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RESUMO 

O presente trabalho pretende avaliar os efeitos da política de gestão colaborativa adotada 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no desempenho da prestação do serviço de 

processamento de requerimentos do Seguro Defeso em 2016, na região do litoral sul da Bahia, 

administrada pela Gerência-Executiva de Itabuna. A partir da compreensão dos princípios e 

mecanismos dessa política e do levantamento de dados nos sistemas corporativos da Autarquia, a 

hipótese testada é de que podem ser alcançados ganhos significativos de desempenho com sua 

adoção. A avaliação é efetivada sobre duas dimensões de desempenho: efetividade e equidade, 

estritamente sob perspectiva do pescador artesanal alvo do programa Seguro Defeso. É empregado 

o método de Diferenças-em-diferenças, comparando indicadores entre os pescadores atendidos de 

forma convencional e aqueles objeto da intervenção, durante os períodos de defeso do camarão no 

Nordeste em 2015 e 2016. Os resultados são complementados a partir de informações levantadas 

em entrevistas com gestores de unidades de atendimento do INSS e representantes de pescadores 

artesanais da região. A conclusão aponta ganhos significativos de desempenho para efetividade e 

equidade, esta enquanto ampliação da cobertura ao cidadão. Entretanto, não houve ganhos para a 

equidade no sentido do equilíbrio de tratamento entre o pescador e os demais usuários do INSS. 

São apontadas restrições e possibilidades para o desenvolvimento da iniciativa. 

 

 

 

Palavras-Chave: Avaliação de Desempenho; Seguro Defeso; Gestão Colaborativa. 
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ABSTRACT 

The Brazilian National Social Insurance Agency (INSS), Brazil's main social allowance 

provider, recently adopted new designs for collaborative management policy initiatives on service 

delivery processes. This work intends to assess its performance effects under the case of "Seguro 

Defeso", a benefit paid to artisanal fishermen during fishery closed seasons, in the southern coast 

of Bahia. The evaluation is carried out on two dimensions of performance, effectiveness and equity, 

strictly from the perspective of the artisanal fisherman targeted by the Seguro Defeso program. The 

differences-in-differences method is used, comparing conventionally treated fishermen with those 

subject to the intervention in 2015 and in 2016. Results are complemented by interviews with 

agency managers and fishermen representatives. Conclusion shows significant performance gains 

in effectiveness indicator and in territorial coverage indicator (as a proxy for equity). However, 

there were no gains in balance of treatment between fishermen and other social insurance users. 

 

 

Keywords: Performance evaluation, Collaborative Management, Cross-Sectoral Partnerships. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto Geral - A Prestação de Serviços Públicos pelo INSS 

As deficiências na prestação de serviços públicos figuravam entre as principais 

bandeiras dos protestos em massa enfrentados pelos governos brasileiros em 2013: registre-se que 

o estopim das primeiras agitações foi o aumento das taxas do transporte público nas metrópoles 

brasileiras, desproporcional à qualidade do serviço (VILLELA, 2014). Uma sondagem de 2016 

promovida pelo IBOPE Inteligência (Instituto referência em estatísticas comportamentais no 

Brasil) revelou que 90% dos brasileiros entende que os serviços públicos deveriam ter melhor 

qualidade, dados os elevados impostos dedicados ao seu custeio; e 70% considera que este déficit 

de qualidade se deve à má gestão dos recursos disponíveis. Além disso, a pesquisa concluiu que: 

1) os serviços de saúde são compreendidos como os piores serviços prestados pelo governo; 

seguidos por 2) segurança pública; e por 3) atendimento prestado por órgãos públicos (IBOPE, 

2016). 

Nesse terceiro lugar do ranking de baixa qualidade, dentre os órgãos públicos 

prestadores de atendimento no Brasil o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é aquele que 

melhor representa o Governo Federal, em função da dimensão de sua rede de atendimento própria. 

São 1539 agências de atendimento ao público ativas, 86 agências de atendimento dedicadas a 

demandas judiciais, 7 agências dedicadas à operacionalização de acordos internacionais, todas 

essas orquestradas por 104 Gerências-Executivas - GEX (que administram e proveem suporte às 

agências de atendimento de sua região) e 5 Superintendências Regionais (que concentram o suporte 

e a gestão em nível regional no país, dividido entre Norte/Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste I, 

Sudeste II, e Sul)1. Nesta rede trabalham 35.113 servidores públicos federais2. 

Tal estrutura proveu 44.072.792 atendimentos aos cidadãos, apenas no ano de 20163. 

Além de operacionalizar todos os processos relativos aos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social - RGPS, como aposentadorias, pensões, e benefícios por incapacidade, o 

                                                 
1 Dados extraídos do Sistema de Dados Corporativos do INSS (SDC), disponível na intranet do Instituto, 

acessíveis aos servidores autorizados em <www-sdc>. 
2 Informações da página da Diretoria de Gestão de Pessoas do INSS, disponível na intranet do Instituto, 

em <www-inss.prevnet/area/gestaodepessoas/perfil-dos-servidores-e-de-lotacao>. 
3 Dados extraídos do Sistema de Indicadores, Gestão e Monitoramento do Atendimento (SIGMA), 

disponível na intranet do Instituto, acessível aos servidores autorizados em <www-sigma>. 
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Instituto também opera benefícios de natureza assistencial, trabalhista, e indenizações específicas 

como as devidas aos portadores da Síndrome da Talidomida. Tais dimensões e responsabilidades 

encarregaram o INSS de ser um grande representante do Welfare State brasileiro, e todos os dias 

milhões de cidadãos, passando pelos momentos mais sensíveis de suas vidas, são acolhidos em 

suas unidades. 

No entanto, mesmo com sua estrutura colossal, os tradicionais processos de prestação 

de serviços da Autarquia não cobrem adequadamente sua demanda de atendimento. Filas de espera 

do INSS, físicas ou virtuais, frequentemente figuram nas manchetes de jornais populares, 

alcançando, por vezes, tempos de espera superiores a um ano (CASTELANI e ANTUNES, 2016; 

DUTRA, 2016). Vastas regiões do país não possuem unidades do INSS disponíveis para 

atendimento, castigando justamente aqueles cidadãos que habitam os rincões mais carentes do 

Brasil com longas peregrinações, na esperança do alcance de seus direitos4. Estes mesmos cidadãos 

são ainda os mais vulneráveis à ação de intermediários que, longe do intuito de expandir o alcance 

da prestação de serviços para o seu bem-estar, agem à sombra da administração pública, 

comercializando direitos no vácuo institucional. 

Nos últimos anos, o envelhecimento da força de trabalho e a ampliação de 

competências do Instituto desequilibraram ainda mais a relação entre a demanda e a oferta de seus 

serviços (BRASIL, 2014.1). Em combinação com as progressivas restrições orçamentárias 

encaradas pelo Governo Federal, a situação se agravou consideravelmente, levando a 

administração a investir no redesenho de seus processos. Tais esforços culminaram no 

desenvolvimento de estratégias no sentido da Gestão Pública Colaborativa, lançando mão de 

parcerias intersetoriais. 

1.2 Construção da Gestão Pública Colaborativa no INSS 

Há tempos o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) opera, de forma dispersa, com 

diversas frentes de atendimento no sentido da Nova Governança Pública (New Public Governance 

- NPG) aplicada à implementação de políticas públicas. Tal abordagem, sucessora do movimento 

da Nova Gestão Pública (New Public Management - NPM)5, pressupõe que, por meio da inclusão 

                                                 
4 De 5.570 municípios, menos de 1.500 possuem unidades de atendimento do INSS instaladas. 
5 Geralmente, as críticas à Nova Gestão Pública giram em torno do surgimento do “Hollow State”, onde a 

progressiva privatização da prestação de serviços públicos, com a aplicação ilimitada de lógicas de mercado extraídas da 

administração empresarial, acarreta o encolhimento irreversível das capacidades do Estado. É justamente em resposta a essa espécie 
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de mais atores sociais em seus processos, as políticas governamentais podem crescer em 

legitimidade (com a inclusão de atores na fase de elaboração de políticas públicas) e em 

desempenho (quando novos atores participam da implementação, como no caso do INSS) (POLITT 

e BOUCKAERT, 2011; ADNREWS e ENTWISTLE, 2010). 

 A inclusão de diferentes atores na prestação de serviços do INSS ocorria, até então, 

em decorrência direta da aplicação do Art. 117 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (BARROS, 

2010), in verbis: 

Art. 117. A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente 

legalizada poderá, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se, 

relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes, de: 

I - processar requerimento de benefício, preparando-o e instruindo-o de maneira 

a ser despachado pela Previdência Social; 

II - submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, 

encaminhando à Previdência Social o respectivo laudo, para efeito de 

homologação e posterior concessão de benefício que depender de avaliação de 

incapacidade; 
III - pagar benefício. 

Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas da empresa, 

do sindicato ou da entidade de aposentados devidamente legalizada, correspondente aos 

serviços previstos nos incisos II e III, ajustado por valor global conforme o número de 

empregados ou de associados, mediante dedução do valor das contribuições 

previdenciárias a serem recolhidas pela empresa. 

 

É o caso, por exemplo, dos Convênios (hoje Acordos de Cooperação Técnica - ACT6) 

com empresas para reserva de vagas nas agências de atendimento e para pagamento de benefícios. 

Porém, tal movimento de expansão do potencial de atendimento do Instituto foi progressivamente 

                                                 
de crítica que os defensores das diretrizes da New Public Governance (NPG) defendem caminhos alternativos tanto à 

“mercadorização” como ao NWS (New Weberian State - Estado “Neo-Weberiano”), que propõe trilhar o caminho inverso e reforçar 

a estrutura burocrática do Estado, absorvendo novas tecnologias e mesmo experiências privadas - mas sem a inclusão de atores 

alheios à máquina estatal no provimento de suas funções (POLITT e BOUCKAERT, 2011). 
6 Com a edição do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, a nomenclatura “convênio” passou a ser exclusivamente 

aplicada àqueles ajustes que, envolvendo regime de mútua cooperação, presumem a transferência de recursos financeiros de 

dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, excluídas entidades privadas com fins lucrativos, 

não sendo mais aplicável aos ajustes celebrados pelo INSS, pois não envolvem quaisquer transferências de recursos financeiros 

(BRASIL, 2007). 

Estes convênios passariam a ser enquadrados, ainda de forma imprópria, como Acordos de Cooperação Técnica 

(ACT). Isto porque o ACT foi definido no Parecer nº 15 de 2013 da Câmara Permanente de Convênios do Departamento de 

Consultoria da Procuradoria Geral Federal como 

(…) instrumento jurídico formalizado entre órgãos e entidades da Administração Pública ou entre estes e 

entidades privadas sem fins lucrativos, com o objetivo de firmar interesse na mútua cooperação técnica, visando 
à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, da qual não decorra 

obrigação de repasse de recursos entre os partícipes. (AGU, 2013) 

 

Ou seja, o ACT não poderia ser celebrado entre a Administração Pública e empresas privadas. Contudo, dada a explícita previsão 

legal da utilização do termo Convênio para os ajustes entre o INSS e empresas privadas no Art. 117 da Lei nº 8.213/91, não prospera 

a tese que defende sua irregularidade.  
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restringido, em função tanto de problemas de controle das atividades exercidas pelos parceiros 

como da própria escassez de parceiros, já que o modelo não oferecia vantagens que compensassem 

os custos da operação. 

Ocorre que hoje, para além da simples ‘delegação’ da prestação de serviços a agentes 

externos, o universo da administração pública dispõe de um vastíssimo repertório de práticas em 

modelos de governança aplicáveis à implementação de seus serviços, e rica literatura nesse sentido 

(e.g., O’TOOLE, 1997; GOLDSMITH e EGGERS, 2004; OSBORNE ET AL, 2015; BOVAIRD, 

2016). Mais ainda, como explica SCHUPPAN (2009)7, as possibilidades abertas com a 

consolidação das novas ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) “mudam o jogo”, 

viabilizando arranjos mais seguros e eficientes na implementação colaborativa de políticas 

públicas. 

Nesse sentido, em 2014, a Diretoria de Atendimento do INSS (DIRAT/INSS), com 

suporte da Presidência da autarquia, lançou programa de melhorias para os processos de 

atendimento, batizado de Simplifica8. Entre os projetos que compunham o Simplifica estava o 

primeiro protótipo de ferramenta tecnológica para viabilizar modelos colaborativos de 

implementação das políticas do Seguro Social, o eReq9, a ser desenvolvido em parceria com a 

Dataprev10. 

Com o desenvolvimento do eReq, ainda em 201411, entidades parceiras do INSS12 no 

Rio de Janeiro prestavam serviços de intermediação de requerimentos de seus empregados de 

forma plenamente eletrônica, atestando a viabilidade conceitual e tecnológica do projeto. 

                                                 
7 Importante ressaltar que, entre outros autores, Schuppan refere-se às novas possibilidades de configuração de 

prestação de serviços públicos como modelos/desenhos de Outsourcing, termo que, tradicionalmente, é traduzido como 

“terceirização”. Porém, a literatura sobre experiências de Outsourcing (especialmente BOVAIRD, 2016), deixa claro que o termo 

não se aplica exclusivamente à terceirização tradicionalmente compreendida no cenário brasileiro, mas a qualquer cenário em que 

o serviço público é prestado, parcial ou totalmente, mediante qualquer forma de parceria com entidades de qualquer setor (público, 

privado ou do terceiro setor). 
8 O projeto Simplifica foi instituído a partir da Resolução nº 369/PRES/INSS, de 11 de dezembro de 2013 que 

aprovou o Plano de Ação de 2014 (INSS, 2013). Mas, efetivamente, passou a contemplar as iniciativas citadas com a publicação do 

Despacho Decisório nº 10, de 6 de outubro de 2014 (INSS, 2014.2).   
9 Acrônimo para ‘Requerimento Eletrônico’. O eReq seria desenvolvido e testado na cidade do Rio de Janeiro, a 

partir da publicação da Portaria nº 1.184/PRES/INSS, de 30 de setembro de 2014 (INSS, 2014.1). 
10 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, empresa pública que presta serviços de 

desenvolvimento, suporte, manutenção e infraestrutura de sistemas informatizados ao INSS 
11 O eReq foi desenvolvido por esforços conjuntos de servidores da própria DIRAT com conhecimento em 

desenvolvimento de sistemas e de equipe de desenvolvimento da Dataprev. Lançando mão de metodologias ágeis de 

desenvolvimento, o eReq foi construído em aproximadamente dois meses. 
12 Rede Globo, Globosat e Fundação Telos, parceiras sob o regime de convênio. Ver nota nº 6. 
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A partir dos resultados da experiência do protótipo eReq, a DIRAT/INSS e a Dataprev 

iniciaram o desenvolvimento de sistema para prover a infraestrutura completa e adequada às 

diferentes possibilidades de implementação colaborativa das políticas do Seguro Social. A primeira 

versão do sistema foi então entregue em dezembro de 2016, integrada aos sistemas de atendimento 

e gestão de demandas do INSS. Batizado de GET, acrônimo para Gerenciador de Tarefas, ele 

permite a gestão segura, eficiente e quantificável de fluxos de informação digital autenticada e 

rastreável entre diferentes atores13. 

As grandes apostas por trás do GET são que: 1) com custos transacionais reduzidos, a 

inserção de atores externos ao INSS no processo de prestação de seus serviços seja facilitada ao 

ponto em que, apesar de não envolver repasse financeiro, seja interessante a esses atores; 2) as 

tecnologias aplicadas garantam maior segurança e rastreabilidade dos processos. Desta forma, 

diferentemente da simples terceirização de serviços, o INSS poderia engajar parceiros 

institucionais em uma rede de prestação de serviços segura, eficiente e não-onerosa (estritamente 

colaborativa), por meio de ACTs14. 

A proposta dessa rede colaborativa de prestação de serviços caminha na esteira dos 

trabalhos de relevantes teóricos da NPG, que já apontavam para as deficiências dos modelos 

tradicionais do movimento. Agranoff e McGuire, ainda em 1999, insistiam que a gestão de serviços 

públicos em rede (Network Settings), apesar de prover agilidade, adaptabilidade e maior capacidade 

para inovação, dependerá do compartilhamento de objetivos entre as “instituições-nós” da rede 

para ser eficiente. Nesse sentido, em função do formato proposto (ACT, sem ônus financeiro), um 

pré-requisito para a celebração das parcerias é, tácita e expressamente, o objetivo compartilhado 

de ampliar o alcance dos serviços do Seguro Social15 (AGRANOFF e MCGUIRE, 1999). 

Os mesmos autores ainda pontuam que a maior restrição enfrentada pelas redes de 

prestação de serviços públicos são os custos de manutenção das linhas de comunicação e conexões 

formais, consumindo tempo precioso dos agentes públicos, ou seja, representando significativos 

custos de oportunidade (AGRANOFF e MCGUIRE, 1999). Importante avaliar essa conclusão 

                                                 
13 O GET foi efetivamente instituído enquanto sistema corporativo do INSS a partir da publicação da portaria nº 

91/PRES/INSS, de 19 de janeiro de 2017, que instituiu a experiência-piloto do Projeto INSS Digital na GEX de Mossoró/RN (INSS, 

2017.1). 
14 Da natureza do ACT decorre diretamente sua reduzida onerosidade, já que não permite repasse de recursos entre 

os acordantes. Ver nota nº 6. 
15

 Ver nota nº 6. 
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considerando o contexto da época: em 1999 o mundo ainda não entrara na era das redes sociais e 

não gozava do pleno potencial da internet, sobre o qual, precisamente, opera o GET e os demais 

sistemas de prestação de serviços do INSS.  

