, a Tabela 8 mostra 

uma evolução errática porém marcada por intervalos de forte re

tração, sendo que a tend~ncia negativa vem se acentuando desde 

1984. O incremento acumulado no periodo 1977-86 foi de 0.01% , 
-dado que vem confirmar a tend~ncia encontrada na concessao: em 

, 
está-se ambos os casos retroagindo aos niveis 

va-se assim mesmo que, ao longo do periodo, a 

de 1977. Obser

participação re

lativa do auxilio-doença no total de beneficios em manutenção 

foi reduzida em mais de 62%, o que demonstra a efetividade das 

medidas raciona1izadoras adotadas, especialmente pela 

que assume em 1985. 

gestão 

Certamente, boa parte do ~xito na redução dos auxi1ios em manu 

tenção deve ser debitada às auditagens praticadas em relação 

às concessões de exercicios anteriores, bem como a uma 

reavaliação médica mais sistemática dos segurados em gozo do 

beneficio, muitos dos quais t~m na prestação pecuniária uma p~ 

quena entrada extra aos parcos salários que obt~m de seu trab~ 

balho habitual e que talvez continuem recebendo não obstante 

ter cessado o motivo da incapacidade. 
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ANO 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

·' .' t " • 

TABElA 8 

BRASIL. EVOLUÇÃO COMPARATIVA DOS BENEFÍCIOS URBANOS EM MANUTENÇÃO E DO AUXÍLIO-DOENÇA 

1977 - 1986 

BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA AUXÍLIO-DO~ÇA SOBRE 
INDICE_ Vf1RIAçÃÜ INDICE_ Vf1RIAçÃO TOTAL BENEFICIOS EM 

QUANTIDADE V~ QUANTIDADE Vf1RIACAO IvTANUTENÇÃO 
AC 1 A ANUAL % ACurv1lJtADA ANUAL % % 

4.496.221 100,0 - 697.425 100,0 - 15,5 

4.962.459 110,4 10,4 . 814.446 116,8 16,8 16,4 

5.131.805 114,1 3,4 806.280 115,6 - 1,0 15,7 

5.312.706 118,2 3,5 691.530 99,9 - 14,2 13,0 

5.713.094 127,1 7,5 753.049 108,9 8,9 13,2 

5.980.174 133,0 4,6 753.578 108,1 0,1 12,6 

6.552.134 145,7 9,5 861.158 123,5 14,3 13,1 

6.674.643 148,5 1,9 813.558 116,7 - 5,5 12,2 

6.967.828 155,0 4,4 759.729 108,9 - 6,6 12,3 

7.200.279 160,1 3,3 697.670 100,0 - 8,2 ·9,7 
-- --

FONTES: 1977-1983: MPAS!INPS!SSP!CPM; A atuação da pericia Médica em 1979 (op.cit.) 

MPAS!INPS!SP!CI, Beneficios em manutenção por espécie, segundo o regime 

1978-83 

1984 MPAS!INPS, Relatório Anual 1984 
1985-1986: MPAS!INPS!SP!CI, Relatório da Coordenadoria de Informática - 1985 e 1986. w 

~ 

'-~,,~,.,~~_ .... ,,~~.,-~-,,< 
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Aliás, é de interesse notar que, enquanto o auxilio-doença vem 
A 

diminuindo, as aposentadorias por invalidez vem aumentando,ta~ 

to na concessão quanto na manutenção. De fato, de acordo com 

dados da DATAPREV, as aposentadorias concedidas aumentaram no 

periodo 1984-86 em 66,3%, o que significaria que as reduções 

nos auxilios estão aumentando a pressão por aquele beneficio , 

que é mais permanente. A este respeito, cabe perguntar se as 

medidas contencionistas adotadas em relação às solicitações 

por auxilio-doença previdenciário não estariam perdendo sua 

eficácia ou sendo anuladas pelo deslocamento da pressão dos se 

gurados sobre as aposentadorias por invalidez e causando, por-

tanto, um ônus financeiro maior ao sistema no médio e 

prazos . 

longo 

Para concluir estes comentários, mostramos na Tabela 9 alguns 

dados do Estado do Rio de Janeiro relativos à manutenção no 

periodo 1984-86. 

TABELA 9 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO: EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS URBANOS EM 

MANUTENÇÃO COMPARATIVAMENTE COM O AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁ 

RIO. 1984 - 1986 

ANO 
BENEFÍCIO EM MANuTENçÃO 

QUANTIDADE 

1984 1.345.367 

1985 1.406.378 

1986 1.416.584 

Variação percentual 
no periodo 

y~~ç~o 

-

4,5 

0,7 

5,2 

AUXÍL!O-DOENÇA PREVI-_ % AUXÍLIO-DOEN-
DENCIARIO EM MANUTENÇAO ÇA SOBRE TOTAL 

QUANTIDADE VARIAÇÃO BENEFÍCIOS 
A1\lT TA T oln 

204.063 - 15,2 

202.239 -0,9 14,4 

199.582 -1,3 14,1 

-2,2 -1;1 

FONTE: MPAS/INPS/SR-RJ, Dados estat1sticos (janeiro a dezembro 1986) 

:" 
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Cabe observar que as informações para o Rio de Janeiro -nao 

confirmam as tendências encontradas na Tabela 8 para o Brasil. 

De fato, os beneficios em manutenção cresceram tão somente 0,7% 

em 1986 contra o percentual nacional de 16,8. Da mesma forma, 

tal aumento não se compadece com a redução de 7,5% experiment~ 

da nas concessões n r Estado (Tabela 4). 

Pelo lado do auxilio-doença em manutenção, igualmente a di-

minuição de 1,3% em 1986 é bem menor que o percentual de -8,2% 

observado para o Brasil (Tabela 7) e menor ainda que os -9,2% 
-encontrados para as concessoes, nesse ano, no Rio de Janeiro 

(Tabela 4). 

Essa maior estabilidade na posiçao relativa do auxilio-doen.ça 

no Rio de Janeiro r~flete-se, também, na sua participação no 

conjunto de beneficios em manutenção. Em 1984, o auxilio res

pondia por algo mais de 15% dos beneficios e por 14% em 1986, 

o que está bem acima dos 9,7% encontrados para o Brasil neste 

ano (Tabela 8). 

-Observa-se, finalmente, que os dados nao guardam suficiente co 

erência entre si como para permitir conclusões. Houve, de fa-
-to, esforços no sentido de conter as concessoes mas, aparentem~~ 

te, não afetaram de forma correlata os beneficios em manuten-
-çao. Quanto ao Estado do Rio de Janeiro, este aparece favore-

cido se comparado com as cifras registradas para o Brasil em 

relação ao auxilio-doença, que foi reduzido em menor proporção 

no Estado, mas não assim no que tange ao conjunto de benefici

os, que experimentaram neste caso um crescimento inferior ao 

registro no pais em 1986. 
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v - IMPACTO DA RACIONALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 

Como vimos na parte inicial deste texto, entre os problemas mais 

urgentes a serem resolvidos pelo Plano de Ação 1979/85 constava 

o relativo ao atendimento aos segurados. Em decorrência do Pla 
,.. 

no, o INPS assinou convenio com a SEMOR/SEPLAN com o objetivo 

de formular e implementar o "Programa de Melhoria de Atendimen

to ao Público" - PMA. Em 1982 realizou-se diagnóstico em nivel 

de execução em 09 Estados da Federação, que contou com a ativa 

participação dos funcionários e com pesquisa de opinião junto 

aos beneficiários que acodiam aos postos. Embora esse rico le

vantamento nunca tivesse sido transformando em documento pÚ:bl! 

co de proposições concretas de ação, foi possivel ter aceEso 

às fontes primárias a partir das quais pbde-se constatar o emp~ 

nho dos servidores ~m cooperar com a iniciativa. 

