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Resumo 
 

Esta pesquisa apresenta como tema central o controle social sobre os serviços prestados pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Ela tem como objetivo geral analisar o controle 

social no serviço público, voltando-se para os serviços prestados pelo INSS. O método 

utilizado neste trabalho é o estudo exploratório e descritivo, de natureza aplicada, utilizando-

se da pesquisa de campo e do processo qualitativo para a análise dos dados. Junta-se a isso um 

levantamento bibliográfico elencando o trabalho de autores que mais se coadunam com esta 

proposta de trabalho. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas e, ao concluir os 

resultados, identifica-se o descontentamento generalizado dos usuários dos serviços prestados 

pelo INSS, ficando evidente que o controle social, através dos meios digitais hoje disponíveis, 

poderá contribuir para que esses serviços alcancem a qualidade desejada pelos usuários.  

 

Palavras-chave: Controle social; INSS; Tecnologia. 

 

 

1 – Introdução 
  

O Estado brasileiro viabilizou, na década de 90, reformas na sua estrutura no que diz 

respeito à prestação de contas no serviço público. Buscava-se, assim, uma maior eficácia dos 

serviços que são oferecidos à população. Cada vez mais, na sociedade moderna, os recursos 

da informática estão sendo utilizados nas relações econômicas e de serviços. A acessibilidade 

do mundo digital favorece e estimula certa reciprocidade entre indivíduos e grupos sociais, 

sejam estas instituições privadas ou organizações públicas. 

No que diz respeito às organizações públicas, nota-se que o desenvolvimento da 

tecnologia leva à implantação de uma gama diversificada de mecanismos que objetivam um 

maior controle social em relação a estas instituições. Isso favorece o aumento da participação 

dos cidadãos quanto à fiscalização, monitoramento e controle da atuação da administração 

pública. 

Devido ao seu grande alcance junto à população de modo geral, tomamos como campo 

de estudo o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Considerando os problemas 

existentes nessa autarquia, tais como fraudes, pagamentos indevidos, a falta de profissionais 

para a perícia médica, bem como a necessidade de um atendimento mais humanizado ao 

cidadão, este trabalho tem o objetivo de promover um estudo sobre os serviços prestados pelo 

INSS, visando o desenvolvimento de aplicativos destinados ao controle social da instituição.  
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Trata-se de um trabalho de pesquisa cujo propósito é contribuir para a melhoria nos 

serviços prestados pelo INSS à população por ele assistida, a partir da participação da 

sociedade na gestão pública por meio eletrônico, avaliando os atendimentos prestados, 

apontando os servidores ineficientes, denunciando a concessão de benefícios irregulares, 

exigindo o monitoramento e controle das perícias médicas e demais possibilidades voltadas ao 

controle social. 
 

Segundo Bueno (2002),  
 

A participação da sociedade nas funções de planejamento, monitoramento, 

acompanhamento e avaliação de resultados das políticas públicas tem 

requerido a institucionalização de órgãos deliberativos, representativos da 

sociedade, em caráter permanente. (BUENO, 2002, p. 21) 
 

Os mecanismos de controle social farão prevalecer a vontade autônoma da população 

para efetuar a melhoria do serviço prestado pelo INSS. A população poderá indicar 

exatamente onde estão os avanços e recuos do serviço prestado e efetivamente contribuir para 

que a qualidade do serviço melhore. 

 

De acordo com Scatena e Assis (2003), 
 

Controle social consiste, portanto, em canais institucionais de participação 

na gestão governamental, com a presença de novos sujeitos coletivos nos 

processos decisórios, não se confundindo com os movimentos sociais que 

permanecem autônomos em relação ao Estado. (SCATENA e ASSIS, 2003, 

p. 377) 
 

O controle social e os movimentos sociais são formas distintas de intervenção na 

sociedade, em especial, nas instituições públicas. Ambos exercem funções diferentes, 

interferem na sociedade e nas instituições de maneira específica e sua atuação não deve ser 

confundida. 
Como objetivo geral, o presente trabalho visa analisar o controle social no serviço 

público voltando-se para os serviços prestados pelo INSS. Como objetivos específicos, busca 

apresentar diferentes conceitos do controle social; identificar as dificuldades apresentadas na 

prestação de serviço do INSS através de uma revisão histórica; indicar possíveis soluções 

através do uso da tecnologia no controle social desta instituição. 
Este trabalho utiliza-se da abordagem qualitativa e ao mesmo tempo quantitativa ao 

pesquisar a atuação por parte da sociedade civil que deseja intensificar o controle social nas 

instituições públicas, em especial o INSS utilizando-se da tecnologia. Será feita uma seleção 

de autores que contribuíram com o tema, refletindo na perspectiva que se coaduna com a 

proposta por ora apresentada. Além disso, será feita uma pesquisa para coleta de dados e 

posterior análise. 