McGuire, já em 2006, alertava também para a emergência do ‘Mito da Colaboração’, 

construído nas duas décadas anteriores. O valor intrínseco que o conceito da colaboração carregava, 

em contraste à ideia de competição que alimentava as visões mercadológicas do NPM, concedeu o 

status de panaceia à NPG, o que muitas vezes contrariava a experiência empírica. O autor conclui 

que a Gestão Pública Colaborativa pode sim entregar ganhos de eficiência e efetividade; porém, 

tais ganhos dependem fundamentalmente da existência de uma gestão superior centralizada, 

mantida e conduzida pela burocracia estatal, em contradição com a utopia colaborativa que 

imaginava redes de prestação de serviços hierarquicamente planas e auto-organizadas. A estrutura 

de governança decorrente da implementação do GET opera justamente desta forma: os nós da rede 

ampliada de atendimento funcionam como “postos avançados”, e, portanto, não prescindem de 

“quartéis generais”, instalados nas GEX do Instituto (MCGUIRE, 2006). 

Tino Schuppan percebeu o potencial de impacto da TI sobre o próprio desenho das 

redes de governança. O autor explica este impacto em três princípios, identificáveis na nova 

estrutura de cooperação em implementação pela Autarquia (SCHUPPAN, 2009): 

1) Modularização: a TI permite a efetiva modularização de processos, sem custo de 

conexão entre seus módulos, ampliando as possibilidades de desenho de tais processos. Nesse 

sentido, o GET permite a atuação das unidades de recepção (entidades parceiras ou mesmo do 

próprio INSS, restritas às funções de atendimento ao público) em módulo específico do sistema, 

que restringe a discricionariedade de seus esforços apenas àquelas funções não-privativas do 

Instituto. As informações alimentadas por estas entidades são então disponibilizadas para os 

módulos seguintes, estes operacionalizados pelos servidores especializados do quadro da autarquia, 

o que permite ainda mitigar o risco de pessoalidade nas decisões administrativas. 

2) Independência Geográfica: uma vez os requerimentos e demais atos administrativos 

registrados por meio das interfaces do GET, os mesmos podem ser disponibilizados como “tarefas” 

a quaisquer unidades do INSS para análise. Dessa forma, o processo é capaz de adequar a oferta 

de serviços à demanda com significativa redução de custos transacionais, na medida em que os 

dispêndios com o transporte de processos ou de deslocamento de servidores são substituídos apenas 

pelo custo da infraestrutura de comunicação (banda disponível na rede de dados). 
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3) Enriquecimento da Informação: por último, o autor apresenta a vantagem mais 

transparente da aplicação da TI no redesenho dos sistemas de governança pública. Trata-se da 

potencialização da disponibilidade de informações, engendrada a partir da utilização de 

ferramentas de Business Intelligence - BI e CzRM - Customer Relationship Management16. Sob 

esse princípio, o INSS apresenta relevante experiência na manipulação de ferramentas tecnológicas 

de monitoramento, que permitem a verificação da evolução da prestação dos serviços do Seguro 

Social sob diversas perspectivas, de forma tempestiva e com alta granularidade. O exemplo mais 

notório dessa experiência é o sistema chamado de Sala de Monitoramento17, que permite a 

identificação e o diagnóstico da situação individualizada de cidadãos em atendimento em qualquer 

unidade da rede do Instituto em tempo real. 

Não só a estrutura de gestão colaborativa idealizada seria uma expressão das mais 

recentes tendências de redesenho da prestação de serviços públicos, como representaria, no caso 

específico do INSS, a ampliação da cobertura de direitos para além da atual capacidade de sua rede 

física. Em termos de desempenho, a maior novidade na iniciativa talvez seja o avanço na dimensão 

da equidade - dado que promove a extensão do alcance da cobertura dos benefícios sociais 

operacionalizados pela Autarquia a regiões antes apenas cobertas por missões esporádicas e 

atravessadores privados. 

Por fim, uma vez implementado o projeto e celebrados ACTs com organizações 

públicas subnacionais e entidades do terceiro setor, emerge a visão de prover serviços ao cidadão 

a partir daquelas instituições que já participam de sua jornada diária. Prefeituras podem prover o 

requerimento de serviços do INSS atrelado a seus serviços tradicionais; o empregado não precisaria 

mais “buscar” os seus direitos no INSS, mas o seu sindicato poderia atendê-lo; um idoso residente 

em uma casa de acolhimento poderia ser atendido pela própria casa; e as unidades de atendimento 

permanentes do INSS, desafogadas de sua demanda usual, passariam a atender de forma mais 

humana e célere. 

                                                 
16 Ferramentas de Business Intelligence ou BI são softwares que permitem a coleta, organização, armazenamento e, 

principalmente, a geração de relatórios adequados à tomada estratégica de decisão. Citizen Relationship Management ou CzRM é 

um conceito adaptado da iniciativa privada, que desenvolveu a abordagem análoga Customer Relationship Management, ou CRM. 

Ambas abordagens tratam da mudança da perspectiva dos processos de negócio, deslocando a visão do fornecedor do serviço para 

o cliente, no esforço de compreender o seu relacionamento com a organização de forma integral. Nesse sentido, ferramentas de 

CzRM são softwares que permitem à organização o mapeamento de todos os pontos de contato do cidadão com o serviço público, 

para melhor compreender sua jornada e, quiçá, promover ações que visem o atendimento de suas demandas independentemente de 

provocação prévia. 
17 Atualmente, o sistema é chamado de CASA - Painel de Monitoramento INSS - Tempo Real. 
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A primeira questão que surge ante a proposta é sobre como as entidades parceiras 

seriam compensadas, já que passam a efetivamente prestar um serviço ao Governo Federal, e o 

formato de ACT não contempla contrapartida financeira. A resposta depende da natureza da 

entidade parceira: por exemplo, sindicatos e associações, ao atuar na implementação de serviços 

do Seguro Social, ampliam os contatos com os seus filiados, potencialmente alavancando sua 

legitimidade; entidades públicas subnacionais têm perspectiva de ganho político, assim como de 

maior disponibilidade de recursos em circulação em sua região com o pagamento dos benefícios 

do seguro social, alavancando a economia local; e entidades cuja natureza é, de fato, filantrópica, 

agregam a prestação de serviços do Seguro Social ao seu portfólio. 

1.3 A Chegada do Seguro Defeso 

Ocorre que, antes das entregas finais do GET, por meio da Medida Provisória nº 665, 

de 30 de dezembro de 2014, o INSS absorveu, de forma abrupta, a competência para o 

processamento do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal, conhecido como ‘Seguro Defeso’, 

antes gerido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2014.2). Com efeito a partir de 

abril de 2015, tal mudança significava a injeção de aproximadamente mais um milhão de 

atendimentos anuais na já esgotada rede de agências do Instituto. 

O Seguro Defeso é um benefício nascido da luta das organizações representativas dos 

pescadores artesanais para apoiar suas tecnologias de trabalho tradicionais contra a suposta ameaça 

do crescimento da pesca industrial (CARDOSO, 2001). Consiste em um benefício pecuniário, pago 

aos pescadores durante os períodos anuais de atividade de pesca proibida, conhecidos como 

Defesos (ou seja, temporadas fechadas, geralmente para proteção das espécies em seu período de 

reprodução). 

Uma série de estudos sobre os resultados da política revelou graves irregularidades e 

mesmo indícios de fraudes, colocando o Seguro Defeso na mira da reforma fiscal inaugurada no 

final de 2014 pelas Medidas Provisórias nº 664 e 665 (BRASIL, 2014.2 e 2014.3). Naquele 

contexto, o INSS teria então o objetivo de, além de recepcionar e processar os requerimentos do 

benefício, adotar estratégias para reduzir as irregularidades detectadas (CAETANO ET AL, 2015). 

Dado o cenário de contenção fiscal, com pesadas restrições ao investimento público, o 

INSS mal contaria com a devida renovação do vasto contingente de servidores aposentáveis – 
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quanto mais com a suplementação, tanto da força de trabalho quanto de sua rede física, para 

absorção da nova demanda. 

Pior, a demanda do Seguro Defeso apresenta características que prejudicam muito a 

capacidade de absorção do atendimento. Além de ser concentrada no espaço, em regiões de 

rarefeita cobertura de agências do INSS, a demanda concentra-se também no tempo, pois os 

requerimentos de Seguro Defeso são protocolados entre o 30º dia que antecede o período 

estabelecido para a proibição da pesca e o seu último dia, resultando em uma janela limitada que 

varia entre 60 e 150 dias, a depender do normativo que institui o defeso18. 

Todas essas restrições prepararam um cenário bastante tenso para 2015, que veio a 

realizar-se na forma de intermináveis filas de pescadores em torno das agências da Autarquia nas 

principais regiões de Defeso. Mesmo utilizando as melhores ferramentas disponíveis ao 

atendimento do Instituto (na forma de pré-protocolo via central telefônica e agendamento do 

atendimento, e ainda contando com apoio de servidores do Ministério do Trabalho), o primeiro 

período de defeso com o seguro sob competência do INSS (defeso do camarão na costa do 

Nordeste, de 1º de abril a 15 de maio) deixou patente a incapacidade de o órgão prestar o serviço 

de forma minimamente eficiente. 

1.4 Colaboração com as Entidades Representativas dos Pescadores Artesanais 

Após a preocupante inauguração do Seguro Defeso no INSS, a DIRAT/INSS iniciou a 

prospecção de possíveis soluções para os próximos períodos de defeso, que incluíam o segundo 

período do defeso do camarão e a Piracema - período em que praticamente todas as espécies de 

peixes das maiores bacias hidrográficas do Brasil se reproduzem, sendo proibida a pesca durante 4 

meses a partir de outubro ou novembro, a depender da região. 

Entretanto, os transtornos do atendimento ao Seguro Defeso abriram a janela de 

oportunidade para a aplicação dos novos desenhos de Gestão Pública Colaborativa, já que, 

maciçamente, os pescadores são representados por colônias de pesca, associações e sindicatos que 

poderiam figurar como parceiros em ACTs. Porém, a Dataprev ainda não havia desenvolvido o rol 

completo de ferramentas tecnológicas para implementação plena da solução; no momento, o INSS 

                                                 
18 Nos termos do parágrafo único do art. 4º do decreto nº 8.424, de 31 de março de 2015, que replicou a regra antes 

estabelecida pelo art. 4º da Resolução CODEFAT nº 657, de 16 de dezembro de 2010. (BRASIL, 2010 e 2015). 
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não teria o GET à sua disposição, não contando, portanto, com a modularização tecnológica, que 

reduziria custos e riscos de segurança no processo. 

Mesmo com as restrições tecnológicas, decidiu-se pela implementação do modelo, 

ainda que de forma limitada. Dentre as motivações, a primeira e decisiva era de ordem 

orçamentária: para minimamente servir os pescadores no modelo de atendimento tradicional, o 

INSS precisaria arcar com altos custos de deslocamentos e diárias de servidores para as regiões de 

defeso. 

A segunda motivação consistia na possibilidade de tornar o atendimento ao Seguro 

Defeso em uma espécie de prova de conceito para a proposta de Gestão Pública Colaborativa, 

permitindo avaliar sua influência no desempenho do INSS, além de antecipar possíveis 

necessidades tecnológicas ainda não especificadas para o desenvolvimento do GET. 

Assim, aplicando de forma preliminar o conceito da modularização descrito por Tino 

Schuppan, o "módulo de front-end" utilizado pelas entidades parceiras seria “feito de papel”, 

integrado ao INSS fisicamente, na forma de remessa de formulários de requerimentos do benefício. 

Seriam então aplicadas regras de admissão e de segurança por meio de ferramentas simples de 

consulta a bancos de dados do governo federal. 

O INSS então convidou as organizações de pescadores para negociar os termos da 

colaboração. A Confederação Nacional de Pesca e Aquicultura (CNPA), que é a confederação 

nacional das Colônias de Pesca, talvez na intenção de recriar seu passado de estatuto quase público, 

foi a primeira a aceitar os termos, publicado o ACT entre ela e o INSS no dia 7 de outubro de 

201519. Como a CNPA possui uma forte organização federada, seu acordo cobriria a maior parcela 

de organizações locais de pescadores (CARDOSO, 2001; SILVEIRA, 2011). 

Na sequência, uma a uma, a grande maioria das associações e sindicatos “não-CNPA” 

buscaram a formalização para celebrar acordos com o INSS também. No final de 2016, a maior 

parte dos requerimentos de Seguro Defeso seriam realizados por meio dessas organizações, mesmo 

que ainda indisponível o adequado suporte tecnológico. 

                                                 
19 Publicado extrato na seção 3 do Diário Oficial da União - DOU nº 192, do dia 7 de outubro de 2015. 
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1.5 Avaliação do Desempenho e Hipótese 

De forma sintética, o objetivo deste trabalho é promover uma avaliação das mudanças 

de desempenho promovidas pela experiência da Gestão Colaborativa do INSS, a partir do estudo 

do caso do Seguro Defeso do Camarão na GEX Itabuna, com foco na perspectiva do pescador 

artesanal atendido. 

Nesses termos, e considerando o que será demonstrado nos dois capítulos a seguir, o 

estudo pretende testar a seguinte hipótese, no Seguro Defeso do Camarão na GEX Itabuna: 

 

H1: A Política de Gestão Colaborativa do INSS promove ganho significativos de 

desempenho sob a perspectiva do pescador artesanal. 

 

Assim, o próximo e segundo capítulo pretende demonstrar o grau de adequação do caso 

selecionado à avaliação de desempenho sobre uma plataforma quantitativa quasi-experimental. 

Para tanto, serão evidenciados os enquadramentos temporal e espacial do fenômeno, a 

disponibilidade de dados e a configuração em geral do desenvolvimento da iniciativa naquela GEX. 

O terceiro capítulo descreve o desenho da avaliação de desempenho, explicando a 

fundamentação teórica das dimensões de desempenho e sua tradução em indicadores. Em seguida, 

é explicada a motivação e os métodos utilizados. 

O quarto capítulo registra os resultados verificados pela avaliação e considerações 

sobre os achados sob perspectiva qualitativa, tendo em conta informações coletadas durante a 

condução do processo no período em que o autor atuava na política avaliada e junto aos gestores e 

representantes de pescadores locais. 

O quinto capítulo conclui o presente trabalho na expectativa de fornecer subsídios, 

tanto para as estratégias de expansão da política de Gestão Colaborativa da Autarquia, quanto para 

o desenvolvimento de seus procedimentos e sistemas de suporte. Também se pretende que as 

conclusões sejam úteis à implementação de modelos similares para a prestação de outros serviços 

públicos.  
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2 SELEÇÃO DO CASO 

Dadas as tradicionais restrições para a promoção de ensaio randomizado controlado no 

universo da implementação de políticas públicas (ANGRIST e PISCHKE, 2014), a possibilidade 

de verificar seus efeitos quantitativos em termos de desempenho se restringe a utilização de 

métodos quasi-experimentais, como aquele aplicado adiante (diferenças-em-diferenças). Nesse 

sentido, o caso do Seguro Defeso do Camarão na GEX Itabuna apresenta uma combinação de 

vantagens especialmente úteis ao estudo, descritas a seguir. 

2.1 Informações Disponíveis 

Inicialmente, cabe destacar a disponibilidade suficiente de dados quantitativos sobre o 

caso, permitindo levantamentos e cruzamentos precisos e individualizados a partir das 

características de cada requerimento ou pescador individual. Os dados utilizados são provenientes 

dos sistemas de BI do antigo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do INSS, e do Registro 

Geral da Atividade Pesqueira (RGP). Ainda, as três bases são facilmente relacionadas por meio do 

número da inscrição do pescador no Cadastro de Pessoa Física (CPF).  

A alta disponibilidade de dados favoreceu a adoção da abordagem quantitativa no 

estudo do caso. O tratamento das bases utilizadas, assim como todos os levantamentos e 

cruzamentos necessários estão discriminados no Apêndice I. 

Entretanto, de forma a estabelecer com maior segurança relações causais confiáveis, a 

abordagem quantitativa será complementada com explicações mais detalhadas sobre o processo de 

habilitação ao Seguro Defeso e entrevistas com elementos-chave do caso em estudo. De forma 

oportuna, a participação ostensiva do autor no desenho e na gestão dos processos desta política 

facilitou o acesso aos gestores locais e representantes dos pescadores, além de permitir a 

formulação mais eficaz das perguntas e a melhor interpretação das respostas. 

2.2 Sazonalidade e Regionalidade do Seguro Defeso 

O benefício do Seguro Defeso apresenta duas características que facilitam avaliações 

de desempenho de seu processo de implementação, pois é concedido a populações de pescadores 

artesanais restritas: 1) a regiões específicas; e 2) a períodos específicos. Isto porque os atos 

normativos que instituem os defesos, de maneira geral, estabelecem períodos anuais fixos 

(sazonais/periódicos, i.e., suas datas de início e fim se repetem nos diferentes anos), com duração 



 

13 

 

entre 1 a 4 meses de proibição da atividade pesqueira, em regiões que correspondem às bacias 

hidrográficas habitadas pelas espécies alvo da proteção.  

Em termos temporais o caso é especialmente favorável, pois, além da sazonalidade 

normativa/mandatória citada anteriormente, a Resolução CODEFAT nº 657/2010 estabelecia que 

os requerimentos do Seguro Defeso só poderiam ser protocolados entre o trigésimo dia anterior ao 

início do período de proibição até o fim deste, regra replicada na publicação do Decreto nº 

8.424/2015 e, portanto, aplicada ao INSS (BRASIL, 2010 e 2015). Ou seja, a procura pelo 

benefício é restrita tanto no espaço quanto no tempo, o que, apesar de desafiar os procedimentos 

adotados pela Autarquia nos demais serviços que operacionaliza20, acaba por facilitar a avaliação 

de desempenho. 

Assim, podemos esperar maior facilidade para isolar no espaço as regiões que sofrem 

o impacto decorrente do Seguro Defeso, assim como razoável delimitação no tempo de seus efeitos 

no desempenho das unidades do INSS. 