, 
Dos dados por nos obtidos, foi selecionado o subprojeto "Avalia 
-çao do Atendimento", analisando-se os resultados para o Rio de 

Janeiro. 

Antes de passar aos dados quantitativos da pesquisa operacional, 

é interessante destacar que as entrevistas em aberto realizadas 

com os usuários, revelaram uma imagem nada favorável do INPS. 

A nossa tabulação das respostas permitiu visualizar três áreas-

problema no contato do público com o posto, sendo a maioria 

das questões relativas justamente ao auxilio-doença. As opi-
, 

nioes foram agrupadas por areas, 'como segue: 

1) Concessão e pagamento do beneficio 

- demora.na concessão e no pagamento do beneficio 

- demora no pagamento do beneficio concedido 

- critérios conflitantes para a concessão do beneficio 

- falta de informações precisas sobre andamento do processo 

- baixo valor do beneficio 

\ 
I 
I 



- não concessão de beneficios para aposentados 

falta de controle e fiscalização da concessao (fraudes, 

concessões indevidas ou devidas mas não concedidas) 

- dificuldade para o usuário de apresentar a documentação 

exigida 

2) Qualidade e condições gerais de atendimento 

- falta de pessoal para atendimento 

- pessoal desqualificado no atendimento 

- atendimento lento e desorganizado 

- horário de atendimento curto 

filas no atendimento e manutenção 

- atendimento entendido pelos funcionários como favor ao 

usuário e não como direito deste 

- falta de seletividade no atendimento (não há prioridades 

para idosos, gestantes, doentes, etc.) 

- número insuficiente de postos de concessão e manutenção 

instalações e condições de acomodação precárias 

3) Qualidade do atendimento médico 

- desumanização do atendimento 

- falta de compreensão e atenção dos m~dicos peritos para . 
com o usuario ' 

falta de informação do usuário sobre seu estado de saúde 

- triagem superficial, feita por pessoal não-médico 

35. 

- fal ta de justificação, por parte do m,édico-peri to ao usuá-

rio, da concessão ou não da licença 

- demora no atendimento da pericia médica 

- demora na marcação de consultas 

,. 



36. 

- n~mero insuficiente de m~dicos 

- falta seletividade na atenção, tendo em vista o fator gr~ 

vidade da doença 

- faltam medicamentos 

Tais opinioes refletem que a passagem pelos postos do INPS 
, 
e 

uma experiência penosa e, tamb~m, uma certa confusão por parte 

do segurado a respeito do papel desempenhado pelo m~dico perl 

to. De fato, espera-se deste um cuidapo com o estado de sa~de 

(anamnese, diagnóstico, rem~dios, etc.) que seria próprio do 

m~dico clinico. É provável que o doente, devido ao seu alto 

grau de ansiedade, espere do perito algo mais que a avaliação 

de sua capacidade laborativa. Se esta ~ a situação, o atendi

mento ao segurado deveria ser prestado de forma a esclarecer 

tamb~m o alcance do exame, diminuindo assim a ang~stia da pe~ 

soa. 

Com relação aos dados quantitativos, a pesquisa do INPS consta

tou que 45% dos segurados iam ao posto para requerer auxilio-do 

ença ou para fazer o exame m~dico, sendo que 52% das pessoas de 

viam voltar entre 2 e 4 vezes. (*) 

o reiterado 'regresso do segurado ao posto implica, entre ou

tras coisas, em penalizá-lo, especialmente se está doente e/ou 

~ idoso, al~m de ter que gastar seus parcos recursos em trans

porte. Quanto ao servidor, duplica sua carga de trabalho no 

guichê ou balcão. Assim, não ~ de se estranhar que a preocupa

ção principal da racionalização seja o tempo que leva a conces

são, desde o momento de entrada do requerimento at~ o retorno 

do carnê por parte da DATAPREV. 

(*) Esse percentual foi superado pela aposentadoria (53%), o abono de penna
nência (74%) e a renda mensal vitalicia (69%), sendo que o principal mo 
tivo do retorno foi "saber o andamento do processo" e "documentação irre 
guIar". Al~m desses dois motivos, no caso do auxl1io-doença, 32",,6 voltava 
para real izar o exame. 
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A pesquisa em análise constatou que o tempo médio de concessão 

do auxilio-doença era de aproximadamente 31 dias e o das apose~ 

tadorias e pensões de aproximadamente 96 dias(*). Há de se sa 

lientar que os dados referem-se a algumas das agências mais bem 

aparelhadas do Rio de Janeiro, de forma que em absoluto repre

sentam médias do Estado nem muito menos do Brasil. 

-Ainda que nao possamos saber quais foram as medidas concretas 

implementadas em razão do "Programa de Melhoria do Atendimento 

ao Público" e dos subsidios fornecidos pela pesquisa ad-hoc , um 

parâmetro possivel para avaliar os avanços experimentados pode 

ser o estudo feito em 1986 pelo INPS sobre o tempo de concessão 
,. (**) 

em seis agencias do Rio de Janeiro . 

Nessa oportunidade, utilizou-se uma escala de pontos através da 

qual chegou-se à conclusão que a concessão do auxilio-doença de 
, 

morava entre 20 dias (BOM) e 116 dias (DEFICIENTE), sendo a me 

dia de 60 dias. Ou seja, comprovou-se que o segurado doente de 

via ficar 2 meses (em média), sem poder trabalhar e sem meios 

para se sustentar. Se comparado esse resultado com os 31 dias 
, 

encontrados em 1982, deparamo-nos com o fato de que o tempo me 

dio de concessão duplicou nestes anos e que, portanto, nenhuma 

medida racionalizadora ou humanizadora foi adotada. 

, -
Quanto as aposentadorias e pensoes, o tempo encontrado foi de 

90 dias, melhorando em apenas 6 dias a média de 1982. Certamente, 

neste caso também não houve - ao parecer - nenhuma melhoria no 

atendimento mas, pelo menos, a situação não piorou. 