Conforme Gil (2009), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. (GIL, 2009, p. 44) 
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O trabalho pretende discutir conceitos de controle social, como tem sido realizado até 

então e quais as possibilidades de ampliação através dos recursos da tecnologia presentes em 

nossa sociedade. E pretende analisar o trabalho prestado pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social, pontuando os problemas existentes na prestação deste serviço público, buscando 

possíveis soluções a partir da tecnologia. 

 

2 – Revisão bibliográfica  
 

O Decreto-Lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da 

Administração Federal, definiu como entidades compreendidas na Administração Pública 

Indireta as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas. Tratam-se de entidades que têm por objetivo a execução de algumas atividades 

administrativas de interesse do Estado de modo descentralizado. Apesar de vinculadas à 

Administração Pública Direta, não estão a ela subordinadas hierarquicamente, mas 

submetidas ao controle finalístico, ou seja, o órgão da Administração Direta ao qual 

determinado ente descentralizado encontra-se vinculado tem a prerrogativa de supervisionar 

ou fiscalizar suas atividades, para que ele não fuja à finalidade para a qual foi criado. 
Além do controle finalístico exercido pela Administração Direta, o próprio cidadão 

tem o direito de exercer o controle sobre a administração pública. Trata-se do controle social, 

abraçado pela Constituição Federal – em seu artigo 74, parágrafo 2º –, ao dispor que 

“qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da 

lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União” 

(BRASIL, 1988). 
 

 

2.1 – As autarquias 
 

O termo autarquia, segundo o doutrinador José Cretella Junior (apud Di Pietro, 2004), 

é formado por dois elementos justapostos, autós (próprio) e arquia (comando, governo), 

significando “comando próprio, direção própria, autogoverno”. Meirelles (2008, p. 347), por 

sua vez, define as autarquias como “entes administrativos autônomos, criado por lei 

específica, com personalidade jurídica de Direito Público interno, patrimônio próprio e 

atribuições estatais específicas”. É nesse sentido que os autores Silva, Nunes e Uchoa, em seu 

artigo publicado na Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, entendem 

que: 
 

As Autarquias são entes criados por lei específica para executar atividades 

típicas da Administração Pública, que requeiram melhor funcionamento na 

gestão administrativa e financeira, sendo, portanto, figura indispensável no 

melhor desempenho das atividades públicas. Por se tratar de parte integrante 

da Administração Pública Indireta, a autarquia é uma forma de descentralizar 

o serviço que foi subtraído da administração centralizada. (SILVA, NUNES, 

UCHOA, 2017). 
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Nos termos do Decreto-Lei nº 200, de 1967, considera-se autarquia “o serviço 

autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para 

executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor 

funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.” (BRASIL, 1967) 
 

 

 

 

2.2 – Sobre o INSS 
 

O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – é uma autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Economia, criada através da Lei nº 8.029 de 12 de abril de 1990, sendo 

resultado da fusão entre o IAPAS – Instituto de Administração Financeira da Previdência e 

Assistência Social – e o INPS – Instituto Nacional de Previdência Social. Administra o 

Regime Geral de Previdência Social – RGPS –, sendo responsável pela concessão de 

benefícios a seus segurados, ou seja, aos trabalhadores que contribuem com a Previdência 

Social. Tais benefícios são: aposentadoria por idade; aposentadoria por invalidez; 

aposentadoria por tempo de contribuição; aposentadoria especial; pensão por morte; auxílio-

doença; auxílio-acidente; auxílio-reclusão; salário-maternidade; e salário-família.  