O caso aqui selecionado diz respeito à primeira etapa do defeso do camarão no 

Nordeste, instituído pela Instrução Normativa (IN) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº 

14, de 14 de outubro de 2004. Conforme prescrito na norma, o espaço é obrigatoriamente restrito 

à área da costa brasileira compreendida entre a divisa dos Estados de Pernambuco e Alagoas e a 

divisa dos Estados da Bahia e Espírito Santo. Ou seja, são atingidas as regiões costeiras e os 

estuários dos Estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. Por sua vez, o tempo é restrito ao período anual 

de 1º de abril a 15 de maio, correspondente à já referida primeira etapa do defeso do camarão no 

Nordeste (BRASIL, 2004).21 

                                                 
20 A grande maioria dos demais benefícios operacionalizados pelo INSS não têm procura sazonal, ou pelo menos 

não possuem sazonalidade normativa e, portanto, rígida e mandatória. No Apêndice I, verifica-se que a regra foi extensamente 

violada, talvez por incapacidade das APS de conter a demanda. 
21 A IN MMA nº 14/2004 segrega o período de proibição da captura do camarão em duas etapas. A primeira etapa 

é comum a toda a região objeto do ato normativo, enquanto a segunda varia conforme a região, como demonstra os incisos do Art. 

1º do ato: 
(...) 
Art. 1º Proibir, anualmente, o exercício da pesca de camarão rosa (Farfantepenaeus subtilis e Farfantepenaeus 

brasiliensis), camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) e camarão branco (Litopenaeus schmitti), com 

quaisquer artes de pesca, nas áreas e períodos abaixo discriminados: 
I - na área compreendida entre a divisa dos Estados de Pernambuco e Alagoas e a divisa dos Municípios de 

Mata de São João e Camaçari no Estado da Bahia, nos períodos de 1° de abril a 15 de maio e 1° de dezembro 

a 15 de janeiro; 
II - na área compreendida entre a divisa dos Municípios de Mata de São João e Camaçari no Estado da Bahia 

e a divisa dos Estados da Bahia e Espírito Santo, nos períodos de 1° de abril a 15 de maio e de 15 de setembro 

a 31 de outubro. (grifo nosso) 
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Cabe observar que o universo foi restrito à primeira etapa do defeso do camarão em 

função da segunda etapa ter dispensado o atendimento pelo INSS, pois o processamento dos 

pagamentos foi automático para aqueles pescadores já habilitados na primeira etapa. Este 

procedimento foi instituído pelo Memorando-Circular Conjunto nº 28/DIRAT/DIRBEN/INSS, de 

4 de setembro de 2015 (INSS, 2015.1). 

2.3 GEX Itabuna 

Conforme anteriormente narrado na seção 1.4, em 7 de outubro de 2015 o INSS iniciou 

a política de Gestão Colaborativa para o processamento dos requerimentos do Seguro Defeso com 

a celebração do ACT entre INSS e CNPA. Ato contínuo, o INSS instruiu sua rede descentralizada 

a buscar, junto às Colônias de Pescadores filiadas à CNPA, sua adesão ao ACT para intermediação 

na formalização dos requerimentos de seus associados à Autarquia22. O mesmo comando incluiu a 

autorização para as GEX buscarem também parcerias com as entidades de pescadores não-filiadas 

à CNPA, constituídas comumente sob a forma de associação ou sindicato (INSS, 2015.2).23 

Tanto a adesão de Colônias filiadas à CNPA quanto a celebração de novos ACTs com 

entidades “não CNPA” seriam então descentralizadas às Superintendências Regionais e, 

principalmente, às GEX24, que correspondem à camada intermediária entre o nível estratégico da 

Direção Central e o operacional das APS25. Como descrito na seção 1.1, o INSS possui 104 GEX, 

e cada uma delas é responsável pela supervisão e provimento de suporte logístico, técnico e 

administrativo às APS sob sua jurisdição. 

A partir da autonomia conferida às GEX para a instrução e operacionalização de ACTs 

e termos de adesão ao ACT com a CNPA em outubro de 2015, a proliferação destes instrumentos 

se deu de forma acelerada, com a maioria das unidades rapidamente articulando amplas redes de 

atendimento colaborativo aos pescadores que, em sua grande maioria, já eram filiados a alguma 

entidade representativa. 

                                                 
22 Publicado às unidades descentralizadas por meio do Memorando-Circular Conjunto nº 

32/DIRAT/DIRBEN/PFE/INSS, de 8 de outubro de 2015. 
23 De forma clara, o comando atendia também as reivindicações de diversos movimentos de pescadores artesanais 

desprestigiados ou não reconhecidos pela CNPA, como o Movimento dos Pescadores e Pescadoras - MPP e a Comissão Nacional 

de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos Extrativistas Costeiros Marinhos - CONFREM. Tais movimentos, apesar 

de não gozarem do mesmo estatuto da CNPA, possuem grande relevância política e capacidade de mobilização. Ver 

<https://confrem.wordpress.com> e <http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com.br>. 
24 Em consonância com o Art. 9º do Regimento Interno do INSS (BRASIL, 2009). 
25 Conforme descrito anteriormente. Ver seção 1.1. 
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Porém, nem todas as GEX, com a celebração dos ACT, cobriram de forma satisfatória 

a demanda de atendimento do Seguro Defeso. Diversos fatores podem explicar esses casos, como 

as dificuldades para a formalização, a falta de interesse no modelo por parte da entidade ou da 

gestão da GEX, ou mesmo a preferência dos pescadores pelo atendimento prestado nas unidades 

do INSS. 

A partir do levantamento e cruzamento das bases de dados disponíveis, verificamos 

que este foi o caso da GEX Itabuna, onde se estima que, em 2016, de um total de 5.509 

requerimentos, 1.683 foram efetivados por meio de atendimento convencional (sem ACT).26 Ou 

seja, a GEX Itabuna nos fornece, em 2016, um cenário misto, em que a política de Gestão 

Colaborativa foi implementada de forma parcial. 

O caso de Itabuna então torna-se adequado à utilização da metodologia quasi-

experimental de diferenças-em-diferenças, na qual o principal requisito é a existência de amostras 

anteriores e posteriores ao tratamento (no caso, a operacionalização do atendimento por meio de 

ACT com entidades representativas de pescadores), passíveis de segregação entre grupos de 

tratamento e controle (no caso, os pescadores atendidos por meio de ACT e os pescadores atendidos 

de forma convencional em 2016, respectivamente). 

A GEX Itabuna é responsável por organizar as atividades do INSS na região que cobre 

o extremo sul e mais da metade do litoral sul da Bahia. Abrange assim integralmente as 

microrregiões Ilhéus-Itabuna, Porto Seguro, e o município de Maraú (que é parte da microrregião 

Valença), totalizando então 61 municípios sob sua influência. 

Destes 61 municípios, 19 contêm os beneficiários do Seguro Defeso na região. 

Alcobaça, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Ilhéus, Itacaré, Maraú, Mucuri, Nova Viçosa, Porto 

Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália e Ubaitaba respondem por mais de 99% dos beneficiários; 

Aurelino Leal, Itabuna, Ubaitaba, Ubatã, Una e Uruçuca comportam os 1% restantes27. A faixa 

destacada no mapa a seguir cobre os territórios destes 19 municípios, cuja população é estimada 

em 967.049 pessoas28. 

                                                 
26 A referência às bases de origem, os procedimentos utilizados e resultados dos levantamentos e cruzamentos para 

preparação da base objeto da avaliação são relatados no Apêndice I. 
27 Conforme dados levantados, e selecionados os pescadores que receberam benefícios tanto em 2015 quanto em 

2016, critério que será utilizado na seleção definitiva de observações para promover a avaliação. Ver Capítulo 4 e Apêndice I. 
28 Estimativa enviada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ao Tribunal de Contas da União - 

TCU, atualizada em 12/01/2018, disponível em <www.ibge.gov.br>. 
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Figura 1 – Litoral sul da Bahia. Região objeto do estudo (GEX Itabuna). 

  

A região selecionada corresponde de fato à área de concentração de pesca artesanal do 

camarão (costa sul e extremo sul do litoral baiano), conhecida como “pesca em águas rasas”, 

exercida em profundidades de até 20 metros. Conforme descrito na Proposta de Plano Nacional de 

Gestão para o Uso Sustentável de Camarões Marinhos do Brasil de 2011, “(...) em geral a pesca do 

camarão é atividade artesanal e hereditária - o pescador o é por seus pais e avós terem sido. É uma 
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profissão a que a sociedade atribui pouca importância” (DIAS-NETO, 2011). Tal definição importa 

na relevância do Seguro Defeso para a categoria na região, e corrobora as premissas estabelecidas 

para a avaliação sob a dimensão da Equidade (ver seções 3.4.2 e 3.4.3). 

A quantidade de pescadores que requereram o benefício do Seguro Defeso do camarão 

em ambos os anos de 2015 e 2016 na região em questão chega a 5.504, o que representa pouco 

mais de 0,5% da população. Se considerados apenas aqueles pescadores artesanais que receberam 

o benefício tanto em 2015 quanto em 2016, a quantidade cai para 2.466 pescadores, o que 

representa pouco mais de 0,25% da população total. Descontados os municípios de demanda 

residual (Aurelino Leal, Itabuna, Ubatã, Una e Uruçuca), a proporção sobe um pouco, chegando 

em 0,37%. 

Ou seja, estamos tratando de uma população relativamente pequena. Não será 

aprofundada esta análise, mas é razoável supor que parte substancial dos pescadores artesanais atua 

em regime de economia familiar, importando assim na extrapolação do efeito do pagamento do 

Seguro Defeso a pelo menos três vezes a quantidade de pescadores beneficiários. Daí pode ser 

deduzido que o pagamento do benefício tem influência direta em, pelo menos, 1% da população 

da região. 

Assim, é lícito dizer que os efeitos do pagamento do benefício na economia das famílias 

hipossuficientes da região não podem ser desconsiderados. 
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3 DESENHO DA AVALIAÇÃO 

Nas seções seguintes será apresentado e justificado o desenho da avaliação de 

desempenho proposta. 

3.1. O Processo de Prestação de Serviço do Seguro Defeso 

Para o desenvolvimento da avaliação, é fundamental compreender o processo de 

prestação do serviço Seguro Defeso. Sob uma perspectiva mais ampla, o processo que leva à 

concessão do Seguro Defeso envolve etapas influenciadas por diversos órgãos ao longo da 

trajetória do pescador: 

Figura 2 – Esquema do fluxo de concessão do Seguro Defeso 

 
Fonte: Processo Administrativo CGU 00190.103781/2016-79 (CGU, 2016)29 

 

Ainda, a caracterização do exercício da atividade pesqueira era subsidiada por 

informações oriundas das bases de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA, da Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil e do Comando da Marinha (CGU, 2016). 

Entretanto, para o presente estudo, o processo de fato relevante corresponde à etapa 

fundamentalmente operacionalizada pelo INSS, que diz respeito ao momento do efetivo 

requerimento do Seguro Defeso pelo pescador. Com a possibilidade de o atendimento ser 

intermediado pelas entidades representativas, o processo pode ser descrito pelo diagrama abaixo: 

                                                 
29 SDPA é acrônimo para Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal, denominação formal do Seguro Defeso. 

MMA é a sigla do Ministério do Meio Ambiente, assim como MAPA é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

MT do Ministério do Trabalho e CEF da Caixa Econômica Federal. 
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Figura 3 – Esquema do fluxo de concessão do Seguro Defeso (Etapa INSS) 

 
Fonte: Processo Administrativo CGU 00190.103781/2016-79 (CGU, 2016) 

 

Sendo o benefício requerido por meio das APS ou das entidades representativas de 

pescadores, o processamento do requerimento necessariamente é efetuado pelos servidores do 

INSS. Para embasar suas decisões, os servidores utilizam como subsídio relatórios emitidos pela 

ferramenta chamada de PrevWeb, com informações oriundas do cruzamento de dados entre 

diferentes bases do governo federal (CGU, 2016; INSS, 2016). 

Em síntese, o processamento do requerimento envolve a checagem, por meio do 

cruzamento das informações prestadas pelo pescador com aquelas disponíveis em bancos de dados 

governamentais, das condições principais para a qualificação do pescador ao benefício. Tais 

condições incluem, principalmente: 1) Inscrição no RGP há pelo menos um ano; 2) 

Compatibilidade entre os dados do RGP e os critérios de proibição da pesca; 3) Recolhimento de 

contribuição previdenciária durante o período de atividade pesqueira; 4) Inexistência de qualquer 

atividade remunerada diversa da atividade pesqueira durante este período (INSS, 2016). 

O requerimento, quando formalizado por meio das entidades, representa a expressão 

da Política de Gestão Colaborativa do INSS. A modularização especificada por Schuppan ocorre, 

ainda que de forma incipiente, na medida em que apenas uma etapa, de menor discricionariedade, 

é cumprida pelo parceiro (SCHUPPAN, 2009). 
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3.2. Natureza da Avaliação  

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas por Carol Weiss, preliminarmente 

cabe aqui o esclarecimento conceitual da avaliação de desempenho proposta. Na tipologia adotada 

pela autora, podemos classificar a avaliação como eminentemente “formativa”, desenhada, 

portanto, com o objetivo principal de auxiliar as partes interessadas no desenvolvimento futuro da 

política, e mesmo em novas implementações de políticas similares (WEISS, 1998). 

Tal categoria se contrapõe às avaliações de natureza “sumativa”, cuja finalidade 

principal é atestar o sucesso ou fracasso de uma política, e, portanto, embasar a decisão pela 

continuidade, interrupção ou aplicação de mudanças drásticas (WEISS, 1998). Essa pretensão não 

prospera no presente trabalho, tendo em vista que: 1) no período de análise (ano de 2016) a política 

em estudo não estava ainda consolidada; 2) indiferentemente aos achados que serão apresentados, 

a política já foi aprovada e ampliada ao longo do ano de 2017. 

Ainda sob a luz das tipologias de Weiss, entendemos que, apesar de formativa, a 

avaliação proposta seja eminentemente voltada para o resultado (outcome evaluation) e não para o 

processo (process evaluation), na medida em que o seu principal alvo é a aferição dos ganhos de 

desempenho sob a perspectiva do usuário sujeito da política (WEISS, 1998). No caso, esse sujeito 

são os pescadores artesanais residentes no território abrangido pela GEX Itabuna. Como será 

explicitado nas próximas seções, as dimensões abordadas e os indicadores utilizados são focados 

na experiência dos pescadores exclusivamente enquanto destinatários do serviço, portanto, 

eminentemente afetada pelos resultados da prestação, e não por seus processos. 

Esta categorização pode ser capciosa: pois se o objeto da análise fosse a política do 

Seguro Defeso em si, certamente, pela configuração da avaliação, seu foco seria o processo. 

Entretanto, atentemos para o corte fundamental do objeto: como será novamente explicitado na 

seção 3.4, a avaliação incidirá sobre uma etapa específica do processo de implementação da política 

do Seguro Defeso. Ou seja, a própria política objeto da avaliação é etapa de um processo, mas a 

natureza da avaliação é relacionada ao resultado desta etapa, e não ao processo em si. 

Finalmente, trata-se de uma avaliação de origem interna, dado que empreendida por 

servidor do INSS (WEISS, 1998). Ainda, o autor participou em diversas etapas da concepção e da 

implementação da política avaliada, o que, apesar do evidente risco de enviesamento: 1) facilita a 

correta compreensão da teoria do programa; 2) facilita o acesso e o manejo dos dados quantitativos; 

e 3) permite maior profundidade qualitativa nas análises e recomendações. Cabe ressaltar que, 



 

21 

 

apesar da extensa participação do autor na implementação da política, no momento do 

desenvolvimento do trabalho já se encontrava afastado de sua gestão.  

3.3 Teorias da Mudança da Política de Gestão Colaborativa 

Para Carol Weiss, a lógica embutida no desenvolvimento de um programa/política 

deriva da mudança que pretende promover (WEISS, 1998). Assim, toda política envolve “teorias 

da mudança”, que correspondem à concepção ideal (deontológica) da política, na alegação de que 

as atividades programadas disparam mecanismos para a mudança do objeto-alvo (e.g., uma 

campanha contra o consumo do cigarro carrega a pretensão de, por meio das atividades 

empreendidas na campanha, promover uma mudança no comportamento dos fumantes). 

As teorias da mudança compreendem a “teoria da implementação” e a “teoria do 

programa” (WEISS, 1998). À teoria da implementação correspondem as atividades a serem 

empreendidas pelos agentes envolvidos, assumindo que, se essas atividades forem conduzidas 

conforme planejadas (teorizadas), os mecanismos (teoria do programa) serão acionados e 

“entregas” (objetivos parciais da mudança) serão efetivadas. 

De forma complementar, a teoria do programa abrange os mecanismos que, 

presumidamente, quando ativados, promovem a mudança pretendida. Pode-se imaginar então as 

teorias da mudança (teoria da implementação e teoria do programa) como um processo integrado, 

uma cadeia causal em que, verificada/comprovada cada etapa, seja de implementação (atividade 

do programa) ou de programa (mecanismo de mudança), a mudança ocorrerá (WEISS, 1998). 

Enquadrando a Política de Gestão Colaborativa aplicada ao Seguro Defeso no modelo 

das teorias da mudança de Weiss, elaboramos o diagrama abaixo30: 

                                                 
30 Interessante notar que, no diagrama, duas etapas contam com as entidades representativas enquanto agentes da 

implementação, o que caracteriza a natureza colaborativa da iniciativa. 
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Figura 4 – Diagrama das teorias da mudança na Política de Gestão Colaborativa 

 

 

A partir dessa perspectiva que entende o programa/política como uma teoria, a 

avaliação pode ser entendida como o seu teste empírico31. Ou seja, uma vez compreendidas as 

                                                 
31 O enquadramento da política ao modelo de Carol Weiss é bastante simples, tanto em função da participação do 

autor no processo de elaboração, quanto da disponibilidade de material que, expressamente, deixa claras as teorias da mudança, 

como pode ser verificado no Memorando-Circular Conjunto nº 32/DIRAT/DIRBEN/PFE/INSS, de 8 de outubro de 2015 (INSS, 

2015.2). 
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teorias da mudança, a avaliação pode ser concebida de forma a aferir o grau de adequação do 

resultado de cada etapa discriminada sob as teorias da implementação e do programa à realidade 

observada, o que constitui o teste de hipótese da avaliação. 

Dessa forma, a cada etapa do processo das teorias pode corresponder um ponto de 

verificação, onde é possível coletar dados e estabelecer indicadores para aferir o grau de 

correspondência das teorias à realidade, e, portanto, o desempenho da política avaliada (ou o efeito 

da política no desempenho da implementação do Seguro Defeso). 