Confrontando-se tal fato com a duplicação da morosidade na con 

cessão do auxilio-doença, apenas reitera-se a observação de que 

(*) INPS, Plano de Melhoria do Atendimento ao Público - Pf-1A, 
"Avaliação do Atendimento", 1980-81. 

subprojeto 

(**) Informações obtidas dos boletins internos relativos ao estudo trimes
tral do tempo médio de concessão nas agênCias Campo Grande, Méier, Ma 
dure ira , Centro-Bandeira, Penha e Copacabana. 
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os mecanismos administrativos funcionaram no sentido de também 

conter os requerimentos, mas por um meio bastante sui generis, 

ainda que cruel: induzir o segurado a desistir do beneficio,tal 

vez pelo cansaço ou, mesmo, pela recuperação da saúde nesse lon 

go tempo de espera~ 

Como reflexão final sobre este item cabe apontar que não temos 

noticias de que o INPS tenha alguma vez analisado e publicado 

as respostas espontâneas dos seus clientes. Acreditamos que 

perdeu-se, assim, uma incomparável e fidedigna fonte de inform~ 
-çoes a respeito do perfil dos principais problemas enfrentados 

pelo segurado e, inversamente, das principais deficiências da 

instituição no cumprimento de sua precipua função, qual seja,a-

tender dignamente o cidadão no exercicio de um direito 

básico. 

VI - ARTICULAÇÃO INTERINS'rITUCIONAL 

social 

Cabe ainda fazer referência aos propósitos de maior articulação 

institucional preconizados pela gestão do INPS. Neste sentido, 

é de interesse avaliar o andamento do já mencionado Programa In 

tegrado de Tratamento Médico-Social Prioritário implantado em 

1984. O PITMSP visa dar 'atenção preferencial nos postos 
, 

pr~ 

prios do INAMPS ou nos públicos conveniados com este aos segur~ 

dos em gozo de auxilio-doença, pelas seguintes nosologias de 

maior incidência: transtornos neuróticos, hipertensão arterial, 

osteoartrose e tuberculose pulmonar. O INPS pretende, 

agilizar a atenção ao segurado para que possa voltar em 

assim, 

tempo 

mais curto ao trabalho e, portanto, evi tar gastos desnecessários 

com a manutenção do auxilio. 

O desejado entrosamento, porem, não foi ainda concretizado. De 

fato, documentos do INPS apontam que, mesmo tendo havido em aI 

guns casos redução do tempo de permanência do segurado em auxi

lio-doença, e apesar da importância atribulda à iniciativa, o 

J 
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Programa não alcançou seus objetivos. Além do mais, não obstan

te seja reconhecido seu fracasso inicial, não têm sido divulga

das as causas do mesmo, assim como não foram apresentadas, em 

relatórios recentes, ações especificas no sentido de tomá-lo efetivo. (*) 

Como demonstra a Tabela 10, não houve alterações substantivas 

na ampliação da cobertura no atendimento às nosologias 

pIadas pelo Programa nos anos 1984 e 1985. (**) 

contem 

TABELA 10 

BRASIL - PROGRAMA INTEGRADO DE TRATAMENTO MÉDICO--SOCIAL PRIORITÁRIO-PI'IMSP. 

CASOS CONCEDIDOS E CLIENTES ATENDIDOS, SEGUNOO NOSOLCXiIAS. J.9?4-]!lE. 

CASOS CLIENTES ATENDIDOS CONCEDIDOS 
ANO NOSOLCGIAS % Sobre Total % Desligamentos 

Quantidade Quantidade de Casos Con-- p/vol tE- ao tra-
cedidos balho 

1 
Transtornos 
NeurÓticos 42.463 5.177 12,2 22,9 

9 
Hipertensão 
Arterial 30.487 8.391 27,5 18,7 

8 Osteoartrose 17.323 8.504 49,1 23,5 

Tuberculose 
4 Pulmonar 13.181 2.506 19,1 38,1 

TOTAL 103.454 24.578 23,7 23,2 

1 Transtornos 
NeUrÓticos 38.571 3.597 9,3 35,3 

9 Hipertensão 
Arterial 29.620 7.930 26,8 22,2 

8 Osteoartrose 18.387 6.980 38,0 23,8 

5 
Tuberculose 
Pulmonar 13.652 3.687 27,0 41,9 

TOTAL 100.230 22.194 22,1 28,1 

FDNTE: MPAS/J~ - Relatórios 1984 e 1985. 
MPAS/DATAPREV e Coordenadoria de Informática - Tabela: Causas de In
capacidade Temporária por Ordem de FreqüênCia, por Sexo, por Mil Bene 
flcios Concedidos, 1984 e 1985. 

(*) Ver especialmente MPAS, Plano de Ação-1987; MPAS/INPS - Relatórios 1985 
e 1986. 

(**) Não incluimos os dados do Programa em 1986, por ter~m sido omitidos no 
Relatório doINPS desse ano. 
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, 
O numero de clientes atendidos pelo Programa em 1984, primeiro 

ano de implantação, representou apenas 23,7% do total de casos 

concedidos no mesmo ano. Além disso, o percentual de desliga

mentos por volta ao trabalho também foi bastante baixo, ficando 

em apenas 23,2% do total de atendimentos. 

Em 1985 a situação apresentou-se ainda pior. Do total de casos 

concedidos, apenas 22,1% foram encaminhados ao Programa; haven 

do, entretanto, melhora no percentual de desligamentos por vol 

ta ao trabalho. 

Por outro lado cabe ressaltar que no periodo 1979-1986 houve aI 

terações no perfil de causas que dão origem à concessão do auxi 

lio-doença previdenciário. Segundo dados de Bittencourt(2l),e~ 
1979 registraram-se 50.585 casos de transtornos neuróticos e 

21.505 de tuberculose pulmonar, o que evidencia que em 1984 e 

1985 houve diminuição de requerimentos por essas causas(*). Já 
em relação à hipertensão arterial, que em 1979 registrou 24.504 

casos e à'osteoartrose, com 6. 497 casos, se deu processo inve~ 
so, pois a tendência tem sido à elevação do número de 
sões(*). 

conces-

Em relação a essas alterações, pode-se pensar, por um lado, na 

efetiva alteração do perfil nosológico· da população urbana, sub 

metida ao desgaste e ao stress continuados, próprios da vida 

agitada das grandes cidades. Por outro lado, podem também es 

tar refletindo mudanças nos procedimentos diagnósticos e class~ 

ficatórios da pericia médica. A este respeito, Bittencourt cha 

ma a atenção para o fato de que as neuroses, osteoartroses e 

doenças hipertensivas são "o escouradouro das incapacidades in~ 

xistentes", (22) pois o diagnóstico é muito subjetivo e, portan

to, pode induzir a constantes fraudes. É possivel que o aprim~ 

ramento do diagnóstico do médico perito tenha sido também res

ponsável pela diminuição da freqüência dos casos por essas pri~ 

(*) Vide Tabela 10. 
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cipais nosologias. Não é menos certo porém que, devido à parc~ 
la de subjetividade do diagnóstico, a normatização da concessão 

se torna muito complexa, de forma que corre-se o risco de prej~ 

dicar segurados efetivamente incapacitados para ganhar o susten 

to quando são aplicadas normas gerais a casos particulares. 