Silva e Calic (2013), em seu estudo de caso, define o INSS (Instituto Nacional do 

Seguro Social) como “a autarquia pública federal de execução das políticas públicas 

previdenciárias brasileiras”. É uma entidade que liga “a Previdência Social à comunidade, por 

meio de uma rede de 1.194 agências de atendimento especializado (nível operacional), 100 

gerências-executivas e cinco superintendências regionais (níveis táticos)” (Silva e Calic, 

2013). Segundo os autores, o INSS é uma organização de bem-estar público que visa 

distribuir renda aos que têm direito a recebê-la. 
De acordo com Jesus (2015), “a Seguridade Social brasileira inicia seu processo de 

estruturação nas primeiras décadas do século 20, basicamente fundada na lógica do seguro 

social, estabelecendo desde início relação direta entre o acesso à proteção social e a inserção 

no mercado de trabalho formal”. Promulgada a Constituição Federal de 1988, a Seguridade 

Social “passa a ser composta por três principais vetores marcados como políticas públicas: A 

Assistência Social, a Previdência Social e a Saúde” (Souza, 2013), valorizando-se “a 

cidadania, dignidade e respeito a condição humana de cada um”.  
A Assistência Social se destina a atender as necessidades básicas da população mais 

carente, em especial às necessidades relativas à família, no tocante à maternidade, à infância, 

à adolescência, à velhice, a pessoas carentes e pessoas portadoras de necessidades especiais, 

bem como na integração dessas pessoas no mercado de trabalho. A Saúde na Seguridade 

Social refere-se a um grupo de trabalho voltado para a redução de riscos de doenças e demais 

causas agravantes, através de serviços de proteção e recuperação de pessoas. A Previdência 

Social, por sua vez, cuida para que as pessoas que contribuem mensalmente com uma parte do 

seu salário tenham garantidos seus direitos caso surja algum problema como doenças, 

desemprego, invalidez, velhice, dentre outros que as impossibilitem de exercer atividade 

laboral, concedendo aos seus contribuintes auxílios, aposentadorias e pensões. Segundo Souza 

(2013), 
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A Previdência Social que antes era contributiva, recolhendo os proventos em 

fundo de aposentadoria e pensões, já se torna universalizada, contemplando 

a todos os trabalhadores e qualquer indivíduo desde que se haja uma 

contribuição mensal a ser destinada em caso do mesmo necessitar, mas agora 

o que seria por mutualidade agora é um direito social de forma atender a 

condicionalidades previstas na carta magna de 1988. (SOUZA, 2013)  
 

Esse recolhimento de proventos significa que o trabalhador deva contribuir 

mensalmente para a Previdência Social com um determinado valor descontado de seu salário, 

durante um determinado período de tempo previsto na Legislação. Deste modo, ele poderá se 

aposentar e continuar recebendo o seu salário, conforme o valor da contribuição. 

 

 

2.3 – O exercício do controle social 
 

Empinotti, Jacobi e Fracalanza (2016) conceituam o controle social como “a 

participação do cidadão na gestão pública: fiscalização, monitoramento e controle das ações 

da Administração Pública”. É justamente através dessa participação que “os cidadãos podem 

intervir na tomada da decisão administrativa, orientando a Administração para que adote 

medidas que realmente atendam ao interesse público e, ao mesmo tempo, podem exercer 

controle sobre a ação do Estado, exigindo que o gestor público preste contas de sua atuação”1.  

De acordo com Assis (2011), ao analisar as formas de participação dos trabalhadores 

na política previdenciária, tem-se que 
 

O controle social foi incorporado à Constituição Federal por meio da criação 

de vários mecanismos e instituições que visam viabilizar a participação de 

instituições sociais e/ou usuários das políticas públicas nos conselhos 

gestores dessas políticas. Dessa forma, os conselhos gestores de políticas 

públicas foram pensados como órgãos deliberativos de composição paritária 

que visam garantir a participação da sociedade civil sobre os atos e decisões 

do Estado, por meio de um processo de gestão conjunta das políticas sociais. 

(ASSIS, 2011)  
 

No tocante à Previdência Social, a autora pontua que “a histórica relação de luta, 

reivindicações, participação dos trabalhadores nos avanços e conquistas dessa política sofre 

alterações profundas, após a década de 1990” (Assis, 2011). No entanto,  
 

A participação dos trabalhadores na previdência pública vem sendo posta 

como algo sem relevância, tendo em vista que as decisões não se dão de 

forma democrática e que, mesmo os conselhos criados como órgãos que 

prevê a representação dos trabalhadores não se constituem de fato como 

espaços de grande expressão de participação política. (ASSIS, 2011)  
 

                                                           
1 Conforme o Portal da Transparência, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. 
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Salvador (2008), por sua vez, reconhece como um entrave no controle social a 

“inexistência de um Orçamento da Seguridade Social elaborado e supervisionado pelo 

Conselho Nacional da Seguridade Social, revelando-se um forte indicador de ausência da 

democratização da gestão da Seguridade Social na forma indicada pela Carta Magna”.  