Cabe aqui ainda rememorar que a política implementada no caso estudado não 

corresponde integralmente ao modelo concebido, principalmente em decorrência da 

indisponibilidade de todos os requisitos tecnológicos no período avaliado32. Trata-se efetivamente 

de uma Prova de Conceito: as teorias da mudança que balizam a investigação são, de certa forma, 

ainda incompletas em relação às teorias da mudança preconizadas na Política de Gestão 

Colaborativa do INSS33.  

3.4 Dimensões e Indicadores de Desempenho 

A partir da compreensão das teorias da mudança inerentes à implementação da Política 

de Gestão Colaborativa do INSS, nesta seção serão estabelecidos indicadores para a aferição das 

variações de desempenho na prestação do serviço do Seguro Defeso em Itabuna. 

Com base nos conceitos estabelecidos para a avaliação nas seções anteriores, é possível 

sintetizar suas premissas da seguinte forma: 

1) A avaliação visa aferir a influência da Política de Gestão Colaborativa no 

desempenho do processo de prestação de serviço do Seguro Defeso pelo INSS; 

2) A avaliação será centrada na perspectiva objetiva (não subjetiva) do pescador, em 

detrimento das demais partes interessadas (INSS ou entidades representativas); 

3) A avaliação será formativa, ou seja, seu objetivo precípuo é municiar os gestores e 

outras partes interessadas com informações que possam contribuir com o desenvolvimento e com 

a ampliação da política; e 

                                                 
32 Como narrado anteriormente, o caso avaliado ainda não dispunha de todas as ferramentas tecnológicas desenhadas 

para a política. Ver seção 1.4. 
33 Ver seções 1.3 e 1.4. 
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4) Por ser focada na perspectiva do pescador atendido, sob estrita condição de 

destinatário da política, a avaliação deverá incidir eminentemente sobre resultados, e não sobre 

processos. 

Dadas as premissas, seria conveniente aproveitar os indicadores formais já existentes, 

utilizados efetivamente pelo INSS para aferir o desempenho de seu atendimento ao público e 

prestação de serviços em geral, como recomenda Carol Weiss (WEISS, 1998). 

Mas, apesar de o INSS dispor de sistemática de planejamento e gestão com base em 

indicadores de desempenho internalizada34, tais mecanismos não contemplam o desempenho na 

implementação do Seguro Defeso. Isto por que a competência do INSS para seu processamento é 

ainda recente, e, conforme exposto anteriormente, as características da demanda por esse benefício 

fogem bastante àquelas típicas dos demais serviços já prestados pelo INSS35. 

Portanto, torna-se necessário, a partir das teorias da mudança e do mapeamento do 

processo do Seguro Defeso, selecionar critérios/dimensões36 de avaliação adequados ao caso. A 

partir dessas dimensões deverão então ser estabelecidos indicadores para promover a avaliação 

proposta. 

É válido destacar que não cabe no escopo deste estudo a avaliação da política do Seguro 

Defeso propriamente dita, já que o objeto é estritamente a prestação do serviço em si. Ou seja, a 

pergunta a ser respondida não é se houve mudanças no impacto ou no custo-benefício da política 

(do Seguro Defeso), mas se houve alteração no desempenho da prestação do serviço (portanto, o 

escopo é restrito à implementação) sob a perspectiva do pescador, na condição de destinatário da 

política. 

Importante também manter claro que os conceitos aqui construídos não têm qualquer 

pretensão de universalização para aferição do desempenho dos processos de prestação de serviço, 

mas serão lapidados para atender satisfatoriamente às necessidades da avaliação. Ou seja, não cabe 

no escopo desta seção aprofundar-se no debate conceitual relacionado ao desempenho no serviço 

público. 

                                                 
34 Desde a implementação do processo de gestão estratégica com base na metodologia Balanced Score Card - BSC, 

a partir da publicação da Portaria MPS nº 321, de 8 de outubro de 2008, o INSS é gerido com base em uma cesta de indicadores 

que pautam as atividades das APS, monitorada mensalmente e adaptada todo ano pelos gestores centrais (BRASIL, 2008). 
35 Ver seção 1.3, página 9. 
36 Andrew e Entwistle chamam essas categorias conceituais de desempenho de “dimensões” em sua avaliação-

modelo (ANDREW e ENTWISTLE, 2010), termo que Andersen, Boesen e Pedersen substituem por “critérios” (ANDERSEN, 

BOESEN e PEDERSEN, 2016). Optou-se, daqui por diante, por manter o termo utilizado no avaliação-modelo de Andrew e 

Entwistle. 
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Isto posto, para o desenho dos indicadores de desempenho utilizados na avaliação 

seriam inicialmente consideradas as dimensões da Efetividade, Eficiência e Equidade. Esta 

primeira opção de enquadramento conceitual foi fundada no estudo empreendido por Andrews e 

Entwistle, cujo objeto foi a avaliação de desempenho dos serviços prestados por meio de parcerias 

intersetoriais37 de governos locais na Inglaterra. Os autores expressamente pretendiam estabelecer 

um modelo de avaliação de desempenho para este desenho de política, e, dadas as semelhanças 

entre os casos, optou-se, inicialmente pelas dimensões estabelecidas no modelo (ANDREWS e 

ENTWISTLE, 2010). 

Porém, a dimensão da Eficiência, pelo menos sob a tradicional perspectiva do 

fornecedor do serviço, não cabe no presente estudo. Como já colocado anteriormente, será 

considerada unicamente a perspectiva objetiva do pescador atendido, pouco importando se, e como, 

a adoção da política influenciou os custos do INSS. 

Ainda sobre dimensões de desempenho, é importante estabelecer balizas conceituais, 

chamadas por Andersen, Boesen e Pedersen de “distinções”, para traduzir de forma adequada os 

parâmetros abstratos da Efetividade e da Equidade ao caso concreto (ANDERSEN, BOESEN e 

PEDERSEN, 2016). Essas distinções podem ser entendidas como atributos das dimensões de 

desempenho adotadas. Replicamos a seguir então quadro explicativo destas distinções, elaborado 

pelos autores, em tradução livre: 

Tabela 1 – Quadro explicativo das distinções cf. Andersen, Boesen e Pedersen 

Distinção Pergunta Exemplo 

1. Partes interessadas 
Quem decide o que é o bom 

desempenho? 
Políticos, usuários, ou profissionais 

2. Formalidade 
Em que grau o desempenho é definido 

formal ou informalmente? 

Metas estabelecidas formalmente ou 

expectativas implícitas 

3. Subjetividade 

Em que grau o desempenho diz respeito 

a percepções internas em detrimento de 

fenômenos externos? 

Satisfação ou saúde física real do cliente 

como dimensão 

                                                 
37 Utilizou-se aqui o termo empregado pelos autores, em tradução livre. Este termo, ‘parceria intersetorial’ (cross-

sectoral partnership) é facilmente relacionado com aquele utilizado no título do presente trabalho, ‘gestão colaborativa’, adaptado 

e traduzido do original Collaborative Public Management, empregado por Michael McGuire (MCGUIRE, 2006). Vários 

termos/expressões foram utilizados para referir-se ao mesmo fenômeno, a depender do enquadramento conceitual dado por cada 

autor, como, por exemplo, Network Settings (AGRANOFF e MCGUIRE, 1999), Redes/Parcerias (LOTTA, 2017), ou mesmo uma 

subcategoria do polêmico Outsourcing (SCHUPPAN, 2009; BOVAIRD, 2016. Ver nota nº 7). 
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4. Tipo do foco no 

processo 

Que tipo de foco no processo a 

dimensão tem? (e se tem) 

Processo justo ou participação do 

usuário na tomada de decisão 

5. Tipo do foco no 

produto 

Que tipo de foco no produto a dimensão 

tem? (e se tem) 

Efetividade (resultados/outcomes) ou 

quantificação de saídas (outputs) 

6. Unidades de análise Quem desempenha, e em que nível? Indivíduo, organização, ou programa 

 

Dadas as restrições de escopo, a natureza da avaliação, seu objeto, e os dados 

disponíveis, as distinções são necessariamente comuns para as duas dimensões abordadas 

(Efetividade e Equidade), e assim representáveis no quadro de Andersen, Boesen e Pedersen:  

Tabela 2 – Distinções para indicadores de Efetividade e Equidade 

Distinção Pergunta Resposta Motivação 

1. Partes 

interessadas 

Quem decide o que é o bom 

desempenho? 
Pescadores 

Foco na aferição do desempenho sob a 

perspectiva do pescador, enquanto 

destinatário da política 

2. Formalidade 

Em que grau o desempenho é 

definido formal ou 

informalmente? 

Parcialmente 

formal 

Apesar de não estabelecido 

formalmente, os parâmetros de 

desempenho são extraídos ou derivados 

de comandos normativos 

3. Subjetividade 

Em que grau o desempenho diz 

respeito a percepções internas 

em detrimento de fenômenos 

externos? 

Desempenho 

objetivo 

Disponibilidade de dados objetivos e 

restrição de investimento 

4. Tipo do foco do 

processo 

Que tipo de foco no processo a 

dimensão tem? (e se tem) 
Não tem 

Com a concentração na perspectiva do 

pescador enquanto destinatário da 

política, o foco é necessariamente no 

produto, apesar da natureza de processo 

do objeto da avaliação 

5. Tipo do foco do 

produto 

Que tipo de foco no produto a 

dimensão tem? (e se tem) 

Quantificação de 

resultados 

(outcomes) 

Pela disponibilidade de dados objetivos 

relevantes e a concentração na 

perspectiva da interação do pescador 

exclusivamente com resultados38 

                                                 
38 Importante reiterar que a referência a resultados (outcomes) não trata dos resultados da política do Seguro Defeso, 

estes que seriam vinculados, talvez, à manutenção da qualidade de vida do pescador e à preservação das espécies, mas dos resultados 

de parte da implementação, na figura da prestação do serviço, facilmente confundidos com outputs (saídas) se vistos sob a 

perspectiva da política. Ver também a seção 3.3.1. 



 

27 

 

6. Unidades de 

análise 

Quem desempenha, e em que 

nível? 
GEX Itabuna 

Competência para coordenação do 

atendimento nas APS, celebração e 

operacionalização de ACTs 

 

No quadro destaca-se, inicialmente, que o pescador, além de ser o único interessado 

considerado na avaliação (distinção 1), é também considerado exclusivamente enquanto 

destinatário da política. Isto implica dizer que está fora do escopo da avaliação qualquer dimensão 

participativa/colaborativa do pescador no processo. Ou seja, automaticamente, não será 

considerada na avaliação a influência no grau de participação do pescador, seja na formulação da 

política de Gestão Colaborativa, seja no processo da implementação/prestação do serviço. O que 

não significa dizer que estas dimensões não existam ou que não sejam afetadas pelo tratamento39. 

Logicamente, ao restringir o escopo das partes interessadas aos pescadores enquanto 

destinatários da política, são restringidas também as distinções 4 e 5, já que o foco no processo se 

torna irrelevante. Isto porque, com esta condição, a única interação do pescador com a política se 

dá por meio de seus produtos e resultados. 

Quanto à distinção 2, formalidade, como já explicado no início desta seção, as 

dimensões de desempenho necessariamente situam-se em um campo misto. Não há que se falar em 

plena formalidade, já que o INSS não estabeleceu ainda indicadores formais para mensuração do 

desempenho na prestação de serviço do Seguro Defeso. Porém, as dimensões também não são 

completamente informais, dada a existência de comandos normativos bastante explícitos que 

estabelecem parâmetros de sucesso para a política. 

A disponibilidade e o acesso facilitado a dados quantitativos individualizados 

permitiram, na distinção 3, restringirmos a avaliação basicamente a informações objetivas. Esta 

restrição é conveniente, considerando os custos envolvidos na aplicação, por exemplo, de pesquisas 

de satisfação, ou na pesquisa de campo. Ainda assim, como será descrito na seção 3.5, foram 

consideradas informações de natureza qualitativa, utilizadas para melhor traçar as relações de causa 

e efeito especuladas a partir dos resultados quantitativos. 

Por fim, com relação à distinção 5, a análise será restrita à GEX Itabuna, em função da 

conveniência que apresenta para a aplicação da metodologia de diferenças-em-diferenças. Se, por 

                                                 
39 Pelo contrário, acreditamos que, no longo prazo, a colaboração da sociedade civil organizada na implementação 

de políticas pode ter impactos significativos no grau de participação dos destinatários da política nas decisões, relativas tanto à 

formulação quanto à implementação. 
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um lado, tal restrição a priori dificulta a extrapolação dos resultados, por outro, torna os achados 

menos enviesados, em função da metodologia, como será demonstrado na próxima seção. 

Nas próximas subseções, a prestação do serviço de habilitação do Seguro Defeso do 

INSS será traduzida nas duas dimensões propostas, considerados: 1) o processo da prestação do 

serviço do Seguro Defeso; 2) as teorias da mudança; 3) as distinções levantadas na matriz 

estabelecida por Andersen, Boesen e Pedersen; 4) os dados disponíveis; 5) os vieses já conhecidos 

e 6) a pertinência em relação ao objetivo da avaliação. A partir desta tradução, serão desenvolvidos 

indicadores úteis à avaliação proposta. 

3.4.1 Efetividade 

De forma simplificada, a dimensão da Efetividade pode ser dada pelo grau em que a 

política avaliada cumpre com seus objetivos institucionais (ANDERSEN, BOESEN e 

PEDERSEN, 2016). Nesse sentido, é importante reforçar a diferença entre o objetivo da política 

do Seguro Defeso em si e aquele perseguido na prestação do serviço de habilitação ao Seguro 

Defeso, já que o último não é mais que uma parte específica da implementação da política. 

A política do Seguro Defeso possui dois objetivos: amparar o pescador artesanal 

durante o período de proibição de sua atividade e promover a proteção às espécies protegidas por 

esta proibição (CAETANO ET AL, 2015). Porém, não são esses objetivos que norteiam de forma 

direta a presente avaliação, já que não tratam da implementação.40  

Como seria então aferida a efetividade da prestação do serviço de habilitação ao 

seguro-defeso? O objetivo institucional do INSS, subscrito na competência que lhe foi atribuída, 

pode ser definido como “habilitar ao Seguro Defeso aqueles pescadores qualificados para seu 

recebimento”. Ou seja, o INSS deve envidar esforços para que o Seguro Defeso alcance todos os 

pescadores que fazem jus ao benefício. Dado o objetivo, a dimensão de efetividade poderia ser 

entendida então como o alcance dos equipamentos do INSS sobre os pescadores qualificados ao 

                                                 
40 O INSS, instituição-alvo da avaliação, não possui competência formal sobre estes objetivos, seja para garantir 

que o pagamento do defeso supra as necessidades de subsistência do pescador, seja para que, por meio do benefício, a política 

promova a proteção das espécies-alvo da atividade proibida. 

Para esclarecimento, como já citado anteriormente, o INSS, a partir da vigência do art. 2º da Medida Provisória nº 

664, de 30 de dezembro de 2014, passou a ser responsável apenas pela recepção, processamento de requerimentos e habilitação de 

beneficiários do Seguro Defeso (BRASIL, 2014.2). Tais competências não esgotam nem a implementação da política do Seguro 

Defeso, visto que, por exemplo, a gestão do pagamento (a partir da habilitação) e a definição dos períodos de defeso não estão sob 

responsabilidade do INSS. 
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benefício, e, portanto, poderia ser aferida a partir da quantidade de beneficiários habilitados em 

cada período de defeso. 

Ocorre que, em oposição a este vetor de efetividade, é notório que a transferência da 

competência para habilitação e processamento de requerimentos ao INSS, em combinação com os 

demais dispositivos da MPV nº 665 de 30 de dezembro de 2014, teve como objetivo implícito 

reduzir supostas irregularidades da política (CAETANO ET AL, 2015). Ainda, a própria 

conjuntura do período da publicação marcava o início de políticas de ajuste fiscal. Ou seja, atrelada 

à efetividade, seria necessária maior assertividade na habilitação ao benefício, e o INSS deveria 

desenvolver estratégias para coibir irregularidades e evitar pagamentos indevidos. 

Essa oposição vetorial torna frágil e enviesada a aferição de efetividade com base na 

quantidade de beneficiários habilitados, já que, aparentemente, entre 2015 e 2016 esta sofreu 

significativa redução: não por queda de desempenho, mas pela maior assertividade41. 

Por outro lado, como a teoria do programa explicita em seu último item42, e dado que 

o objetivo da política é, com efeito, substituir a renda do pescador artesanal no período de proibição 

da pesca, verifica-se que o INSS possui, como implementador, também a responsabilidade de 

habilitar o pescador destinatário do seguro tempestivamente (CAETANO ET AL, 2015). Isto 

porque o atraso na emissão dos pagamentos significa a falha na substituição da renda (i.e., o 

pescador passa pelo menos parte do período de proibição de sua atividade sem renda alguma). 

Portanto, o desempenho do INSS na dimensão da Efetividade, sob a perspectiva do 

pescador alvo da política, pode ser aferido pelo atraso no pagamento de seu benefício. Ou seja, se 

o pagamento foi tempestivo, podemos entender que a política foi efetiva para aquele pescador, 

disponibilizando a renda de substituição no momento adequado, o que nos leva ao conceito geral 

do primeiro indicador de desempenho: a proporção de pescadores que receberam o benefício 

de forma tempestiva. 

Estabelecido o conceito, é necessário especificar o indicador. A primeira definição 

pertinente é em relação ao denominador: a proporção de pescadores que receberam o benefício 

                                                 
41 Para ilustrar o problema, é dado que o INSS implementou progressivamente, ao longo dos anos de 2015 e 2016, 

diversos filtros para tornar assertiva a habilitação do benefício. Basicamente foram incluídas cada vez mais informações de bancos 

de dados governamentais na análise do direito ao benefício, por meio da ferramenta PrevWeb, já citada na seção 3.1. 