Seguindo a Classificação Internacional das Doenças, são cerca 

de 50 as causas mais importantes pelas quais o INPS concede aJ 

segurado o beneficio por incapacidade temporária não acidentá

ria. Considerando o conjunto de beneficios concedidos por este 

motivo, é interessante observar a distribuição por sexo da inci 

dência das quatro doenças contempladas no PITMSP, no período de 

1984-86. 

TABELA 11 

13RASIL - INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA(EM MIL 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS). 1984-1986. 

+984 1985 :(.986 

CAUSA 
AMBOS HavIENS MUlHERES AMBOS HavIENS MUlHERES AMBOS BavIENS MUIHERES 

TRANSTORNOS 
NEURárICOS 62,9 45,5 95,3 55,6 38,1 85,9 52,1 35,1 82,4 

HIPERTENSÃO 
ARTERIAL 45,2 36,8 60,7 42,7 33,4 58,8 38,6 29,4 54,4 

OSTEOARTRO-
SE 25,6 22,9 30,8 26,5 23,0 32,4 26,2 22,2 33,1 

. TUBERCULOSE 
PUlMONAR 19,5 23,4 12,2 19,6 24,2 11,7 19,8 24,1 12,2 

FCNI'E: MPAS/DATAPREV e Coordenadoria de Infonnática - TABELA: Causas de In
capacidade Temporária por Ordem de Freqüência, por Sexo, por Mil Ben~ 
fícios Concedidos, 1984 e 1985. 
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De um modo geral, dos dados da Tabela 11 se depreende que, com 

exceção da osteoartrose, a incidência por essas nosologias teve 

leve diminuição no periodo. Entretanto,mais importante do que 

isso é a distribuição por sexo: com exceção da tuberculose, a 

incidência das outras doenças nas mulheres é bem maior, desta 

cando-se os transtornos neuróticos. A incidência significa que, 

de cada 1.000 beneficios concedidos em 1986, por exemplo, 52,1 

correspondiam a transtornos neuróticos e que, de cada 1.000 ca 

sos destes, 82,4 correspondiam ao sexo feminino e tão somente 

35,1 ao masculino. Trata-se de um dado de grande relevância so 

cial pois, como se verá mais adiante, apenas 27,9% dos contri 

buintes da Previdência são mulheres que, por sua vez, ostentam 

rendimentos bem inferiores aos dos homens. 

Se a concessão do auxilio pode ser um "arrimo" para amul1erpobre 

com filhos, não é menos ce.rto que esta é duplamente explorada, 

pois não consegue inserção formal no mercado de trabalho e, se 

o faz, recebe remuneração mais miserável que a dos homens. Ten 

do ainda o encargo dos filhos, não é de estranhar que a dura 

luta pela sobrevivência lhe altere de modo tão significativo a 

saúde fisica e mental. 

No sentido de discutir um pouco mais esse aspecto e enriquecer 

o até aqui já analisado, procurou-se buscar quais seriam as ca 

racteristicas da clientela previdenciária e, dentro dela, aqu~ 

la que requer o auxilio-doença. Algumas' dessas caracteristicas 

são expostas a seguir. 

VII - CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA DO INPS 

A área em que mais se sente a carência de dados a respeito 

Previdência Social e do INPS, em especial, é aquela relativa 

da 
, 
a 

caracterização demográfica e sócio-econômica dos segurados e 

seus dependentes. Em se tratando da politica social que "ocupa 

a mais vasta fronteira nas relações entre o Estado e a Socieda-
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de no Brasil", no dizer do Ministro da Previdência e Assistência 

social(23), e dada a expressa necessidade de "reestruturar e atu 

alizar o aparelho previdenciário", (24) o conhecimento eXPlicito

do perfil dessa população aparece como requisito fundamental p~ 

ra proceder a tal reorientação. 

Até agora, todavia, não faz parte das informações oficiais o tra 

çado desse perfil, o que leva a pensar que a elaboração de da

dos, por enquanto, continua tendo uma ênfase puramente quantita

tiva que, no caso do INPS, reflete a produção de atos administr.§;. 

tivos: número de requerimentos, concessões, beneficios em manu 

tenção, etc. Parece-nos que o principio de humanizar o atendimen 

to ao público deveria partir da própria indagação a respeito de 

quem são os usuários. É nesse sentido que, no decurso da inves

tigação, sentimos necessidade de conhecer melhor esses cidadãos, 

na esperança de, no futuro, poder realizar uma pesquisa qualita

tiva a partir do cruzamento dos dados de produção com o perfil 

sócio-econômico e demográfico dos beneficiários do sistema. 

-Nesta seçao analisaremos alguns dados do suplemento da PNAD-1983 

sobre "Mão-de-obra e Previdência", dando especial atenção à ca 

racterização geral da população vinculada ao SINPAS e, dentro 

desta, ao grupo beneficiário do auxilio-doença previdenciário. 

1. Características Gerais 

A Previdência Social cobre aproximadamente 70% da população bra 

sileira. A população ~revidenciária é em sua maioria composta 

de jovens, com predominância do sexo feminino e com niveis muito 

baixos de renda. 

A Tabela 12 demonstra que do total de pessoas vinculadas ao 

SINPAS (segurados a~ivos, inativos e dependentes) 50,5% tem até 

21 anos de idade e 76,2% até 39 anos, o que demonstra tratar-se 

de um sistema de seguridade social muito jovem, ainda em fase 

de expansão, mas que já começa a conviver com o envelhecimento 
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TABELA 12 

~RASIL - PESSOAS VINCULADAS AO SmPAS. POR SEXO E GRUPOS DE IDADE (* ) 

... 

T O T A L !;tO M E N S M U L H E R E S 

NQ % NQ % NQ % 

TOTAL 91.682.867 100 44.845.705 48,9 46.837.162 51,1 

Até 21 anos 46.266.701 50,5 22.904.569 25,0 23.362.132 25,5 

de 22 a 39 anos 23.528.402 25,7 11.446.126 12,5 12.082.276 13,2 

40 a 50 anos 9.163.338 10,0 4.431.357 4,8 4.731.981 5,2 

51 a 60 anos 6.159.045 6,7 2.916.042 3,2 3.243.003 3,5 

61 anos e mais e 6.565.381 7,1 3.147.611 3,4 3.417.770 3,7 

idade ignorada 

-------- ---

FmrE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de DomicÍlios - PNAD - 1983. Rio de Janeiro, 1984. 

(*-)" Inclusive pessoas vinculadas ao SINPAS e a outros Sistemas de Previdência Social PÚ
blico e/ou Privado. 

~ 
~ 
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da população e com o prolongamento da expectativa de vida, tu

do isso, resultando numa futura diversificação e ampliação das 
-pressoes que hoje sofre. As mulheres representam 51,1% do to 

tal de pessoas vinculadas, mas, em compensação, constituem paE 

cela bem menor como segurados diretos. 