 

 

3 – Metodologia  
 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, de natureza aplicada, utilizando-se da 

pesquisa de campo e do processo qualitativo para a análise dos dados. 

De acordo com Michel (2009, p. 40), a partir de um estudo exploratório, busca-se 

levantar a bibliografia sobre o tema, visando “identificar informações e subsídios para 

definição dos objetivos, determinação do problema e definição dos tópicos do referencial 

teórico”, proporcionando, segundo Gil (1994, p. 41), “maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. A pesquisa exploratória tem por 

objetivo principal “o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 1994, p. 

47), e dela fazem parte, segundo o autor, o levantamento bibliográfico, as entrevistas com 

pessoas que vivenciaram a realidade estudada, bem como a análise de exemplos que 

estimulem a compreensão (Gil, 2009). 

 

Uma pesquisa descritiva, segundo Michel (2009),  
 

[…] se propõe a verificar e explicar problemas, fatos ou fenômenos da vida 

real, com a precisão possível, observando e fazendo relações, conexões, à luz 

da influência que o ambiente exerce sobre eles. Não interfere no ambiente; 

seu objetivo é explicar os fenômenos, relacionando-os com o ambiente. 

Trata, em geral, de levantamentos das caracteristicas de uma população, um 

fenômeno, um fato, ou o estabelecimento de relações entre variáveis 

controladas. Está relacionada diretamente com a pesquisa qualitativa, na 

medida em que levanta, interpreta e discute fatos e situações. (MICHEL, 

2009, p. 44) 
 

Considerando-se a íntima relação entre a pesquisa descritiva e a pesquisa qualitativa, 

esta se fundamenta, de acordo com a mesma autora,  
 

[...] na discussão da ligação e correlação de dados interpessoais, na 

coparticipação das situações dos informantes, analisados a partir da 

significação que estes dão aos seus atos. Na pesquisa qualitativa, a verdade 

não se comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na forma da 

experimentação empírica, a partir de análise feita de forma detalhada, 

abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação lógica das 

ideias, pois os fatos em ciências sociais são significados sociais, e sua 

interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e 

descontextualizadas da realidade. (MICHEL, 2009, p. 37) 
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A natureza aplicada do presente estudo deve-se ao seu escopo de “gerar 

conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos” (Silva; 

Menezes, 2005). Além disso, é de suma importância a utilização da pesquisa de campo no 

ambiente natural em situações que envolvam estudos de indivíduos ou de agrupamentos 

sociais, haja vista que “para a pesquisa social, mais importante que encontrar soluções é 

explicar os fenômenos, entender realidades, criar significados sociais” (MICHEL, 2009, p. 

42). 
Para que fosse possível construir a base desta pesquisa, foi eleita uma agência de 

atendimento especializado da Previdência Social, usando como critério de escolha a sua 

importância para a comunidade circunvizinha, bem como sua proximidade do polo 

universitário. O público-alvo desta pesquisa foram os usuários da previdência social, sejam 

eles trabalhadores, aposentados, pensionistas, acidentados, dentre outros, de quem se aferiu o 

nível de satisfação quanto ao atendimento prestado pela entidade, por meio de entrevistas, 

utilizando-se de questionários fechados.  

Para a coleta de dados, optou-se pela entrevista padronizada ou estruturada, tendo por 

característica o seu roteiro previamente estabelecido (Matias-Pereira, 2012), além da 

aplicação de questionário fechado, em que, segundo o mesmo autor, a resposta para cada 

pergunta pode ou se restringir a duas alternativas – tais como “sim” ou “não” –, ou a múltiplas 

escolhas, havendo uma série de respostas possíveis. 

 

 

3.1 – Características amostrais da pesquisa  
 

Para o desenvolvimento da pequisa, foram entrevistadas 40 pessoas que haviam 

buscado atendimento em uma agência da Previdência Social no Município do Rio de Janeiro. 