Como detalhado no Apêndice I, a redução na concessão do Seguro Defeso foi bastante expressiva entre os períodos 

estudados. Para a região afetada pelo defeso do camarão no Nordeste, de um total de requerentes de 72.999, o número de 

beneficiados reduziu de 70.022 para 37.249, correspondendo, em termos percentuais, à exclusão de 45% dos pescadores da região.  
42 Ver diagrama das teorias da mudança na seção 3.2. 
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tempestivamente deve ser, necessariamente, em relação ao total de pescadores que receberam o 

benefício. Isto porque, em consonância com o narrado no início desta subseção, só é possível, 

quantitativamente, entendermos como destinatários legítimos do Seguro Defeso aqueles 

pescadores que receberam o benefício. Ou seja, presumir-se-á que apenas aqueles pescadores que 

receberam o benefício deveriam de fato recebê-lo. 

É necessário então especificar, também, o que exatamente será considerado o 

recebimento tempestivo. Como ponto de partida, de forma coerente com a natureza do benefício, 

pode ser considerado o estabelecido no § 1º do art. 459 da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), que estabelece que o pagamento do empregado deverá ser realizado até o quinto dia útil do 

mês subsequente ao vencido (BRASIL, 1943). 

Considerada a variação inerente ao prazo contado em dias úteis e a falta de governança 

do INSS sobre o processamento do pagamento a partir da habilitação ao benefício43, arbitramos 

então que o pagamento considerado em dia será aquele disponibilizado até o 10º dia do mês 

subsequente ao primeiro mês do defeso que deu origem ao benefício44. O que nos permite definir 

o indicador de efetividade aplicado na avaliação como o percentual de benefícios de Seguro 

Defeso concedidos cujo primeiro pagamento foi disponibilizado até o 10º dia do segundo mês 

do defeso (maio)45.   

3.4.2 Equidade – Responsividade Comparada 

A partir das propostas de avaliação de desempenho de George A. Boyne e de Andrews 

e Entwistle, podemos traduzir a dimensão da equidade na maneira em que um serviço público 

distribui seus resultados de forma a promover igualdade de acesso, ou seja, contemplando os 

sujeitos conforme (na proporção de) sua necessidade (BOYNE, 2002; ANDREWS e 

ENTWISTLE, 2010). 

Como os estudos citados esclarecem, a formulação de indicadores efetivos para a 

equidade é difícil, sendo utilizadas variáveis representativas (proxy variables). Entretanto, no 

                                                 
43 Ver nota nº 40. 
44 Cabe ressaltar que o atraso no processamento da habilitação pelo INSS reflete-se necessariamente no primeiro 

pagamento. Se o primeiro pagamento for disponibilizado tempestivamente, os pagamentos subsequentes serão também 

disponibilizados tempestivamente, ou, pelo menos, o INSS não teria qualquer influência sobre um atraso nos meses subsequentes. 
45 A fonte dos dados é a ferramenta de inteligência de negócios do antigo MTE, a “Base de Gestão MTE”, no módulo 

‘Pescador Artesanal’, disponível na internet mediante acesso controlado no endereço <bi.mte.gov.br>. 
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cenário do Seguro Defeso, o desafio da promoção da equidade é diferente: pois trata-se de uma 

política focalizada, cujos sujeitos são, normativamente, selecionados pela hipossuficiência e pelo 

estrito exercício da atividade pesqueira artesanal46. 

Mais, o benefício possui valor fixo de um salário mínimo por mês (independentemente 

da renda auferida pelo pescador quando em atividade), e é pago exclusivamente durante os períodos 

de proibição local de atividade pesqueira específica (quando configura-se seu “desemprego 

involuntário”) de forma a recompor a renda de seu titular, o que evidencia seu direcionamento 

(CAMPOS e CHAVES, 2014). Isto traz à tona sua natureza focalizada, confundindo efetividade 

com a busca pela equidade. 

Sob uma compreensão mais ampla do que seria a equidade na prestação do serviço, 

propõe-se então o estabelecimento de dois conceitos diferentes para expressar as variações nesta 

dimensão. 

O primeiro, dada a já referida focalização do benefício, pretende evidenciar a variação 

na diferença entre a responsividade do serviço do Seguro Defeso e a dos demais serviços de 

concessão de benefícios do INSS. Por responsividade entende-se a capacidade de o serviço 

prestado corresponder às expectativas de seu destinatário (BOYNE, 2002)47. Ou seja, a pretensão 

é, por meio da responsividade comparada, aferir a influência da política de Gestão Colaborativa na 

promoção da equidade de tratamento entre os requerentes do Seguro Defeso e os requerentes dos 

demais benefícios operacionalizados pelo INSS. 

Uma óbvia vantagem para a adoção deste conceito é a possibilidade de relacionar um 

indicador formalmente instituído pelo INSS com a aferição de desempenho na prestação do serviço 

do Seguro Defeso. E, dentre os indicadores formais do INSS, optou-se pelo Tempo Médio de 

Decisão - TMD como o parâmetro de comparação. Ele corresponde ao tempo médio, em dias, que 

o INSS demora para concluir a análise de um requerimento de benefício48. 

                                                 
46 Conforme descreve o Art. 1º e parágrafos do Decreto nº 8.424/2015 c/c o art. 11, inc. VI e parágrafos da Lei nº 

8.213/1999, o Seguro Defeso é restrito àqueles pescadores que não disponham de qualquer outra fonte de renda exceto aquela 

decorrente da atividade pesqueira artesanal (BRASIL, 1999 e 2015). 
47 Em outras palavras, diferente da Efetividade, a dimensão da Responsividade não contempla apenas se o objetivo 

foi atingido, mas como foi atingido.  
48 O TMD é calculado pela Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica do INSS a partir do somatório 

dos tempos de análise (diferença entre a data de despacho/decisão e a data de habilitação, que corresponde ao momento em que o 

requerimento é efetivamente formalizado, ou seja, quando do comparecimento do requerente à APS) dos benefícios, sejam eles 

concedidos ou indeferidos. O somatório é dividido pela quantidade de benefícios decididos no período (mês). 

O indicador considera todos os tipos de benefícios operacionalizados pelo INSS, urbanos ou rurais, excluídas as 

espécies que dependem de perícia médica (auxílio-doença, auxílio-doença por acidente de trabalho, aposentadoria por invalidez, 

benefício assistencial ao idoso e aposentadorias com contagem de tempo laborado em condições especiais que dependam de parecer 
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O TMD é particularmente relevante para o cálculo comparado de responsividade, dado 

que: 1) possui série histórica disponível desde o ano de 2014, cobrindo os anos de incidência da 

avaliação; 2) dentre os indicadores do INSS que traduzem a dimensão de responsividade, é o único 

que, até a redação do presente trabalho, permanecia na cesta do plano de ação do INSS (BSC); 3) 

permite o cálculo de indicador análogo para o Seguro Defeso com os dados disponíveis; e 4) possui 

ampla incidência (contempla a maioria dos benefícios do RGPS, além dos Benefícios de Prestação 

Continuada (BPC) ao idoso, da Assistência Social)49, e, portanto, abrange os mais diversos públicos 

da arena social. 

Esta aferição permitirá então, no contexto da teoria das mudanças, testar a hipótese de 

que, com o processamento centralizado de requerimentos já preparados pelas entidades, o 

tratamento dá causa a ganhos de celeridade capazes de equilibrar a diferença entre os tempos de 

espera do Seguro Defeso e dos demais benefícios. Assim, estabelecemos como indicador de 

Equidade, na forma de Responsividade Comparada, a média das diferenças em dias entre o 

tempo decorrido da data do requerimento do Seguro Defeso até a habilitação ao benefício e 

o TMD da APS que abrange a região de residência do requerente50. 

Importante destacar que, conforme o enunciado do indicador, ele necessariamente deve 

selecionar apenas os beneficiários da política. Mantém-se assim a consistência da avaliação, sob a 

já estabelecida premissa de que os pescadores alvo da política são aqueles que tiveram seu direito 

ao benefício reconhecido.  

 

3.4.3 Equidade – Cobertura 

 O segundo conceito para representar a dimensão da equidade pode ser entendido como 

uma forma de dimensão híbrida entre Responsividade e Eficiência, pois se refere, indiretamente, à 

variação do custo arcado pelo pescador para acessar o benefício. 

                                                 
médico para a contagem), requerimentos de Seguro Defeso, requerimentos decorrentes de acordos internacionais, desistências e 

benefícios concedidos em fase de recurso ou por decisão judicial. (INSS, 2017.2) 
49 Ver nota anterior. 
50 A fonte dos dados é também a ferramenta de inteligência de negócios do antigo MTE, a “Base de Gestão MTE”, 

no módulo ‘Pescador Artesanal’, disponível na internet mediante acesso controlado no endereço <bi.mte.gov.br>, combinada com 

as informações de histórico de indicadores do Plano de Ação do INSS, disponíveis na intranet do INSS no endereço <www-

planoacao>. 

Decidiu-se pela utilização do indicador da APS (e não da GEX) para a comparação em função das significativas 

diferenças entre as médias dos TMD das diferentes APS da GEX Itabuna. 
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Como estabelecido na teoria do programa, existe uma premissa básica, e talvez a mais 

forte, de que, com a Gestão Colaborativa, o pescador representado reduziria sua necessidade de 

deslocamento no espaço para formalização de seu requerimento51. Ou seja, como os equipamentos 

do INSS (APS) não alcançam efetivamente todas as regiões de residência dos pescadores, há a 

imputação indireta de parte do custo de sua operação ao pescador; mas com a implementação da 

política, este custo seria sensivelmente reduzido em função da maior proximidade entre o pescador 

e as sedes das entidades.52 

Nesses termos, a maior proximidade representaria então um “ganho de eficiência” ao 

pescador, que reduziria o investimento necessário à formalização de seu requerimento. Assim, a 

ampliação da cobertura espacial em função do estabelecimento das entidades representativas como 

“postos avançados”, quando acarretar redução do custo arcado pelo pescador hipossuficiente, 

promove necessariamente melhoria de desempenho na dimensão da equidade. 

A mensuração dessa variação na distância percorrida tornou-se possível, com bom grau 

de confiança, devido a disponibilidade de dados relativos tanto à residência de cada pescador 

beneficiário, como à localização da APS de abrangência de sua residência e das entidades que 

                                                 
51 Como já preconizado na seção 1.2. 
52 Poderíamos inclusive imaginar que, se já existe uma relação constante entre o pescador e a sua entidade de 

representação, esse custo de deslocamento seria reduzido a zero. 



 

34 

 

celebraram ACTs com a GEX Itabuna, na granularidade de CEP53. Ainda, é importante registrar 

que as distâncias consideradas são aquelas percorridas por estradas54. 

Estabelecemos, portanto, o nosso terceiro e último indicador, cujo enunciado pode ser 

sintetizado na média das diferenças em quilômetros entre a distância percorrida pelo pescador 

da região de sua residência à região da entidade representativa mais próxima55 e a distância 

da região de sua residência à região da APS mais próxima56. 

3.5 Abordagem Qualitativa 

De forma subsidiária, serão consideradas na interpretação dos resultados as 

informações detidas pelo autor sobre os detalhes do processo de prestação do serviço do Seguro 

Defeso, em conjunto com aquelas coletadas por meio de: 1) Entrevista aberta com representantes 

                                                 
53

 A relação das entidades signatárias foi fornecida por Fritz Rocha, servidor da Seção de Atendimento 

da GEX Itabuna, que, à época do caso, era o responsável pela seção e, consequentemente, peça chave na organização 

do atendimento aos pescadores. Segundo o servidor, as entidades signatárias foram as seguintes: 

1) Filiadas à CNPA: 

● Z 18 – Itacaré; 

● Z 19 – Ilhéus; 

● Z 20 – Canavieiras; 

● Z 21 – Belmonte; 

● Z 21 – Canavieiras;  

● Z 23 – Prado; 

● Z 22 – Porto Seguro; 

● Z 34 – Ilhéus; 

● Z 35 – Mucuri; 

● Z 68 – Ubaitaba; 

● Z 89 – Aurelino Leal; 

● Associação das Marisqueiras do São Miguel – Ilhéus. 

● Associação dos Marisqueiros Aquicultores e Pescadores de Nova Viçosa) – Nova Viçosa 

2) Não filiadas à CNPA: 

● Z 18 – Ilhéus; 

● Z 24 – Alcobaça. 

 
54 As fontes dos dados são a ferramenta de inteligência de negócios do antigo MTE, a “Base de Gestão MTE”, no 

módulo ‘Pescador Artesanal’, disponível na internet mediante acesso controlado no endereço <bi.mte.gov.br>; a base de dados do 

RGP, acessada por meio da ferramenta PrevWeb, disponível na intranet do INSS no endereço <www-prevweb>; a tabela de áreas 

de abrangência das APS, disponível também na intranet do INSS, no SDC <www-sdc> e a Application Program Interface - API da 

ferramenta livre Google Maps, disponível em <https://developers.google.com/maps>. 
55 Na falta de dados pormenorizados sobre a filiação dos pescadores a cada entidade, para o estabelecimento deste 

indicador foi assumido que o pescador, se atendido sob a política de Gestão Colaborativa, será atendido na entidade representativa 

mais próxima à região de sua residência. Ora, por terem as entidades consideradas necessariamente intermediado requerimentos 

relativos ao defeso do camarão (ver seção 4.3), é razoável assumir que um pescador atendido sob o modelo avaliado seja filiado 

àquela mais próxima à sua residência, e não a outra entidade. Ainda, é importante ter em conta que nada impede o pescador de ser 

filiado a mais de uma entidade. 
56 Assim como no caso das entidades, foi assumido que o pescador necessariamente procuraria a APS mais próxima 

de sua residência no momento do requerimento. Para testar esta premissa, foi levantada a proporção de “migrações”, casos em que 

o pescador procurou atendimento em unidade diferente da mais próxima à sua residência (ver Apêndice I, seção 2, item 3). O 

resultado foi insignificante, dando suporte à premissa estabelecida. 
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das entidades e movimentos de pescadores da região abrangida pelo caso e 2) Questionário aberto 

respondido pelos gestores locais do INSS. 

A entrevista com os representantes de entidades e movimentos locais foi aplicada a 

quatro representantes de áreas diferentes da região de estudo, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2018, 

e seguiu o roteiro abaixo: 

1. Qual o seu nome? 

2. Você é pescador artesanal de qual município? 

3. Você recebeu o Seguro Defeso do Camarão nos anos de 2015 e 2016? 

4. Qual entidade você representa ou é filiado/associado? 

5. Sua entidade firmou ACT com o INSS para receber requerimentos de Seguro Defeso? 

Se sim: 

a. Aproximadamente quando foi firmado o ACT? 

b. Na sua opinião, o ACT facilitou o acesso dos pescadores ao benefício? 

c. Por quê? 

Se não: 

d. Seria melhor ser atendido por uma entidade representativa do que pelo INSS? 

e. Por quê? 

6. Como o INSS pode melhorar a prestação do serviço de habilitação ao Seguro Defeso? 

 

Por sua vez, o questionário aos gestores locais do INSS foi enviado também nos dias 

23 e 24, por meio de e-mail institucional, às APS da GEX Itabuna, sendo respondido por sete 

gestores diferentes. Foram aplicadas as seguintes perguntas, todas abertas: 

7.  Qual o seu nome? 

8. Você é ou foi gestor de que unidade? 

9. Você esteve à frente ou participou do atendimento/processamento do Seguro Defeso 

nos anos de 2015 e 2016? 

10. Na sua percepção, o processo de habilitação do Seguro Defeso melhorou com a 

participação das entidades representativas de pescadores? 

11. Por quê? (explique os motivos que você entende que impactaram o processo, 

positivamente ou negativamente, em termos de melhor prestação de serviço ao 

pescador). 
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Apesar do alcance restrito das entrevistas e questionários, os apontamentos levantados 

pelos participantes serão essenciais para a interpretação dos resultados e achados quantitativos, 

como será demonstrado no próximo capítulo. 
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4 METODOLOGIA E RESULTADOS 

Neste capítulo será explanada brevemente a metodologia aplicada na avaliação, seus 

resultados e a interpretação dos achados. 

4.1 Diferenças-em-Diferenças 

Assim como as demais metodologias quasi-experimentais, a tradicional diferenças-em-

diferenças permite estimar o efeito de um tratamento/intervenção (no caso, o efeito da implantação 

da política de Gestão Colaborativa do INSS), na impossibilidade de elaboração de ensaios 

controlados randomizados (ANGRIST e PISCHKE, 2014). 

Ou seja, como não é factível promover uma experiência controlada com amostras 

randomicamente constituídas e representativas da população em estudo, o pesquisador busca 

“experimentos naturais”, situações fáticas que, atendendo a certas premissas, podem ser analisadas 

por meio desse tipo de metodologia, simulando as condições de um ensaio controlado 

randomizado, e possibilitando estimar os efeitos de um dado tratamento/intervenção. 

No caso da diferenças-em-diferenças, para que um experimento natural esteja apto à 

metodologia, ele deve possibilitar a separação da amostra em dois grupos, convencionalmente 

chamados de “grupo de tratamento” e “grupo de controle”, em que apenas um tenha sofrido a 

intervenção. Ainda, é preciso que haja disponibilidade de dados de antes e de depois do momento 

da intervenção para os dois grupos. 

Então, basicamente, a metodologia consiste em verificar a diferença entre as alterações 

(diferenças) sofridas pelos dois grupos nas dimensões estudadas, entre o momento anterior ao 

tratamento e o momento posterior ao tratamento. A diferença apurada pode ser então atribuída ao 

efeito do tratamento. Este modelo pode ser mais facilmente compreendido a partir de um esquema 

de matriz: 

Tabela 3 – Modelo de matriz de Diferenças-em-diferenças 

 
t1 

(antes do tratamento)  

t2 
(depois do tratamento) 

diferenças 

cont 
(grupo de controle) 

A B B-A 

trat 
(grupo de tratamento) 

C D D-C 
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diferenças C-A D-B (D-C)-(B-A) 

 

Onde a diferença entre as diferenças (D-C)-(B-A) é o efeito estimado do tratamento. 