Realmente, como mostra a Tabela 13, do total de vinculações ao 

SINPAS, as mulheres representam 52,3%<*). No entanto, apenas 

27,9% delas são contribuintes. Já dentre os dependentes, elas 

somam 65,4%. Por outro lado, entre aposentados e pensionistas, 

homens e mulheres estão relativamente equiparados (5l,?O.h e 48,3% 

respectivamente), assim como o estão entre os beneficiários' em 

gozo de beneficio (49,7% de homens e 50,3% de mulheres). Perce 

be-se, portanto, que as mulheres utilizam-se dos beneficios tan 

to quanto os homens,· mas não estão na mesma posição enquanto 

contribuintes, o que corrobora sua ainda parca inserção no mer 

cado formal de trabalho. 

Destaca-se a baixa partiCipação dos contribuintes no total de 

vinculações (23%), ressaltando a alta relação segurado/dependen 

tes, que é de 1/2,7. Segundo Barreto e Azevedo, (25) essa rel~ - , 
çao se aproxima a da França, que em 1980 era de 1/2,67. Toda-

via, tais indicadores perdem validade como parâmetros de compa

ração devido às profundas diferenças demográficas, de padrão 

de vida e salários existentes entre o Brasil e França. 

Ao analisarmos a popUlação ocupada vinculada ao SINPAS (Tabe

la 14), reforça-se o já levantado quanto à distribuição por se 

xo da popUlação previdenciária, onde as mulheres representam a

penas 32%,ou seja, quase metade da percentagem dos homens (63%). 

Pode-se depreender dessa baixa partiCipação feminina na popula

ção ocupada vinculada ao SINPAS a existência de fatores concomi 

tantes que afetam o fenômeno: a mulher tem menor acesso ao mer 
\ 

cado formal de trabalho que o homem; quando o faz, entra nos em 

pregos menos qualificados e à margem da legislação trabalhista • 

. <*) As diferenças entre esses dados e 9s da Tabela 12 e~licam-se pela dif~ 
rença entre pessoas vinculadas e numero de vinculaçoes. 
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TABEIA 13 

BRASIL - NÚMERO DE VINCULACÕES AO SINPAS, POR SEXO E TIPO DE 
VINCULACÃO 

TIPO DE TOTAL % HOMENS MULHERES VINCULAÇÃO % % % 

TOTAL 100 47,7 52,3 

% 100 

CONTRIBUINTE 100 72,1 27,9 

% 23 

DEPENDENTES 100 34,6 65,4 

% 61,7 
. 

APOSENTADOS E . 
PENSIONISTAS 100 51,7 48,3 

% 8,1 

TRABALHADOR 

RURAL 100 88,5 11,5 

% 3,9 

NÃO CONTRIBUINTE 

HÁ MENOS DE 1 ANO 100 72,8 27,2 

% 2,4 

EM GOZO DE 

BENEFÍCIO 100 49,7 50,3 

% 0,8 

FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domici1ios -

PNAD - 1983. Rio de Janeiro, 1984. 
\. 

NOTA: Exc1usive os "sem declaração". 
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Isso redunda em baixa conscientização po11tica e social da mu

lher a respeito de seus direitos e, portanto, em baixo poder 

de reivindicação, perpetuando-se assim a discriminação. 

A Tabela 14 aponta ainda as classes de rendimento das 

ocupadas. Daquelas vinculadas ao SINPAS, 19,8% recebem 

pessoas 

até 

2 salários m1nimos. Considerando-se.as classes de rendimento 

de até 5 salários, esse percentual cresce para 72,7%. Permanece 

aqui a diferença entre os sexos, pois nem sequer na classe de 

até 1 salário m1nimo eles se equiparam, sendo 14,2% para ho

mens e 12,8% para mulheres. Nas classes de maior rendimento, a 

participação das mulheres cai pelo menos à metade em relação 

aos homens. Acentua-se a disparidade na classe de mais de 5 sa 

lários m1nimos, onde 11,5% dos homens se encontra nessa 

contra apenas 2,2% das mulheres. 

faixa 

A Tabela 15 mostra a situação etária da população previdenciá

ria. Das pessoas ocupadas vinculadas ao SINPAS, nada menos 

que 70,5% começou a trabalhar com remuneração até 18 anos de 

idade, sendo que 25,9% até 13 anos. 

-Apenas 18,6% começou a trabalhar com remuneraçao acima de 19 

anos, sendo que 9,7 começou com até 21 anos. É claro,portanto, 

que a população previdenciária, como a grande maioria da popul~ 

ção brasileira, inicia a etapa laborativa na adolescência e que 

mais de 25% o faz ainda na infância. 

Dessa maneira, se uma determinada pessoa começou a trabalhar 

com remuneração aos 14 anos, quando tiver alcançado, por exem

plo, 34 anos, ela terá cumprido 20 anos de trabalho, o que cor 

responderia a mais da metade do tempo de atividade necessário 

para a aposentadoria por tempo de serviço (ou pensão por tempo 

de serviço, s~gundo a proposta de mudança da legislação de ben~ 

f1ciO)(*) Corresponderia, por outro lado, a aproximadamente 

1/3 do tempo de atividade necessário para a aposentadoria por 

velhice (ou pensão por velhice, segundo a mesma proposta de mu 

d·ança) . 

(*) INPS - Quadros Comparativos: Legislação Atual X Lei de Diretrizes e Ba 
ses da Seguridade Social. FGV /EBAP, mimeo. 
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, 
Esse dado e muito importante porque, do ponto de vista das finan 

ças da Previdência Social, pode significar que pessoas ainda em 

plena capacidade laborativa passem a se aposentar e receber pre~ 

tação, porém continuem a trabalhar sem necessariamente contri

buir adicionalmente ao sistema. 

TABELA 14 

BRASn.. - PESSOAS OCUPADAS V1lDJLADAS A SISTEMAS PREVIDEl'CIÁRIos E AO SrnPAS, 
- POR SEXO E ~ DE REl'IDIMENTOS (*) 

PESSOAS OCUPADAS VINCULADAS À PREVIDÊI'crA 

TOTAL (1) VJNl.lLAJ)AS KJ S'IWAS (2) 

% HOMENS MUlliERES % HOMENS fv1JI.HEFE3 TOTAL 

TOTAL 100,0 66,0 34,0 95,0 63,0 32,0 

Até 1 Salário Mínimo 27,9 14,6 13,3 27,0 14,2 12,8 

+ de 1 a 2 Salários Mínimos 23,8 15,9 7,9 22,8 15,4 7,4 

+ de 2 a5 Salários Mínimos 24,7 18,9 5,8 22,9 17,7 5,2 

+ de 5 Salários Mínimos 14,9 12,3 2,6 13,7 11,5 2,2 

Sem Rendimento e 

Sem Declaração 8,7 4,3 4,4 8,6 4,2 4,4 

(*) Classes de Rendimento Mensal de todos os trabalhos. 

FCNI'E: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios - PNAD-83. Rio de 

Janeiro, 1984. 

NOTAS: 1 - Todas as pessoas ocupadas com vinculação a algum sistema de p~ 

vidência. 