Dentre os entrevistados, 23 eram do sexo feminino, correspondendo a 57,5% do total, 

enquanto 17 eram do sexo masculino, correspondendo a 42,5%.  
A pesquisa apresentou uma predominância do público mais jovem. Dentre os 

entrevistados, 32,5% possuem de 21 a 30 anos; 27,5% possuem de 31 a 40 anos; 22,5% 

possuem de 41 a 50 anos; e 17,5% possuem de 51 a 60 anos. Nenhum dos participantes da 

pesquisa possui menos de 21 ou mais de 60 anos. 
A maioria dos entrevistados possui um grau elevado de conhecimento, considerando 

que 40% possuem o ensino superior incompleto e 27,5% o ensino superior completo. Temos 

ainda 15% que completaram o ensino médio; 5% que possuem o ensino médio incompleto; 

10% o ensino fundamental completo; e 2,5% o fundamental incompleto. 
 

 

3.2 – Avaliação dos serviços prestados pela agência 
 

Dentre os entrevistados, 22,5% consideram bom o atendimento recebido na agência; 

45% consideram o atendimento regular; 25% consideram-no ruim; e 7,5% consideram-no 

péssimo. De acordo com esses dados, 77,5% das pessoas estão, de alguma forma, insatisfeitas 

com o atendimento recebido. 
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Gráfico 1 – Avaliação do atendimento recebido na agência do INSS 

  Fonte: Pesquisa elaborada pelos autores (2018)  
 

Quanto ao interesse do servidor em atender o cidadão, 52,5%, ou seja, pouco mais da 

metade dos entrevistados entende que o funcionário responsável pelo atendimento não 

demonstrou interesse em solucionar o seu problema. 

 

 

Gráfico 2 – Avaliação quanto à existência de interesse do servidor  

  Fonte: Pesquisa elaborada pelos autores (2018)  
 

 

A maior parte dos entrevistados – ou seja, 62,5% – afirma já ter saído de alguma 

agência da Previdência Social sem ter obtido atendimento. Desses, 36% reclamam da 

burocracia excessiva; 28% reclamam da lotação na agência; e 24% não receberam os devidos 

esclarecimentos sobre as suas demandas. Também foram apontados a incapacidade do 

servidor, o descumprimento do horário agendado, bem como outros motivos, todos com 4% 

das indicações.  
 

 

Gráfico 3 – Motivos para a falta de atendimento  
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  Fonte: Pesquisa elaborada pelos autores (2018)  

 

 

Nenhum dos entrevistados afirmou já ter feito qualquer tipo de reclamação ou 

denúncia nos meios oficiais por um mau atendimento em uma agência do INSS. Verifica-se 

que, apesar do considerável nível de escolaridade dos entrevistados, as pessoas, de modo 

geral, não têm por hábito a busca de seus direitos, mesmo que seja por um bom atendimento. 

Utilizando-se de um caso hipotético em que o segurado viesse a ter um benefício 

negado de forma absurda ao submeter-se a uma perícia médica, 87,5% dos entrevistados 

afirmam ter coragem para oferecer denúncia junto aos órgãos competentes. Dentre os que não 

possuem essa coragem, temos como principais justificativas a descrença de que algo se 

resolva a partir de uma reclamação ou uma denúncia, além do medo de sofrer algum tipo de 

perseguição ou represália. 

 

 

Gráfico 4 – Coragem, por parte do cidadão, para oferecer denúncias 

  Fonte: Pesquisa elaborada pelos autores (2018)  
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A grande maioria – 67,5% dos entrevistados – afirma conhecer alguém que tenha o 

costume de efetuar denúncias sobre atendimentos mal realizados no serviço público, enquanto 

32,5% não conhecem.  
 

 

Gráfico 5 – Conhecimento sobre eventuais denunciantes 

 
  Fonte: Pesquisa elaborada pelos autores (2018)  

 

 

Apenas 52,5% – pouco mais da metade dos entrevistados – acredita que portais na 

internet e aplicativos de celular são meios seguros para efetuar denúncias. Apesar dessa 

ligeira desconfiança por parte do cidadão, 62,5% dos participantes se utilizaria dessas 

tecnologias para efetuar denúncias. 