O caso da GEX Itabuna é conveniente nesse sentido. Ao contrário do que ocorreu nas 

demais GEX afetadas pelo Seguro Defeso do camarão no Nordeste, a política de Gestão 

Colaborativa deixou de cobrir cerca de 24% dos pescadores qualificados para o recebimento do 

benefício na região. Logo, estes pescadores formarão o grupo de controle (cont) da avaliação.57 

O modelo presume que, descontada da diferença entre os dois momentos do grupo de 

tratamento (trat, D-C) a diferença B-A, correspondente à evolução natural de cont, o que sobra é 

apenas o efeito correspondente ao tratamento. 

Porém, essa presunção decorre da premissa fundamental do modelo, a qual chamamos 

de tendências comuns ou tendências paralelas. É a premissa de que, na inexistência do tratamento, 

a evolução de trat corresponderia à evolução de cont, ou seja, C-D seria equivalente a B-A. O que 

implica dizer que, ausente o tratamento, os grupos compartilhariam tendências comuns de evolução 

(ANGRIST e PISCHKE, 2014). 

4.2 Verificação da Premissa de Tendências Comuns  

A premissa de tendências comuns é tipicamente representada por um gráfico simples, 

onde a linha de evolução contrafactual do grupo de tratamento é representada paralelamente à linha 

de evolução do grupo de controle. O que indica que os dois grupos evoluiriam no tempo de forma 

semelhante (paralela) nas dimensões mensuradas, mesmo que seus patamares iniciais fossem 

diferentes: 

                                                 
57 Ver seção 2.3 e Apêndice I. 
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Figura 5 – Gráfico de tendências comuns: evolução paralela e contrafactual 

  

De onde se deriva que, para a validade da metodologia, os grupos não precisam 

necessariamente compartilhar o mesmo patamar inicial nas dimensões avaliadas. Por outro lado, 

faz-se necessário que sejam controlados fatores que os conduzam a tendências diferentes no tempo, 

ou seja, que sejam isoladas ou balanceadas variáveis que se alterem em função do tempo 

(ANGRIST e PISCHKE, 2014). 

Portanto, é preciso adotar mecanismos para mitigar os fatores que influenciam as 

tendências de desempenho de forma desigual entre os grupos. No caso da GEX Itabuna, três 

condições foram essenciais para fortalecer a premissa das tendências comuns, descritas nas 

subseções a seguir. 

4.2.1 Grupos com registros fixos no tempo 

Os elementos dos grupos trat e cont (registros dos pescadores) são identificados por 

uma chave única (CPF58). Esta individualização tornou possível constituir grupos fixos, garantindo 

a correspondência absoluta de sua composição no tempo. 

Ou seja, os elementos que constituem cada grupo não mudam do momento t1 (período 

do defeso do camarão no Nordeste em 2015) para o momento t2 (período do defeso do camarão no 

                                                 
58 Ver apêndice I, seção IV. 
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Nordeste em 2016), o que implica que as observações em t1 são relativas aos mesmos registros das 

observações em t2. 

Sendo os grupos constituídos por registros fixos no tempo, temos a garantia de que 

variáveis não observáveis relacionadas à composição dos grupos se mantêm estáticas no tempo. 

Contudo, importa destacar que, no caso do indicador de Responsividade Comparada, o 

denominador da fórmula não obedece a esta premissa, e, portanto, carece da mesma robustez à 

incidência de fatores não-observáveis que variam com o tempo, podendo comprometer a premissa 

de tendências paralelas. Isto porque, ao contrário dos pescadores dos grupos, os requerentes dos 

demais benefícios do INSS são certamente diferentes no tempo, posto que tais benefícios não são 

sazonais (i.e., os benefícios não são requeridos repetidamente pelos mesmos cidadãos ano após 

ano. Ainda, um mesmo segurado aposentar-se-á ou falecerá apenas uma vez e, a priori, a massa de 

requerentes de benefícios por incapacidade raramente será a mesma ao longo do tempo). 

4.2.2 Grupos contidos na mesma unidade regional (GEX) 

Ao restringir a amostra ao caso da GEX Itabuna, temos a garantia de que a política, nos 

dois momentos, t1 e t2, esteve sob a gestão e operacionalização da mesma unidade descentralizada, 

a GEX Itabuna. Em outras palavras, diferentemente do que ocorreria caso os grupos comparados 

fossem abrangidos por diferentes GEX, variáveis não observáveis impactadas por ações da gestão 

regional impactam igualmente cont e trat. 

O mesmo vale para variáveis impactadas por eventuais choques sofridos pela GEX, ou 

decorrentes de políticas e programas adotados regionalmente. 

4.2.3 Elementos abrangidos pelas mesmas unidades locais (APS)  

Como cada elemento de cont é, nos momentos t1 e t2, atendido pela mesma APS59, 

será automaticamente submetido às mesmas variáveis não observáveis correspondentes aos 

choques e decisões gerenciais locais (i.e., em nível de APS). 

                                                 
59 Como verificado no Apêndice I, seção 2, item 3, e já citado anteriormente, as migrações (pescadores atendidos 

em APS diferentes daquela mais próxima à sua residência) são residuais. 
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A mesma regra vale para o contrafactual em trat: ou seja, caso os elementos deste grupo 

fossem atendidos no modelo tradicional em t2 (i.e., não fossem submetidos ao tratamento), seriam 

atendidos pelas mesmas APS de t1. 

Aqui cabe observar uma restrição: apesar da constância das variáveis relacionadas à 

gestão local em relação a cada elemento no tempo, não podemos inferir o mesmo para os grupos. 

Isto porque, os grupos trat e cont não compartilham da mesma proporção em termos de município 

de residência e, consequentemente, em termos de APS de atendimento. 

Para isolar a variação do efeito em função do atendimento em diferentes APS da GEX 

Itabuna, recorreremos à utilização de variáveis de controle dummy (0 ou 1), para indicar a APS de 

atendimento, como será descrito na seção 4.4. 

4.3 Outliers 

Nos primeiros resultados das análises de regressão dos indicadores benpontual e 

tmdcomp (ver seção 4.5) foi verificada significativa distorção a partir da influência de outliers na 

amostra60. Como detalhado nos itens de 5 a 7 da seção II do Apêndice I, há 91 pescadores que 

contam com datas de habilitação no ano seguinte ao ano do período do defeso objeto do benefício, 

seja em t1 ou em t2. 

Consideradas as distorções que causavam nos modelos, e visando manter a integridade 

da condição descrita na seção 4.2.1, optou-se por excluir os 91 registros de outliers, 

independentemente de a data de habilitação ser anormal em t1 ou t2. Parece razoável imaginar que, 

de uma amostra de 2466 requerentes do benefício, 91 (em torno de 3,7%) destes podem ter sofrido 

com tempos de espera longos demais para habilitação ao benefício, dadas todas as variáveis 

envolvidas no processo de concessão, conforme demonstrado na seção 3.1. 

Detendo a análise a estas observações, verificou-se duas características que chamam a 

atenção: 1) dos 91 requerimentos, 84 foram processados na APS Prado; 2) e 77 foram habilitados 

entre 20/06/2017 e 12/07/2017. Para compreender o fenômeno, entramos em contato com o gestor 

técnico daquela unidade, Juliano Cezar da Silveira Almeida; prontamente o gestor esclareceu a 

questão. 

                                                 
60 Ver Apêndice II, seções II e III. 
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O problema era relacionado à interpretação das regras de concessão do benefício. Nos 

termos normativos então vigentes, havia o comando expresso para o INSS cessar benefícios quando 

fosse detectada a “(...) obtenção de renda proveniente da pesca de espécies alternativas não 

contempladas no ato que fixar o período de defeso” (INSS, 2015.3, art. 10, inc. III). Tal comando 

foi reforçado quando da publicação do Decreto nº 8.967, de 23 de janeiro de 2017, que, alterando 

o Decreto nº 8.424/2015, estabeleceu que “Não será devido o benefício do seguro-desemprego 

quando houver disponibilidade de alternativas de pesca nos Municípios alcançados pelos períodos 

de defeso” (BRASIL, 2017, art. 1º, § 12). 

No mesmo decreto, foi definido que o MAPA e o MMA estariam incumbidos de 

normatizar o ordenamento pesqueiro, e “(...) definir se há alternativas de pesca disponíveis e se 

elas abrangem todos os pescadores ou apenas aqueles que atuam de forma embarcada” (BRASIL, 

2017, art. 1º, § 10). Ocorre que, no caso dos pescadores com habilitação atrasada em Prado, os 

dados do RGP informaram mais de um “tipo de pesca”, geralmente, “peixes” e “crustáceos”61. A 

interpretação dada na APS Prado era então, fundamentalmente: dado que o órgão competente (na 

época, o MAPA) informa a captura de mais de um tipo de pesca, o requerente não faz jus ao 

benefício, já que, a priori, ele dispõe da chamada “alternativa de pesca”. 

Tal interpretação perdurou até julho de 2017, quando a GEX Itabuna a adequou ao 

sentido largamente aplicado no INSS, qual seja, que o fato de o pescador ser licenciado para mais 

de um tipo de pesca não implica necessariamente a exploração comercial de todos eles. Logo, não 

seria possível, com base somente na informação fornecida via RGP, a exclusão destes pescadores 

do Seguro Defeso; e, assim, seus benefícios foram habilitados, mas com exorbitante atraso.62 

4.4 Variáveis de controle 

De forma a refinar os resultados encontrados, verificando melhor a significância e a 

premissa de tendências comuns defendida na seção 4.2, foram utilizadas variáveis de controle nas 

regressões, como descrito no Apêndice II, seção I, item 4. 

A utilização de regressões lineares multivariadas com a inclusão de variáveis de 

controle é uma alternativa simples para melhor separar, do efeito decorrente do tratamento 

                                                 
61 Os dados eram verificados por meio da ferramenta PrevWeb (Ver seção 3.1). Os chamados “tipos de pesca”, nas 

informações do RGP, poderiam ser quatro: algas, crustáceos, mariscos, peixes ou outros. 
62 A interpretação em referência não é exatamente pacífica, e as regras de admissão ao benefício não são claras 

mesmo na Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, que instituiu o Seguro Defeso.   
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(intervenção), impactos de outras variáveis observáveis no resultado aferido pelo método de 

diferenças-em-diferenças (GERTLER ET AL, 2015). 

No caso em estudo, acrescentamos variáveis básicas de cadastro dos pescadores, 

controlando a estimativa por gênero (dummy), idade e tempo de inscrição no RGP. Ainda, foi 

controlado nas regressões o impacto que o fato de ser processado em determinada APS pode ter 

sobre os indicadores, por meio de variáveis dummy para cada uma das APS: 

 

𝑌 = 𝛼1𝐴𝑃𝑆1 + 𝛼2𝐴𝑃𝑆2. . . +𝛼𝑛𝐴𝑃𝑆𝑛 + 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝛽2𝑡𝑟𝑎𝑡 + 𝛽3𝑝𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡 + 𝜀 

 

Desta forma, pretendemos não só filtrar e ampliar a significância dos resultados, mas 

também fortalecer a premissa de tendências comuns, de forma a contornar a restrição verificada na 

seção 4.2.3, isolando o impacto que as diferenças gerenciais e outros fatores atrelados a unidades 

específicas podem causar nos resultados verificados. 

4.5 Resultados 

Assumindo que as condições elencadas na seção anterior são suficientes para a 

validação da premissa de tendências comuns, passamos então à análise das diferenças apuradas nos 

indicadores estabelecidos para a avaliação de desempenho: Efetividade, Equidade 

(Responsividade) e Equidade (Cobertura). A partir do que foi discutido na seção 3.4, o quadro 

abaixo rememora e auxilia a visualização dos indicadores, atribuindo enunciados simplificados e 

termos sintéticos utilizados no modelo da avaliação: 

Tabela 4 – Quadro resumo de indicadores 

Indicadores 

Dimensão Enunciado Termo Unidade 

Efetividade 
Percentual de seguros concedidos com pagamento 

disponível até o dia 10 de maio 
benpontual percentual 

Equidade – 

responsividade 

Comparada 

Média das diferenças em dias entre o tempo de 

habilitação ao seguro e o TMD da APS correspondente 
tmdcomp dias 
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Equidade – 

cobertura 

Média das diferenças em km entre as distâncias 

percorridas pelo pescador até o local de formalização 

de requerimento 

distmedia km 

 

O Apêndice I detalha os parâmetros utilizados para cálculo dos indicadores: datas de 

requerimento, habilitação e pagamento do benefício; médias anuais do TMD da APS de 

atendimento; CEPs residenciais do pescador, da localização da APS de processamento e da 

localização das entidades signatárias de ACT da região de Itabuna. 

4.5.1 Impacto sobre a Efetividade 

Sob a dimensão da Efetividade, representada pelo indicador benpontual, foi observada 

ampliação significativa da tempestividade dos pagamentos, como demonstra a matriz a seguir: 

Tabela 5 – Efeito na tempestividade do pagamento (benpontual) 

 

 

Os resultados permitem dizer que a Política de Gestão Colaborativa empreendida pelo 

INSS pôde incrementar em 24% a tempestividade do pagamento do Seguro Defeso, rejeitando a 

hipótese nula para significância de 1%. O valor de R² em 35% implica dizer que o modelo explica 

35% da variância, ou seja, boa parte do resultado é satisfatoriamente explicada pelo modelo. (i.e., 

não podemos afirmar que apenas as variáveis incluídas no estudo são capazes de explicar a variação 

na tempestividade de pagamento do benefício, mas devem ser responsáveis por mais de um terço 

dela). 
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A partir do preconizado na teoria do programa, podemos, a priori, derivar, deste 

incremento positivo na tempestividade, a adequação da hipótese estabelecida na terceira, quarta e 

quinta etapa daquela teoria (ver seção 3.3, figura 4). Ou seja: 1) os requerimentos foram recebidos 

pelo INSS já preparados para processamento; 2) os requerimentos já preparados são processados 

de forma mais célere e eficiente; e 3) os pescadores qualificados recebem o pagamento em dia63. 

Os relatos dos gestores do INSS em Itabuna que estiveram à frente do processamento 

do Seguro Defeso nos anos de 2015 e 2016 corroboram o achado. Segundo Robson Carvalho de 

Oliveira, da APS Canavieiras, 

A ausência dos segurados na APS possibilitou uma melhor qualidade na análise 

dos processos, melhorando a produtividade, visto que quando o atendimento era 

presencial, a APS esteve frequentemente cheia, o que provocava mais cansaço 

nos servidores, dificuldade de concentração, devido a barulho e interrupção 

frequente dos segurados na linha de frente.64 
 

Para Moisés Rodrigues de Oliveira Filho, na APS Belmonte, 

A intermediação da entidade representativa otimiza a organização do fluxo, bem 

como facilita a padronização dos documentos essenciais e, por fim, potencializa 

a difusão das informações que podem ser dadas em bloco através de reuniões ou 

de informativos enviados diretamente para a entidade. Conseguimos aqui na APS 

de Belmonte (atendendo Belmonte e Sta. Cruz Cabrália) que mais de noventa por 

cento dos cerca de mil pescadores não tenham tido a necessidade de comparecer 

a APS. Consideramos fundamental a parceria com as entidades representativas 

locais.65 
 

Isaac Lima Rocha, da APS Caravelas, relata que 

Com o ACT a análise e a conclusão do processo passou a ser feita sem a presença 

do requerente. Isso foi uma grande vantagem já que em 2015, quando não havia 

ACT, a agência ficava cheia de pescadores, inclusive, muitos sentados no chão 

esperando por mais de 3 horas para ser atendidos.66 
 

Já Anselmo Tadeu Vilas Boas da Silva, também da APS Caravelas, apesar de concordar 

com a melhoria em termos de atendimento, registra preocupação com a segurança do processo: 

Como impacto positivo tivemos a redução considerável no fluxo de pescadores 

para requerimento do SDPA na APS, que facilitou a realização das atividades; 

como impacto negativo percebemos que ficou diminuída a possibilidade de 

                                                 
63 Poder-se-ia, inadvertidamente, atribuir o resultado à maior facilidade de acesso do pescador às entidades, em 

comparação com as APS. Porém, a proposição não se sustenta de forma plena, na medida em que as entidades, nos termos dos ACT, 

devem remeter os requerimentos em lote ao INSS (INSS, 2015.2). 

 
64 Entrevista com o autor, em 23 de janeiro de 2018. 
65 Idem. 
66 Idem. 
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identificação de terceiros que poderiam se passar por pescadores, com a 

finalidade de acesso ao benefício.67 
 

Cabe rememorar que, na proposta da presente avaliação, não são consideradas 

dimensões de segurança ou de conformidade do processo. O objeto se restringe aos dividendos que 

a Política de Gestão Colaborativa pode prover ao Pescador Artesanal, unicamente na condição de 

destinatário da política do Seguro Defeso68. 

Por fim, na visão de Raquel Silva Neto, servidora que participou do atendimento e do 

processamento do benefício nos anos de 2015 e 2016, “não há superlotação da APS e nem agenda 

impactada. Processamento se restringiu à consulta e análise do direito, sem outras demandas como 

autenticação de documentos.”69 

4.5.2 Impacto sobre a Equidade - Responsividade Comparada 

A dimensão da Equidade, representada no conceito da responsividade comparada, e 

aferida pelo indicador tmdcomp, sugere mecanismo contraditório àquele verificado na dimensão 

da Efetividade: 

Tabela 6 – Efeito na responsividade comparada (indicador tmdcomp) 

 

                                                 
67 Entrevista com o autor, em 24 de janeiro de 2018. 
68 Ver seção 3.4. 
69 Entrevista com o autor, em 23 de janeiro de 2018. A percepção da servidora reflete o que foi estabelecido no 

Memorando-Circular Conjunto nº 11/DIRBEN/DIRAT/DIROFL/INSS/2016, onde, em seu item 6.1, discrimina, dentre as formas 

de autenticação dos documentos de identificação do pescador, a possibilidade de a entidade autenticar previamente o documento, 

não necessariamente em cartório, mas por meio de advogado autorizado. (INSS, 2015.2 e 2016). 
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Contraintuitivamente ao resultado observado no indicador benpontual, tmdcomp nos 

mostra que a Política de Gestão Colaborativa pode impactar negativamente os tempos de concessão 

do Seguro Defeso em relação aos tempos de concessão dos demais benefícios do INSS, em 

praticamente sete dias e meio. A hipótese nula é rejeitada para significância de 1%, porém o R² de 

10% é muito menor que aquele observado na Efetividade, o que pode ser parcialmente explicado 

pela natureza da variável (contínua). 