2 - Inclusive pessoas vinculadas ao SINPAS e a outros sistemas de 

previdência social pÚblico e/ou privado. 
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TABELA 15 

BRASIL - PESSOAS OCUPADAS VINCULADAS AOS SISTEMAS PREVIDENCIÁ

RIOS E AO SINPAS, POR GRUPOS DE IDADE COM QUE COMEÇ~ 

RAM A TRABALHAR COM REMUNERAÇÃO 

PESSOAS OCUPADAS 

TOTAL (*J VINCULADAS AO SINPAS 
% % 

GRUPOS DE IDADE 100,0 95,0 

Até 13 anos 26,9 25,9 

14 a 18 anos 47,0 44,6 

19 a 21 anos 10,5 9,7 

Acima de 22 anos e 

Idade Ignorada 9,6 8,9 

Nunca trabalharam 
-com remuneraçao 6,0 5,9 

FCNI'E: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicllio-PNAD-83. Rio de 
Janeiro, 1984. 

J~l Todas as pessoas ocupadas com vinculação a algum sistema de previ
dência. 

2. A clientela do auxilio-doença previdenciário 

Quanto ao contingente previdenciário que requer o auxllio-doen-

ça,suas caracter1sticas acompanham, de maneira geral, 

do conjunto de beneficiários. 

aquelas 
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TABELA 16 
ri 

PESSOAS QUE RECEBERAM AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

POR SEXO E GRUPOS DE IDADE(*) 

BRASIL ESTAOO DO RIO DE JANEIRO 

TarAL HCMENS MUlHERES TarAL HOMENS MUlHERES 
% % % % % % 

TarAL % 88,4 55,5 32,9 89,9 52,8 37,1 

- Até 21 anos 1,5 1,0 0,5 0,4 0,2 0,2 

- de 22 a 39 28,6 18,2 10,4 30,7 17,2 13,5 

- de 40 a 50 
anos 27,9 16,7 11,2 27,8 15,8 12,0 

- de 51 a 60 
anos 23,8 14,4 9,4 22,4 13,1 9,3 

:.. 61 anos e + 
(** ) 6,6 5,1 1,5 8,6 6,4 2,2 

FCN1'E: ~, Pts::pisa Nocia1al p:x' Prn:stra cE D:mi.clJ..ia:H:NAD... Rio cE Jéreiro, lffi4. 

(*) - Valores percentuais referentes à participação do auxilio-doença pre 
videnciário, excluido portanto o auxilio-doença por acidente de trã 
balho, rural e urbano •. 

(**) - Inclusive pessoas em idade ignorada. 

A Tabela 16 demonstra que, -tanto para o Brasil como para o Rio 

de J~eiro, a maioria das pessoas que recebem o beneficio estão 

em plena idade laborativa. Para o Brasil, 58% das pessoas si 

tua-se no grupo de até 50 anos de idade, sendo quase 30% no de 
, 

ate 39 anos. Da mesma forma, para o Rio de Janeiro 58,9% tem 

até 50 anos e 31% até 39 anos. Em todas as faixas etárias as 

mulheres ocupam parcela menor que os homens. No entanto, perce

be-se que no grupo de 15-50 anos de idade, ou seja, naquele que 

mais utiliza o beneficio, no Estado do Rio de Janeiro os sexos 

encontram-se relativamente equiparados. 

Ao contrário do que se poderia esperar, em termos relativos os 

mais jovens são os que mais requerem o auxilio-doença; não se

ria, portanto, o avanço da idade o que estaria determinado o usu 

fruto do beneficio por motivo de doença. Poder-se-ia supor que 

condições desfavoráveis de trabalho e de salários estariam deter 

minando essa predominância. Estariam reforçando essa hipótese 

os dados já mencionados sobre a idade precoce em que os 

dos começam a trabalhar. 

segur§; 
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É exatamente entre a população de mais baixa renda que encon

tra-se tà.\bém a maioria da clientela do auxilio-doença. A Tabe 

la 17 indica que, para o Brasil, 76,3% das pessoas situa-se em 

classes de rendimento de até 3 salários minimos, sendo 44,1% 

com ganhos de até 1 salário-minimo. Para o Estado do Rio a 

situação se repete: 76,1% das pessoas tem rendimento de até 3 

salários e 41,2% ganha até 1 salário m1nimo. Note-se, ainda, 

que do total, apenas 3,9% para o Brasil e 4,5% para o Estado do 

Rio de Janeiro recebe mais de 5 salários m1nimos. 

TOTAL 

Até 1 

+ de 

* de 

+ de 

+ de 

TABELA 17 

PESSOAS QUE RECEBERAM AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO 

POR CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL (*) 

BRASIL ESTADO DO 
JANEIRO % 

% 88,4 89,9 

Salário M1nimo 44,1 41,2 

1 a 2 Salários f-iinimos 23,2 23,2 

2 a 3 Salários M1nimos 9,0 11,7 

3 a 5 Salários Minimos 6,9 8,2 

5 Salários M1nimos 3,9 4,5 

RIO 

FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domic1lios-PNAD-83, Rio de 
Janeiro, 1984. 

(*) Valores percentuais refererentes à participação do auxilio-doença pre
videnciário, exclu1do portanto o aux1lio-doença por acidente de traba
lho, rural e urbano. 

Quanto à situação ocupacional dos beneficiários do au

xilio-doença, a Tabela 18 mostra que, do total dessas pessoas, 

mais da metade é de empregados (50,7% para o Brasil e 52,9% pa

ra o Estado do Rio). Importante chamar atenção para o percen

tual de pessoas não remuneradas e não ocupadas (20,5% para o 

Brasil e 12,6% para o Rio de Janeiro), assim como também é ex

pressivo o número de pessoas com ocupação por conta-proprja, que se 

somadas não se distanciam muito do percentual de empregados. 

J 
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TABELA 18 

PESSOAS QUE RECEBERAM AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

POR OCASIÃO NA OCUPAÇÃO (*) 

ESTADO DO RIO 
BRASIL DE JANEIRO % 

TOTAL % 88,4 89,9 

Empregados 50,7 52,9 

Conta-Própria 16,0 22,3 

Empregadores 1,2 2,1 

Não Remunerados e 
Não Ocupados na Semana 20,5 12,6 

FONTE: IBGE, PesqUisa Nacional por Amostra de Domicilios-PNAD-83. Rio 
de Janeiro, 1984. 

(*) Valores percentuais referentes à participação do auxilio-doença previ 
denciário, excluido portanto o aux1.lio-doença por acidente de traba-
lho, rural e urbano. 

Apesar de conclusões sobre esses dados requererem outros estu

dos mais detalhados no momento não disponiveis, é possivel peE 

ceber claramente queo perfil do beneficiário do auxilio-doença 

corresponde àquele dos estratos mais pobres e explorados da p~ 

pulação brasileira e sujeitos, portanto, a maiores riscos de 

adoecer. 
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A preocupação em enfatizar as caracteristicas acima tem a ver 
-com a iniciativa clara do sistema de conter a concessao e manu 

tenção dos beneficios, especialmente aqueles por incapacidade. 