A partir dos dados coletados percebe-se uma grande insatisfação dos usuários quanto 

ao atendimento que o INSS presta atualmente. Basta dizer que de acordo com a pesquisa 

realizada, 77,5% das pessoas estão, de alguma forma, insatisfeitas com o atendimento 

recebido. Esta resposta por si só já é um indicativo de que é preciso fazer mudanças no 

serviço por ora prestado.  
Um ponto positivo é que mais da metade dos usuários considera segura a denúncia por 

meio digital e que 65,5% efetuariam esse tipo de denúncia. Conclui-se que há uma 

possibilidade de sucesso do controle social do INSS através dos meios digitais, que precisam 

ser popularizados para que mais contribuintes tenham facilidade em denunciar a insatisfação 

pelo mau serviço prestado e elogiar quando for merecido. 
 

 

4 – Resultados e discussões  
  

O levantamento feito através da pesquisa de campo, confrontada com a revisão da 

literatura pertinente realizada, aponta para alguns resultados e discussões que permitem uma 

visão mais ampla da atual situação do INSS quanto ao atendimento ao contribuinte nas 

agências. 
Trazendo resultados da pesquisa realizada e descrita acima, é possível constatar que, 

na avaliação do atendimento recebido na agência do INSS, nenhum dos entrevistados 
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considerou ótimo o serviço oferecido pelo órgão. Por outro lado, quase a metade dos 

contribuintes pesquisados (45%) consideram ruim o atendimento prestado por esta autarquia.  
Esmiuçando um pouco mais esse resultado, constata-se que contribui para tal 

insatisfação a falta de interesse do funcionário em resolver o apelo de quem procura a 

agência. Entre os entrevistados, 62,5% afirmaram já terem saído da agência do INSS sem ter 

obtido atendimento algum. Isso implica, pelo menos na teoria, em perder um dia de trabalho e 

deslocar-se do bairro onde reside até a agência e lá passar um certo tempo sem, contudo, ver 

sua necessidade atendida.  
Logo, há uma discrepância entre agendar o atendimento por telefone – o que constitui 

em si uma praticidade – e o atendimento propriamente dito que acontece na agência, já que o 

contribuinte afirma que não recebe as informações que necessita.  
Então, a praticidade do agendamento - que colabora para que o funcionário não sofra a 

pressão de trabalhar diante de uma enorme quantidade de contribuintes ansiosos aguardando 

para serem atendidos - acaba não sendo de fato eficiente porque no momento de se resolver o 

problema há desinteresse por parte do servidor, segundo os entrevistados. 
Do total entrevistado, 36% afirmam que o não atendimento se dá pela burocracia 

excessiva, mas nenhum dos contribuintes afirmou já ter efetuado alguma reclamação junto à 

Ouvidoria do INSS. Apesar disso, 87,5% dos entrevistados afirmaram ter coragem para 

oferecer tal denúncia. Inclusive, 67,5% dos entrevistados conhecem alguém que já denunciou 

o mau atendimento prestado nas agências do INSS. 
Entre aqueles que foram ouvidos, 52,5% acreditam que os meios digitais são seguros 

para se efetuar essas denúncias. E 62,5% dos participantes se utilizariam dessas tecnologias 

para tais reclamações.  
Os meios digitais de avaliação dos serviços prestados poderiam criar um banco de 

dados que informasse ao gestor do INSS onde se encontram as falhas e os limites do 

atendimento. 
O resultado da análise desses dados pode ser importante para que se trabalhe a 

demanda de problemas e dificuldades, buscando superá-las e criando soluções para que sejam 

erradicadas.  

E pode-se constatar que 77,5% das pessoas entrevistadas demonstram insatisfação 

com o atendimento recebido, o que se traduz na necessidade de se efetuarem mudanças 

urgentes no serviço prestado por esta entidade.  
Sendo o INSS uma autarquia e, como tais, segundo Silva, Nunes e Uchoa (2017), 

“requeiram melhor funcionamento na gestão administrativa e financeira, sendo, portanto, 

figura indispensável no melhor desempenho das atividades públicas”, faz-se necessária uma 

reestruturação da maneira como esse serviço tem sido prestado à população. Afinal, não é 

difícil encontrar quem já precisou de alguma informação ou atendimento no INSS e não foi 

bem atendido.  
A Previdência Social é parte fundamental para assegurar, pelo menos teoricamente, a 

doença e a velhice dos contribuintes com o mínimo de cuidado necessário. Portanto, ela 

precisa funcionar adequadamente para que a sociedade também assim funcione e que essas 

pessoas possam viver com dignidade nesse momento de vulnerabilidade.  
Como diz Souza (2013), valorizando-se “a cidadania, dignidade e respeito à condição 

humana de cada um”. Caso contrário, a sociedade vira um caos e as novas gerações não 
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encontrarão sentido em contribuir durante toda a vida enquanto trabalhador se, quando 

adoecer ou se aposentar, não encontrar o mínimo retorno por parte do INSS. 
No que concerne ao controle social (que se exerce em relação às instituições públicas), 