Dentre os fatores que podem explicar a sua disparidade em relação ao ganho de 

Efetividade, talvez seja determinante que, de forma diversa da dos demais benefícios 

operacionalizados pelo INSS, o Seguro Defeso possui uma data de “piso” fixa para a geração dos 

créditos. Ou seja, ainda que o requerimento do benefício seja protocolado entre o 30º dia anterior 

ao início do período de defeso e, digamos, o dia 20 do primeiro mês de proibição da pesca, o 

primeiro pagamento só será liberado no início do segundo mês de proibição da pesca70. 

O que implica dizer que, para os benefícios requeridos anteriormente ao início do 

segundo mês de defeso, pouco importa o tempo de espera até este marco. Por exemplo, um pescador 

que protocola o seu requerimento o mais cedo possível, ou seja, 30 dias antes do início do defeso, 

ainda que seja habilitado na mesma data, sofrerá uma espera de mais de 60 dias até receber seu 

pagamento. Ou seja, podemos dizer que o impacto no tmdcomp só afeta significativamente a 

efetivação do direito de um dado pescador se: 1) for alto o suficiente para atrasar seu pagamento 

ainda que tenha requerido o benefício antes do “piso” de liberação de pagamento; ou se 2) o 

requerimento do pescador for habilitado a partir de uma semana antes do “piso”71. 

Entretanto, apesar de explicada a aparente contradição entre os dois resultados, não 

podemos desconsiderar o impacto ruim do modelo no indicador apenas em função de sua baixa 

influência na dimensão da efetividade. Ainda que o modelo só explique 10% da variância das 

observações, o resultado indica uma redução no desempenho em relação à evolução do grupo de 

controle: i.e., os pescadores do grupo de controle tiveram seus requerimentos habilitados, em 

média, sete dias e meio antes dos pescadores do grupo de tratamento. 

                                                 
70 Esta definição não é explicitamente amparada por ato normativo. Entretanto, é facilmente observada nos dados 

coletados, onde as datas de disponibilização de pagamento nunca são anteriores a 31 dias após a data do início do período do defeso, 

indiferentemente à data do requerimento. O embasamento legal talvez seja o mesmo que utilizamos para a construção do indicador 

de Efetividade (ver seção 3.4.1). 
71 Isto porque os pagamentos do Seguro Defeso são gerados aos sábados. 
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Uma explicação possível decorre do tempo entre a remessa dos requerimentos pelas 

entidades até a unidade do INSS onde será realizada a análise. Porém, esta explicação não prospera, 

na medida em que este prazo não é computado, já que, nos casos de ACT, a data do requerimento 

é considerada como a data da entrega dos documentos pela entidade (INSS, 2016). 

A diferença observada talvez seja explicada pelo fato de que os servidores que atuam 

prestando serviço diretamente ao público são estimulados a encerrar seu atendimento de forma 

conclusiva, evitando o aumento do passivo/estoque. Tal comportamento pode decorrer tanto da 

diretriz em vigor na Autarquia no sentido da resolutividade no atendimento, quanto pela própria 

pressão inerente ao atendimento tête-à-tête. 

Em uma análise simples, a evidência empírica que sustenta esta proposição parece 

existir. A proporção de pescadores habilitados na mesma data do requerimento em 2016 é de 27% 

no grupo de tratamento e de 30% no grupo de controle. Se estendermos o levantamento para os 

requerimentos que são habilitados em menos de dez dias, as proporções sobem para 38% e 40%, 

respectivamente. Ou seja, de fato os pescadores atendidos diretamente nas APS tendem a ter seus 

requerimentos habilitados no momento do requerimento, apesar de a diferença ser residual. 

O relato do representante da Colônia z-20 de Canavieiras, Evaldo de Araújo de 

Oliveira, signatário de ACT com o INSS, parece a priori corroborar o achado. Segundo ele, com o 

ACT o acesso até o requerimento foi facilitado, devido à maior proximidade das entidades com os 

pescadores; porém não é possível dizer que o acesso ao benefício em si foi facilitado, pois o INSS 

colocou muitas exigências. Ainda segundo o representante, às vezes o pescador espera mais de um 

mês para a habilitação, e só recebe o benefício quando ele já está pescando de novo72. 

Esta impressão é compartilhada pelo pescador José Raimundo Assunção da Conceição, 

representante da Colônia z-62 de Maraú, que não assinou ACT com o INSS. Os requerimentos dos 

pescadores de sua colônia foram então apresentados por meio de outra colônia, esta signatária do 

acordo. Segundo ele, a colônia signatária alegou que os requerimentos da z-62 estavam irregulares 

para o recebimento do benefício; e que, após proceder ao recadastramento dos pescadores junto à 

Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura - SFPA, remeteram os requerimentos novamente 

ao INSS, atrasando muito a habilitação73. 

                                                 
72 Entrevista com o autor, em 23 de janeiro de 2018. 
73 Idem. 
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Porém, as duas impressões registradas evidenciam não o atraso na habilitação em 

decorrência dos ACT, mas em função de pendências apontadas pelo INSS. Como sabemos, a partir 

de 28 de janeiro de 2016, a Autarquia passou a adotar novos procedimentos de verificação, 

baseados nos dados informados em diferentes bancos de dados governamentais74, e a efetiva 

mudança de procedimentos, no caso do defeso do camarão, coincidiu justamente com o início da 

operação da Política de Gestão Colaborativa. Logo, é preciso, em relação aos depoimentos dos 

pescadores, ter em consideração que parte do que é atribuído à implantação da política é, na 

verdade, decorrente das mudanças de procedimento instituídas no começo de 2016 (INSS, 2016). 

Direcionando a análise ao estabelecido na teoria do programa (seção 3.3), o resultado 

da avaliação quanto à responsividade comparada não nos permite dizer que a Política de Gestão 

Colaborativa proporciona avanços de celeridade capazes de equilibrar a diferença entre os tempos 

de espera suportados pelo pescador artesanal e pelos demais cidadãos atendidos pelo INSS. Pelo 

contrário, ela é capaz de, marginalmente, ampliar esta diferença – apesar de não prejudicar 

sensivelmente a efetividade da implementação do programa do Seguro Defeso. 

Não podemos desconsiderar também a já citada fragilidade empírica (seção 3.4.2) deste 

indicador em relação aos demais: o denominador não atende de forma tão robusta quanto o 

numerador a premissa das tendências paralelas, pois os grupos que o constituem tendem a mudar 

de forma substancial com o tempo, em função da própria natureza dos benefícios em questão. 

4.5.3 Impacto sobre a Equidade - Cobertura 

Para a dimensão de Equidade sob o conceito de Cobertura, aferida pelo indicador 

distmedia, a análise dos resultados é mais simples. Pois em t1 para o grupo de tratamento, e a 

qualquer tempo para o grupo de controle, não há alternativa de atendimento mais próxima que a 

APS instalada no município de residência do pescador, ou, na falta desta, no município vizinho 

mais próximo. Ainda, como demonstrado anteriormente, as migrações de pescadores entre APS 

são fenômenos raros75. 

                                                 
74 Nesse sentido, ficou notório o caso da categorização do camarão enquanto “marisco” ao invés de “crustáceo” no 

cadastro do RGP, o que gerou muitas pendências para a liberação do benefício e foi objeto de grandes polêmicas, inclusive de Ação 

Civil Pública contra o INSS (DPU, 2017). 
75 Ver seção 3.4.3 e Apêndice I, seção 2, item 3. 
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Por outro lado, para o grupo de tratamento em t2, as opções são necessariamente 

expandidas, já que nada impede que o pescador nesta condição opte por, ao invés de procurar a 

entidade representativa, procurar a APS, se esta for mais próxima de sua residência. 

Desta forma, o controle de variáveis não observáveis inerente ao método de diferenças-

em-diferenças acaba por ser desnecessário. Afinal, é certo que no grupo de controle não há qualquer 

diferença entre os resultados observados em t1 e t2, como sugere a matriz de diferenças-em-

diferenças: 

Tabela 7 – Efeitos na cobertura (indicador distmedia) 

 

 

Sabemos, portanto, que a política é capaz de proporcionar avanços na dimensão da 

cobertura, reduzindo custos para o pescador artesanal. A questão que surge então é se esse avanço 

é de fato significativo/relevante. Ora, a redução média da distância em quase 20km verificada no 

modelo atesta com segurança a relevância do ganho proporcionado na dimensão de cobertura. E, 

como defendido na seção 4.2.3, a redução da distância percorrida pelo pescador é determinante no 

custo arcado por ele para ter acesso ao benefício. 

O relato do atual presidente da Federação das Associações da Reserva Extrativista 

Marinha do Corumbau, José Conceição Jesus, fortalece essa percepção. Apesar de sua entidade 

não ser signatária de ACT, ele reconhece que o maior desafio no Seguro Defeso é a distância física 

entre os órgãos públicos e os pescadores. Segundo ele, em relação a outros órgãos, as unidades do 

INSS são ainda mais próximas: a SFPA, por exemplo, onde deve ser realizada anualmente a 
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renovação do RGP, fica em Salvador, e não possui representações locais em outros municípios da 

Bahia. E o custo de deslocamento a Salvador pode chegar a R$ 600,00 só de passagem76. 

Pelo exposto, é razoável concluir que, em termos de ampliação da cobertura do 

atendimento, a experiência empírica apresenta bom grau de conformidade com o estabelecido na 

teoria do programa. Ou seja, os pescadores são, de fato atendidos de forma menos onerosa pelas 

entidades representativas, na medida em que sua necessidade de deslocamento cai, em média, 19,7 

km. 

Entretanto, nas entrevistas com representantes de pescadores são apresentados indícios 

de que essa conclusão é relativa. Segundo José Raimundo Assunção da Conceição, representante 

da colônia não-signatária z-62 de Maraú, o atendimento na colônia envolve a “questão política”, 

sobre a qual não foram fornecidos detalhes77. Mas pode-se imaginar que o pescador esteja se 

referindo à possível barganha que envolve a prestação de serviço aos filiados pela colônia, ou seja, 

a capitalização política do poder de intermediação do requerimento pelas entidades. 

O pescador Gilmar Jesus de Souza, de Porto Seguro, filiado à Associação dos 

Pescadores e Moradores da Aldeia do Bugigão (entidade não signatária de ACT), especifica formas 

mais diretas de capitalização do serviço pelas colônias signatárias. Segundo ele, enquanto sua 

associação é próxima e participa do dia-a-dia dos pescadores indígenas da Aldeia do Bugigão, a 

Colônia “só visa o lucro”, obrigando o pagamento de imposto sindical e mensalidade, além de uma 

taxa que varia entre R$ 180,00 e R$ 220,00 para a “aquisição” da inscrição no RGP78. 

José Conceição Jesus, representante da Federação das Associações da Reserva 

Extrativista Marinha do Corumbau (não signatária de ACT), detalha ainda melhor o alegado modus 

operandi das colônias. Segundo ele, quando os atos relativos ao Seguro Defeso são feitos por 

entidades, o pescador fica refém, pois as colônias cobram, além das taxas sindicais devidas, tarifas 

mensais relacionadas indiretamente à prestação do serviço. Não há uma obrigação expressa, mas, 

se o pescador não cumpre com o estabelecido, a entidade ameaça o pescador; não prosperando a 

ameaça, eles podem, propositalmente, descumprir os prazos junto aos órgãos (e.g., o prazo para 

renovação do RGP ou o prazo para requerimento de Seguro Defeso)79. 

                                                 
76 Entrevista com o autor, em 24 de janeiro de 2018. 
77 Entrevista com o autor, em 23 de janeiro de 2018. 
78 Idem. 
79 Idem. 
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Ocorre que, por mais que a etapa inicial não envolva ampla discricionariedade, é 

inegável que envolve alguma discricionariedade. Como descreve Roberto Pires, em síntese de 

revisão da literatura da sociologia do guichê, em diversas situações em que ocorre prestação do 

serviço público por entidades da sociedade civil ocorre um fenômeno de “estatização” do serviço. 

Os operadores dessas entidades acabam por adotar posturas e práticas similares àquelas dos 

servidores públicos oficiais, e, assumindo maior discricionariedade em suas atividades, decidem 

pela exclusão ou inclusão dos usuários da política, cobertos pelo “manto” da legitimidade estatal 

outorgada (PIRES, 2016). 

Não é difícil verificar indícios deste tipo de comportamento nas entrevistas com os 

representantes dos pescadores: a legitimidade de obrigações impostas pelas colônias para o acesso 

ao Seguro Defeso passa muitas vezes inquestionada, já que, para o pescador, aquela instância 

assume a representação do Estado. Essa associação é ainda mais reforçada, se considerarmos os 

antecedentes históricos das colônias de pescadores, i.e., quando foram constituídas como órgãos 

da Marinha (CARDOSO, 2001) 

Entendemos, portanto, que as narrativas apresentadas devam ser consideradas quando 

afirmamos que, em função da redução do deslocamento necessário ao requerimento, os custos para 

o pescador artesanal são reduzidos, e consequentemente, serão observados ganhos na dimensão da 

Equidade. Isto porque, independentemente do mérito que impulsiona os procedimentos das 

entidades (i.e., mesmo nos casos em que os procedimentos são legais ou legítimos), sua 

intermediação pode impor ao pescador custos de transação invisíveis à política. 
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5 CONCLUSÃO 

Podemos sintetizar os efeitos estimados da Política de Gestão Colaborativa no 

desempenho da prestação do serviço do Seguro Defeso no quadro a seguir: 

Tabela 8 – Resumo dos efeitos da Política de Gestão Colaborativa 

Resultado de Avaliação 

Dimensão Indicador impactado (enunciado) 
Efeito médio 

estimado 
e.p. 

Efetividade Percentual de seguros concedidos com 

pagamento disponível até o dia 10 de 

maio 

+24,9% 2,3%* 

Equidade –  

responsividade 

comparada 

Média das diferenças em dias entre o 

tempo de habilitação ao seguro e o TMD 

da APS correspondente 

+7,4 dias 2,3 dias* 

Equidade –  

cobertura 

Média das diferenças em km entre as 

distâncias percorridas pelo pescador até 

o local de formalização de requerimento 

-19,78 km 2 km* 

*p < 0,01 

Reitera-se que os resultados devem ser interpretados a partir das premissas 

estabelecidas no desenho da avaliação, e que não podemos deixar de considerar as observações 

registradas no capítulo anterior para cada achado. 

Ainda, para além do que foi observado e comentado em decorrência direta da avaliação, 

entendemos relevantes os pontos colocados nas próximas seções. Esses pontos foram levantados 

tanto nas entrevistas com os atores envolvidos na política, quanto na literatura e na experiência do 

autor na gestão da implementação do Seguro Defeso. 

5.1 Qualidade do Atendimento Prestado nas Entidades Representativas 

Os indicadores utilizados, apesar de entendidos como relevantes para aferição do efeito 

da política nas dimensões propostas, não são eficazes em sintetizar todos os aspectos da qualidade 

do atendimento dispensado aos pescadores. Implicitamente, a adoção do modelo presume a 
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melhoria da qualidade do atendimento a partir de um alegado mecanismo de representatividade 

burocrática80. 

Em outras palavras, na medida em que os pescadores passam a ser atendidos pelos seus 

pares, poder-se-ia esperar ganhos de qualidade nesse atendimento, já que, dos dois “lados do 

guichê”, temos cidadãos do mesmo substrato social e mesma categoria profissional.  

Ilustrando o fato oposto à teoria, José Raimundo Assunção da Conceição, representante 

da Colônia z-62 de Maraú, entende que o acesso ao requerimento é mais fácil no INSS, tendo em 

vista que na colônia é “muita gente de uma vez só, em um dia só, pois não tem agendamento”81. 

Essa narrativa ressalta a importância do argumento de que, para considerar de fato a experiência 

integral do pescador artesanal no requerimento do Seguro Defeso sob a política, faz-se necessário 

voltar também a atenção às condições e ao tratamento dispensado pelas entidades em seu processo 

de atendimento ao pescador. 

A título de sugestão, essa atenção poderia ser materializada na forma de mecanismos 

de monitoramento da qualidade e da conformidade dos serviços prestados pelas entidades. Na 

forma mais simples, poderiam ser adotadas pesquisas de satisfação junto aos pescadores, pelo 

menos por amostras sorteadas das populações locais. 

Outra possibilidade é a instituição de um programa de fiscalização desse atendimento, 

que, para não acarretar custos excessivos à já sobrecarregada estrutura do INSS, poderia ser 

acionado por gatilhos estabelecidos nos próprios sistemas eletrônicos utilizados para o 

monitoramento do atendimento82, ou mesmo por padrões observados na ouvidoria-geral 

competente83. 

Ainda, como evolução dessa proposta, sugere-se que o INSS, a exemplo das 

metodologias de Gestão Estratégica já amplamente aplicadas no Instituto84, estabeleça indicadores 

para aferir exclusivamente o desempenho da etapa do serviço executada pelos parceiros. Uma 

                                                 
80 Para uma breve e eficaz explicação do conceito da representatividade burocrática, ver o artigo Cotas no Serviço 

Público e Burocracia Representativa (COSTA, AVLES e GOMES, 2016). 
81 Entrevista com o autor, em 23 de janeiro de 2018. 
82 Aqui cabe lembrar que o caso estudado corresponde ainda à implementação parcial da política. No caso do INSS 

Digital, a interação entre a entidade externa e o INSS se dá de forma completamente eletrônica, com a efetiva modularização 

preconizada por Schuppan e, consequentemente, a possibilidade de aplicação de ferramentas de BI/CzRM que contemplem também 

as informações geradas nas etapas sob gestão dos parceiros. 
83 Atualmente, a Ouvidoria-Geral do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). 
84 BSC. Ver seção 3.4. 
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ferramenta neste formato poderia ser capaz de subsidiar de forma racional decisões sobre a 

continuidade dos ACTs individuais. 