É provável que exista um grande número de beneficios indevidos 

ou dolosos. No entanto, há que distinguir-se entre as fraudes, 

para as quais os beneficios por incapacidade são terreno fértil, 

e um sem número de usuários em estado de pobreza ou de miséria 

absoluta, para quem esses beneficios são vitais para o sustento 

minimo. 

Se bem as concessões fraudulentas podem ser reprimidas através 

de medidas de racionalização e informatização, não há dúvidas 

que existe uma pressão real pelo auxilio-doença, derivada das 

precárias condições de vida e saúde e dos baixos salários dos 

trabalhadores. Nesse sentido, parece evidente que a repressão 

à demanda é inócua na medida que são as próprias condições mate 

riais de existência da população as que a impelem a buscar aI 

ternativas de subsistência. Dai que, se bem os dados mostraram 

que o auxilio-doença sofreu efetiva redução na década, por ou 

tro lado, ao que parece, houve um deslocamento para a obtenção 

de outros beneficios como a aposentadoria por invalidez. Este é 

um instigante ponto que deverá ser investigado no futuro. 

A modo de comentário final sobre o perfil da clientela da Previ 

dência Social, cabe apenas reiterar o que os dados eloqüenteme~ 

te mostraram: trata-se de uma população jovem porém concentrada 

em niveis de pobreza quase absol~ta que, por isso mesmo, tem 

maior necessidade de recorrer a algum tipo de beneficio pecuni~ 

rio. O fato de mais de 30% das pessoas de até 39 anos solicita 

rem auxilio-doença pode estar significando não somente alto 

grau de desgaste em plena capacidade produtiva senão também que 

uma boa proporção sofre de doenças diretamente ligadas às condi 

ções de trabalho. 
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Tratando-se de legislações, diagnósticos e processualistica di 

feren~es daqueles que regem a incapacidade acidentária, e por 

ser o beneficio por doença comum de valor pecuniário menor, 

é possivel que as medidas contencionistas acusadas ao longo de~ 

te trabalho estejam influindo para o "desvio" de acidentados do 

trabalho ou portadores de doenças profissionais para o auxilio

-doença previdenciário. 

Por outro lado, há de ser levado em conta que é através das p~ 

liticas sociais que a miséria encontra'estratégias de sobrevi 

vência "dentro da lei". Assim, mesmo que nem sempre o segurado 

esteja realmente incapacitado para trabalhar, procura pressio

nar de todas as formas o INPS para obter alguma renda adicio 

nal, mesmo que minima. 

Os dados institucionais revelaram profundos e complexos probl~ 

mas estruturais do sistema previdenciário, que têm sido enfren-

tados através de medidas contencionistas, racionalizações fo 

cais e simples repressão da demanda. Por exemplo, sabe-se que 

as contribuições foram majoradas na década de 80, os beneficios 

atrelados a um salário minimo deteriorado e as despesas em admi 

nistração e infra-estrutura igualmente contidas. 

Por outro lado, o perfil da clientela revela que, além de cres 

cer em n~mero, padec~ de todos os efeitos de um modelo econ~mi

co concentradorde renda,expoliador da 'força de trabalho e mar 

ginalizador do acesso da maioria aos equipamentos sociais. Tra 

ta-se, assim, de problemas igualmente histórico-estruturais. 

Esse quadro, na sua diabólica combinação, só faz com que a Pre 

vidência Social tão somente reproduza a desigualdade econ~mica 

e a injustiça social, a começar pelo próprio atendimento ao 

usuário: autori tário', desumano e movido pela lógica da conten

ção do gasto e não pela atenção às reais demandas da população. 
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VIII - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A observação mais importante a fazer em relação à análise 

dente tem a ver com a efetiva diminuição do número de 

prec!::, 

benef:Í. 

cios concedidos pelo INPS, especialmente a partir de 

exame do auxilio-doença permitiu apreciar de perto o 

1982. O 

impacto 

das medidas racionalizadoras, que tiveram como alvo principal o 

setor de concessão de beneficios por perda temporária da capac! 

dade para trabalhar causada por doença comum. A este respeito, 

constatou-se que o volume de concessõeS por auxilio-doença pr!::, 

videnciário estava, em 1986, 10.2 pontos percentuais abaixo dos 

níveis de 1977. Constatou-se, assim mesmo, que a restrição às 

concessões desse auxilio repercutiu no volume deste beneficio 

em manutenção, que chegou em 1986 a um nivel quase idêntico ao 
, 

de 1977, apesar de o numero de segurados ativos ter aumentado 

entre 40% e 60% nesse mesmo períOdO. 

Por outro lado, foi possivel apreender que os mecanismos técni 

co-administrativos acionados em relação à concessão ou não do 

auxilio-doença não obedeceram a uma diretriz homogênea, pois 

tenderam a discriminar grupos de segurados em favor de outros. 

Embora as reais causas das disparidades encontradas, por exem 

pIo, em rel~ção ao Nordeste ou à Baixada Fluminense, possam es 

tar associadas às caracteristicas locais de maior ou menor in 

formalidade do mercad·o de trabalho, é fato que a eficiência res 

tritiva com que funciona a atenção ao usuário tende a ser mais 

acentuada nas áreas de população mais pobre. 

A redução do conjunto de beneficios praticamente a patamares de 

1977, indica a eficácia e a eficiência em termos quantitativos 

das diretrizes contencionistas adotadas em função·da crise pr!::, 

videnciária. Assume-se que teve reflexos positivos. na adminis 

tração do INPS, em função da menor carga de trabalho experimen

tada pela diminuição dos processos de requerimento, concessão e 

manutenção de beneficios e serviços adicionais em relação ao 

crescimento do número de segurados. Tais resultados, todavia, 
-nao parecem ter afetado ainda a qualidade do atendimento ao se 
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gurado, que segue sofrendo longas esperas até receber o seu be 

neficio. Certamente, tal situação se mantém na medida que a 

dotação dos recursos humanos, materiais e de infra-estrutura do 

INPS não tem acompanhado a expansão do sistema. 

, 
Pelo menos, e o que demonstram os resultados das avaliações do 

INPS em 1982 e 1986. Com efeito, o ~rograma de Melhoria do 

Atendimento ao Público diminuiu em apenas 6 dias o tempo médio 

de espera pelo beneficio, no caso das pensões e aposentadorias 

(de 96 para 90 dias). Porém, conseguiu, de fato, dupl icar de 30 

para 60 dias, em média, a espera pelo auxilio-doença previdenc! 

ário. Neste intervalo, quem sabe, o doente desiste, melhora 

ou, mesmo, morre! 

Coloca-se como questão central destas considerações que o esfor 

ço institucional de pelo menos os últimos 6 anos esteve voltado, 

em todos os niveis da estrutura do INPS, para comprimir uma 

demanda crescente. Trata-se, porém, da demanda de uma cliente-

la miserável, em especial a que solicita auxilio-doença, 

quase 70% ganha até 2 salários minimos. 

pois 

Desse modo, existiria, por um lado, a pressão institucional por 

maior rigor na contenção das concessões dentro de limites cada , 
vez mais estreitos e, por outro, a crescente pressão de uma mas 

sa segurada com péssimos niveis de vida e saúde. 