Empinotti, Jacobi e Fracalanza (2016) o entendem como “a participação do cidadão na gestão 

pública: fiscalização, monitoramento e controle das ações da Administração Pública”. Em 

assim sendo, o gestor público deve prestar contas da sua atuação junto à sociedade para que, 

de fato, se atenda à demanda dos contribuintes. Prestar contas à sociedade é uma das 

atribuições do gestor público, ao lado do cidadão que acompanha e fiscaliza o trabalho 

realizado. A prestação de contas não é, pois, uma mera concessão do gestor. 
Por isso, cabe e urge uma reestruturação da forma de atendimento do INSS que vá 

desde a exigência de certos documentos até o treinamento dos servidores em como atender 

adequadamente os contribuintes, ou seja, uma avaliação e mudança de toda a estrutura que o 

INSS hoje apresenta e que tanto desagrada a quem vai buscar seus direitos.  

Vale lembrar que, quando o cidadão precisa de Previdência Social, está num momento 

de vulnerabilidade, seja pela idade, doença ou morte do cônjuge ou pais. Logo, é exatamente 

nesse momento da vida que se necessita de um melhor atendimento. O INSS, com alguns 

ajustes no modo de atender, tem toda a estrutura necessária para realizar a concessão dos 

benefícios e deixar os contribuintes satisfeitos. 
 

 

 

 

 

5 – Conclusão 
 

Neste trabalho, foi abordado o controle social sobre os serviços prestados pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS através dos meios digitais disponíveis hoje. Ao 

implantar, na década de 90, reformas na estrutura dos serviços públicos, o país visava uma 

melhoria da qualidade na prestação desses serviços.  

Ao lado disso, os recursos digitais vêm sendo mais utilizados pelos indivíduos e pelos 

grupos sociais, nos quais se incluem as organizações públicas. Sendo estes recursos digitais 

cada vez mais acessíveis à população e havendo a implantação da tecnologia nas organizações 

públicas, abre-se a possibilidade de uma maior facilidade quanto à fiscalização, 

monitoramento e controle da atuação da administração pública por parte dos cidadãos que 

fazem uso desses serviços e se interessam não só pelo seu funcionamento como também pelo 

serviço prestado.  
Além do controle finalístico exercido pela própria Administração Direta, o cidadão 

tem o direito, o dever e precisa ter a possibilidade de exercer o controle sobre a administração 

pública e sobre os serviços que ele utiliza como contribuinte. 
Os dados coletados a partir das entrevistas realizadas demonstraram uma realidade 

sobre a qual já havia certa suspeita, levando-se em conta a realidade brasileira: os usuários do 

INSS estão em sua maioria insatisfeitos com a qualidade do serviço prestado e não é difícil 

encontrar alguém que tenha tido uma experiência negativa com esse órgão.  
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E a maioria desses cidadãos insatisfeitos utiliza ou utilizaria os meios digitais para 

efetuar algum tipo de reclamação ou denúncia, tanto pela debilidade da qualidade do serviço 

oferecido, quanto pela má vontade dos funcionários que descaracterizam sua função como 

servidores públicos ao não cumprirem com sua obrigação de oferecer um bom atendimento.  
Isso, de certa forma, aparece como um aceno de esperança para que, havendo um 

maior número de reclamações, ações sejam efetivamente realizadas para a melhoria do 

serviço prestado. 
Este trabalho levantou alguns dados através da pesquisa realizada e chegou à 

conclusão de que é preciso que os cidadãos insatisfeitos sejam encorajados a fiscalizar o INSS 

e os demais órgãos públicos para que estes ofereçam com eficiência o que de fato a população 

precisa, se necessário, fazendo denúncias através dos meios digitais e também elogiando, 

quando for o caso. 
 As conclusões deste documento para as próximas pesquisas, são sugestões para que se 

busquem novas e efetivas formas de viabilizar os canais de fiscalização dos órgãos públicos e 

de incentivar essa fiscalização, em especial, exercendo o controle social no INSS, a fim de 

que o serviço por ele prestado vá ao encontro da expectativa dos usuários. 
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