Por hipótese, essa situação contraditória teria criado uma cul 

tura organizacional muito peculiar que aliena o servidor em re 

lação-à função pública que lhe cabe cumprir no atendimento aos 

usuários do sistema, que passam a ser vistos como "excesso" de 

demanda a reprimir. Aliena também os segurados que, pela sua 

humilde condição e pela dificuldade de obter um beneficio, ten 

dem a ver este como a concessão de um favor que cabe paciente

mente esperar. 

Reverter esse "pathos" burocrático excludente é, em primeiro lu 

gar, uma questão politica a ser de fato resolvida, se se prete~ 



• 

57. 

de mudar as práticas administrativas. Assim foi compreendido 

pela gestão do INPS, inaugurada com a Nova República e expressa

do em principios democratizantes que presidiram sua ação. Con

tudo, as tendências aqui examinadas para a presente conjuntura 

parecem indicar que o esforço de mudança ainda centra-se na mo 

dernização organizacional. 

Embora a modernização sejam indispensável, é de se esperar que 

sejam ultrapassados seus limites no sentido de mudar apropria 
-politica previdenciária para além do discurso. Se assim nao a-

contecer, pode-se estar caminhando para "racionalizar" em 

maior profundidade a ação do feiticeiro pois, ao que parece, o 

beneficio transformou-se em maleficio para o INPS. 

IX - SUGESTÕES FINAIS 

De inicio, cabe esclarecer que estas sugestões não visam "reco

mendar" à Previdência Social medidas tendentes a solucionar as 

profundas contradições que enfrenta na efetivação da politica 

social que lhe cabe implementar. Enquanto tal, é uma questão 

eminentemente politica que tão somente o debate sério e aberto 

- ou participativo e transparente, segundo rezam os principios 
.i 

da Nova República - poderá contribuir para encontrar caminhos 

que tentem conciliar tantos interesses conflitantes. 

Assim sendo, as colocações a seguir referem-se às reflexões sur 

gidas ao longo da própria realização da pesquisa e que têm como 

mira justamente os principios norteadores do Plano de Ação de 

1987-89, do MPAS. 

1. É consenso, entre todos os estudiosos da Previdência Social, 

que a qualidade dos dados institucionais não atende, hoje em 

dia, a nehum objetivo válido e coerente. Trata-se de infor

mações dispersas, confusas, descontinuas, contraditórias e 

pouco confiáveis, além de inacessiveis, quando se quer apro

fundar algum assunto. 
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É fundamental que o Relatório Anual do INPS passe a transfor

mar-se em efetivo instrumento de anális~ da politica seguida p~ 

la instituição, das diretrizes implementadas e das metas progr~ 

máticas fixadas. Tal Relatório deveria ser a expressão do es 

forço coletivo de todos os servidores, que nele veriam refleti

do o produto de seu trabalho, valorizando-o portanto. Esse Re 

latório e documentos que o alimentam deveriam se constituir em 

ferramenta tanto para a gerência, em todos os nlveis, qu~nto p~ 

ra a efetiva avaliação da polltica previdenciária no âmbito do 

INPS e por parte do grande público, tanto usuário como interes

sados na área. 

Para tanto é imprescindlvel que seja superada a forma como hoje 

são elaboradas, sistematizadas e publicadas as informações, que 

apresentam todos os problemas acima mencionados. Evidentemente, 

isto implica melhor entrosamento com a DATAPREV, fundamentalmen 

te. Mas, também deve-se superar os atuais obstáculos do INPS 

no seu relacionamento com INAMPS e outras instituições, com as 

quais tem programas (e problemas) comuns. 

2. A riqueza das informações que poderia fornecer o INPS é ab 

solutamente ignorada. Isto é especialmente relevante em 

relação à caracterização da clientela usuária. Já houve no 

INPS várias tentativas de efetivar a área de Estudos e Pes 

quisas; porém, a iniciativa não encontrou eco na alta dire 

ção. Neste sentido, vale a sugestão de que seja de fato apr~ 

veitado esse imenso caudal de dados, que a Previdência po~ 

sui em estado latente, para que conheça melhor a si mesma e 

àqueles que são objeto de sua polltica. Igualmente, os re 

sultados das pesquisas deveriam ser amplamente divulgados en 

tre os servidcres para que, de fato, apreendam o contexto e 

alcance de seu trabalho, enquanto função pública da mais aI 

ta relevância social. 

3. O INPS, assim como a maioria das instituições públicas no 
, 

Brasil, perdeu ou deixou perder sua memoria institucional. 

Neste sentido, seria empreendimento da mais alta valia resg~ 

" 
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tar todo o conhecimento dos func10n~rios mais antigos, que 

ficaram relegados em prol da "modernização". Tais servido

res, em conjunto com a àireçao, e à luz das novas diretrizes 

do planejamento, seria~ os mais idôneos para propor soluções 

aos graves problemas de gerência cotidiana e de comunicação 

interna que afetam o INPS, aproveitando-se, assim, a oportu

nidade para valorizar a contribuição que, mesmo em condições 

salariais e de trabalho adversas, deram à repartição. 

4. É impres~indivel, por último, que principios tais como hum a-.... 
nização, democratização, transparência, valorização do servi 

dor, etc, constituam-se em prática permanente em todos os ni 

veis de gestão e execução. Trata-se de uma dimensão politi

co-ideológica que tão somente terá efeitos concretos na medi 

da que seja internalizada por todo o corpo de funcionários,a 

começar pela própria direção superior. Mas isso não ~ sufi

ciente, pois ~ igualmente necessário que os usuários do INPS 

tenham o direito de cobrar, atrav~s da real participação na 

gestão, o cumprimento desses compromissos. 

5. Quanto aos resultados desta pesquisa, ~ evidente que têm ca 

ráter preliminar. Abriram apenas uma frente num universo cu

ja exploração ~ inesgotável. Devido ao escasso tempo de 

que se dispôs para realizá-la, muitos tópicos foram aborda

dos de forma incompleta ou superficial. De extrema relevân

cia pareceu a vertente relativa ao estudo dos beneficios por 

incapacidade laborativa, que rec~m começam a merecer maior 

atenção devido à revitalização do movimento sindical e suas 

reivindicações no que tange às condições de trabalho. Toda

via, como visto neste documento, o problema ~ bem mais amplo. 

Acreditamos que deveriam fazer parte da atuação do MPAS e do 

INPS, portanto, diretrizes no sentido de tamb~m apoiar investi

gações acadêmicas, que contribuissem para a produção de conhec~ 

mento cientifico sobre a Previdência Social e que, por sua vez, 

lhe serviria de subsidio para auto-avliação. Neste sentido, o 
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convênio HJPS-FGV;EBAP, que fez possivel este trabalho, foi um 

primeiro contato muito promissor, pois abriu espaço para a 

aproximação - sempre tão dificil - entre academia e serviços,e~ 

tre teoria e realidade. 
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