5.2 Facilitação do Processo de Parceria 

O caso de Itabuna revela também que a celebração dos ACT não é ainda um processo 

simples, e por isso mesmo o caso possibilitou a definição de um grupo expressivo de controle da 

política. Nesse sentido, os representantes Gilmar Jesus de Souza e José Conceição Jesus relataram 

entraves de natureza burocrática para a celebração dos ACT, questão corriqueiramente verificada 

na rotina das celebrações de parcerias, tanto entre órgãos públicos, como entre estes e entidades do 

terceiro setor. 

Este processo tende a evoluir com a ampliação da experiência do próprio INSS na 

celebração dos acordos, padronizando e simplificando os procedimentos adotados tanto por suas 

instâncias administrativas como jurídicas (Procuradorias Federais Especializadas nas GEX). De 

forma a acelerar esta evolução, sugere-se sair da sistemática dos ACT e buscar com maior empenho 

uma lógica universal de adesão, a exemplo das adesões de entidades filiadas à CNPA ao ACT 

nacional celebrado com esta entidade (INSS, 2015.2). 

Juridicamente, para a prestação de uma etapa restrita e de baixa discricionariedade 

como a recepção e digitalização de requerimentos, sem qualquer forma de contrapartida onerosa, 

talvez seja possível a dispensa da figura do ACT, normativamente complexa. Por exemplo, o ACT 

poderia ser substituído pela lógica de procurações coletivas eletrônicas, nas quais a entidade 

intermediária registraria a vontade expressa do pescador de ser representado por ela, naquele 

requerimento. 

A implementação de uma ferramenta nesse sentido poderia colaborar também com a 

mitigação do que foi relatado por José Conceição de Jesus: que o pescador frequentemente fica 

“refém” da entidade a qual é filiado. Ainda, por outro lado, com a desnecessidade de filiação ou 

associação, poderíamos observar a tendência de os pescadores “migrarem” para entidades 

conforme: 1) sua legitimidade na representação e 2) a melhor qualidade do serviço. 

5.3 Ampliação das Parcerias a Entidades de Diferentes Naturezas 

Atentando para não prejudicar o pré-requisito de compartilhamento de objetivos entre 

os parceiros, verificado na seção 1.2 para o caso das entidades representativas de pescadores, é 
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possível expandir os ACT para entidades de outras naturezas, ampliando a disponibilidade de 

intermediários para o pescador (AGRANOFF e MCGUIRE, 1999). 

Por exemplo, com os contornos jurídicos adequados, o INSS pode celebrar ACT, de 

mesmo objeto, com prefeituras municipais. Em uma experiência piloto, o resultado poderia ser a 

melhoria do serviço prestado ao pescador artesanal, na medida em que ele então possuiria uma 

nova alternativa de atendimento. Ainda que não restasse configurada uma lógica de “competição” 

pela prestação do serviço ao pescador, em diversas situações as distâncias de deslocamento 

poderiam ser reduzidas. Ainda, o efeito dos custos invisíveis ao pescador apresentados nas 

narrativas dos entrevistados poderia ser mitigado pela existência de mais uma alternativa para o 

protocolo do requerimento. 

Nada impede ainda, em princípio, que a lógica seja ampliada para outros órgãos e 

entidades representativas de outras naturezas, como governos estaduais, Marinha, SFPAs e 

associações diversas. O limitador dessa expansão seria a existência de compensação indireta 

perceptível ao parceiro pela prestação do serviço: como citado na seção 1.2, esta compensação 

pode vir na forma de ganho de legitimidade frente aos filiados, ganho político dos governos locais, 

maior disponibilidade de recursos em circulação na região, etc. 

Mais uma vez, como na seção anterior, a ampliação da disponibilidade de parceiros 

habilitados pode reduzir o efeito de refenização do pescador. É importante esclarecer que todas as 

iniciativas que impliquem a ampliação “indiscriminada” de parcerias pressupõem a satisfação da 

expectativa de que, com as ferramentas tecnológicas adequadas, os custos de transação podem ser 

efetivamente reduzidos (SCHUPPAN, 2009). 

5.4 Futuro: Disponibilidade de Capacidade Residual 

Por fim, entendemos que é importante para a Autarquia atentar, quando do 

empreendimento e da expansão de parcerias na rede de prestação de serviços (independentemente 

do serviço em questão), para a necessidade de manutenção de capacidade residual de prestação do 

serviço independentemente dos parceiros (BOVAIRD, 2016). 

Nesse sentido, há que se evitar o perigo do “hollow-out”, do desmonte da capacidade 

de prestação de serviço de maneira autônoma pelo INSS, o que poderia subverter seu papel e torná-

lo refém de futuros “cartéis de parceiros”, indo de encontro ao que McGuire explica sobre o ‘Mito 

da Colaboração’ (MCGUIRE, 2006; ver seção 1.2). Na analogia das GEX enquanto “quartéis-
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generais”, o INSS não deve correr o risco de depender, para prestação de serviço aos cidadãos, 

exclusivamente de uma rede de “postos avançados”. 

É preciso ter cuidado com o termo residual: entendemos que a atual estrutura “colossal” 

de atendimento instalada do Instituto já é “residual” frente às dimensões do país: a autarquia conta 

com 1539 APS para o atendimento de populações concentradas em mais de 5.500 municípios, e, 

como descrito na introdução do presente trabalho, a capacidade de atendimento já está esgotada. 

Conclui-se por fim que, se por um lado, iniciativas de Gestão Colaborativa podem ser 

louváveis, é preciso atentar para o que vai “para debaixo do tapete”. Independentemente dos bons 

resultados verificados, é especialmente preocupante a reiterada narrativa da capitalização da 

intermediação pelas entidades parceiras, apesar dos claros comandos normativos e dispositivos dos 

ACT no sentido contrário. Combinada com o mecanismo de “estatização” da postura dos agentes 

das entidades, ela implica, potencialmente, na deslegitimação da Política de Gestão Colaborativa. 

Por outro lado, não é razoável supor que estes mecanismos, que distorcem o princípio 

dos objetivos compartilhados, só existem em decorrência da celebração dos ACTs. Se, por um lado, 

a formalização da relação do INSS com estas entidades fortalece a legitimidade justamente dos 

operadores destes mecanismos, por outro lado, os traz à tona. Afinal, é senso comum que, em larga 

escala, o atendimento do INSS já é agenciado por intermediários, individuais ou organizados, cujos 

objetivos geralmente não são compartilhados com os da Autarquia. E esses intermediários, sob os 

procedimentos convencionais do INSS, não estão submetidos a qualquer tipo de 

monitoramento/controle, seja pela sociedade, seja pela autarquia. 
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APÊNDICE I – TRATAMENTO DOS DADOS 

Neste apêndice, relatamos passo-a-passo o tratamento da base utilizada no estudo. 

Todos os procedimentos foram realizados utilizando o software Microsoft Excel 2016. 

I. Tratamento da base do Defeso do Camarão no Nordeste em 2015 e 2016 

1. Abertura da base de dados de requerimentos do Seguro Defeso para os Estados de AL, BA 

e SE, anos 2015 e 2016 (base.AL.BA.SE.xlsx), extraída da base de gestão do Seguro-

Desemprego (<bi.mte.gov.br>), com registros classificados por: 

○ CPF (cpf); 

○ Município de residência (mun.res); 

○ UF de residência (uf); 

○ Data de requerimento (dt.req); 

○ Data de digitação do requerimento (dt.dig); 

○ Data de habilitação ao benefício (dt.hab); 

○ Data de disponibilização do benefício (dt.ben); 

○ Data de inscrição no RGP (dt.rgp); 

○ Data de nascimento (dt.nasc); 

○ Data de início do defeso referente ao benefício requerido (Data Início Defeso). 

3. Separação da base por ano de defeso (2015/2016), a partir da classificação ‘Data Início 

Defeso’. 

4. Remoção de cpf duplicados nas duas bases (2015 e 2016). A existência de CPFs duplicados 

ocorre em função da chave principal da base de gestão do Seguro Desemprego ser o número 

do Programa de Integração Social - PIS, o que gera a possibilidade de requerimentos 

duplicados para um mesmo CPF. Porém, na fase de habilitação, o sistema não permite a 

concessão de dois benefícios para o mesmo CPF. Foi mantido, portanto, apenas o registro 

que corresponde ao recebimento de benefício, ou, em sua falta, o registro mais antigo. 

5. Indexação dos dados das duas bases (2015 e 2016) por CPF, resultando em base com 73.754 

registros (base.AL.BA.SE.CPF.xlsx), com a seguinte classificação: 

○ CPF (cpf); 

○ Município de residência no requerimento de 2015 (mun.res15); 



 

65 

 

○ UF de residência no requerimento de 2015 (uf15); 

○ Data de requerimento no requerimento de 2015 (dt.req15); 

○ Data de digitação do requerimento no requerimento de 2015 (dt.dig15); 

○ Data de habilitação ao benefício no requerimento de 2015 (dt.hab15); 

○ Data de disponibilização do benefício no requerimento de 2015 (dt.ben15); 

○ Data de inscrição no RGP no requerimento de 2015 (dt.rgp15); 

○ Data de nascimento no requerimento de 2016 (dt.nasc16); 

○ Município de residência no requerimento de 2016 (mun.res16); 

○ UF de residência no requerimento de 2016 (uf16); 

○ Data de requerimento no requerimento de 2016 (dt.req16); 

○ Data de digitação do requerimento no requerimento de 2016 (dt.dig16); 

○ Data de habilitação ao benefício no requerimento de 2016 (dt.hab16); 

○ Data de disponibilização do benefício no requerimento de 2015 (dt.ben16); 

○ Data de inscrição no Registro Geral da Pesca no requerimento de 2016 (dt.rgp16); 

○ Data de nascimento no requerimento de 2016 (dt.nasc16); 

6. Criação de variáveis dummy para testar a consistência entre datas, por requerimento, 

verificando: 

○ Se a data de nascimento é menor que a data de inscrição no RGP (rgp.nasc15 e 

rgp.nasc16); 

○ Se a data de inscrição no RGP é menor que a data de requerimento (req.rgp15 e 

req.rgp16); 

○ Se a data de requerimento é menor ou igual à data de digitação do requerimento 

(dig.req15 e dig.req16); 

○ Se a data de digitação do requerimento é menor ou igual à data de habilitação ao 

benefício (hab.dig15 e hab.dig16); 

○ Se a data de disponibilização do benefício é menor ou igual à data de habilitação ao 

benefício (ben.hab15 e ben.hab16). 

Os achados por tipo de inconsistência foram: 

○ Para os requerimentos de 2015: 

i. 28 registros com data de nascimento maior que a data de inscrição no RGP; 

ii. 7 registros com data de inscrição no RGP maior que a data de requerimento; 
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iii. 718 registros com data de requerimento maior que a data de digitação; 

iv. 0 registros com data de digitação maior que a data de habilitação; 

v. 0 registros com data de habilitação maior que a data de benefício; 

○   Para os requerimentos de 2016: 

i. 19 registros com data de nascimento maior que a data de inscrição no RGP; 

ii. 0 registros com data de inscrição no RGP maior que a data de requerimento; 

iii. 1 registro com data de requerimento maior que a data de digitação; 

iv. 0 registros com data de digitação maior que a data de habilitação; 

v. 0 registros com data de habilitação maior que a data de benefício; 

7. Criação de variáveis dummy para testar a consistência das informações fixas por CPF: 

○ Teste de consistência de município de residência (mun.res.cons); 

○ Teste de consistência de UF de residência (uf.cons); 

○ Teste de consistência de data de nascimento (dt.nasc.cons); 

○ Teste de consistência de data inscrição no RGP (dt.rgp.cons). 

Para estas dummies, os achados foram: 

○ 166 registros com município divergente; 

○ 2 registros com uf divergente; 

○ 33 registros com data de nascimento divergente; 

○ 80 registros com data de inscrição no RGP divergente. 

8. Considerada a dimensão reduzida das inconsistências, optou-se por limpar a base com os 

seguintes critérios: 

○ Excluir os registros com quaisquer inconsistências entre datas, dado seu potencial 

de causar distorções nos futuros cálculos de tempos de espera; 

○ Para as informações de natureza fixa, preponderar o valor de 2016, tendo em vista 

que, entre 2015 e 2016, o INSS investiu na ampliação do cruzamento de bases, 

promovendo correções nos dados que dão origem aos requerimentos do Seguro 

Defeso. Ainda, alguns pescadores podem ter, de fato, mudado de residência entre 

os dois anos - mas uma provável inconsistência no município de residência de até 

168 registros em 2015 (t1) não justifica a necessidade de manter duas classificações 

de município na base. 

○ As informações excluídas continuam disponíveis na base base.AL.BA.SE.CPF.xlsx 
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9. Assim, chegou-se à base.AL.BA.SE.CPF.limpa.xlsx, com as seguintes classificações: 

○ CPF (cpf); 

○ Município de residência (mun.res); 

○ UF de residência (uf); 

○ Data de nascimento (dt.nasc); 

○ Data de inscrição no RGP (dt.rgp); 

○ Data de requerimento no requerimento de 2015 (dt.req15); 

○ Data de digitação do requerimento no requerimento de 2015 (dt.dig15); 

○ Data de habilitação ao benefício no requerimento de 2015 (dt.hab15); 

○ Data de disponibilização do benefício no requerimento de 2015 (dt.ben15); 

○ Data de requerimento no requerimento de 2016 (dt.req16); 

○ Data de digitação do requerimento no requerimento de 2016 (dt.dig16); 

○ Data de habilitação ao benefício no requerimento de 2016 (dt.hab16); 

○ Data de disponibilização do benefício no requerimento de 2015 (dt.ben16). 

10. A partir de cruzamento com o Sistema de Dados Corporativos - SDC <www-sdc> do INSS, 

incluímos, a partir do município de residência de cada registro, a GEX e a APS de 

abrangência da região e o município de sua localização, resultando em mais 3 categorias: 

○ gex.res - GEX que abrange o município de residência; 

○ aps.res - APS que abrange o município de residência; 

○ mun.aps.res - município de localização da APS que abrange o município de 

residência. 

Importante destacar que o campo aps.res necessariamente comporta uma 

inconsistência nos casos dos municípios de Aracaju, Salvador, Maceió e Feira de Santana, 

pois contêm mais de uma APS. Ficou registrado, portanto, para os registros destes 

municípios, apenas a primeira APS da listagem no SDC: 

● Aracaju - APS Aracaju - Ivo do Prado; 

● Feira de Santana - APS Feira de Santana; 

● Maceió - APS Maceió - Ary Pitombo; 

● Salvador - APS Salvador - Bonfim. 

11. Para separar os pescadores que passaram pelo tratamento (atendidos na política de gestão 

colaborativa do INSS em 2016) daqueles que participarão do grupo de controle (atendidos 



 

68 

 

de forma convencional pelo INSS em 2016), levantamos, por meio do SIGMA, os registros 

atendidos nas APS segundo os seguintes critérios: 

○ Data de atendimento dentro do ano de 2016; 

○ Atendimento nas APS das GEX Aracaju, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, 

Juazeiro, Maceió, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista que 

cobrem a região do Seguro Defeso do camarão no Nordeste; 

○ Atendimento para o serviço de Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal. 

O levantamento totalizou 23.141 registros. Deste total, 2.702 não tiveram o CPF 

registrado na data do atendimento. Além disso, a distribuição dos casos com CPF varia 

substancialmente entre as diferentes Gerências-Executivas: 

 

 

A falta de CPF inviabiliza a atribuição do registro de atendimento a um 

pescador específico, comprometendo, a priori, os dados de atendimento convencional das 

GEX Aracaju, Barreiras, Juazeiro, Maceió e Vitória da Conquista. Esta verificação está 

registrada em base.AL.BA.SE.CPF.limpa.x.SIGMA.xlsx. 

12. Para verificar se os atendimentos convencionais registrados correspondem a requerimentos 

efetivos de Seguro Defeso, cruzamos a base.AL.BA.SE.CPF.limpa.xlsx com os dados do 

SIGMA, e criamos a dummy at16.ok, com as seguintes regras: 

○ Se a data do atendimento estiver entre dt.req16 menos dez dias e dt.dig16 mais dez 

dias, o atendimento corresponde a um requerimento (at16.ok = 1; i.e., a data da 

digitação corresponde à data em que o servidor do INSS cadastra o requerimento 

no sistema, logo, não poderia ser anterior ao atendimento; a data do requerimento 

corresponde à data em que o pescador protocolizou o requerimento junto ao INSS, 

porém esta data pode ser anterior ao atendimento, caso este tenha sido agendado. 
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Os dez dias foram estipulados como margem de segurança, supondo que, se o 

requerimento fosse oriundo do modelo de gestão colaborativa, seria pouco provável 

que o pescador comparecesse à uma APS mais de dez dias antes da data do 

requerimento ou dez dias depois da data de digitação); 

○ Caso contrário, (data do atendimento não está entre as datas de requerimento menos 

dez dias e digitação mais dez dias), então o atendimento não corresponde a um 

requerimento (at16.ok = 0. i.e., o atendimento pode ser para cobrar o resultado do 

requerimento, verificar informações sobre o pagamento do benefício, ou cumprir 

exigências que exijam a presença do pescador). 

Estas regras são representadas no gráfico abaixo: 

 

 

13. A partir do cruzamento proposto no item anterior, chegamos à base 

base.AL.BA.SE.CPF.limpa.x.SIGMA. Para cada GEX responsável pelos municípios de 

residência dos pescadores, temos a seguinte proporção de atendimentos convencionais 

realizados em 2016: 

 

 

14. A tabela nos leva a concluir que, de todos os pescadores que requereram o primeiro período 

do Seguro Defeso do camarão do Nordeste nos anos de 2015 e 2016, aproximadamente 

apenas 3% foram, em 2016, atendidos no modelo convencional do INSS. 

15. Entretanto, ao considerar todos os pescadores que requereram o benefício, omitimos a 

dt.req dt.dig dt.ha
b 

dt.be
n 

at16.ok = 
1 
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expressiva redução na proporção de efetivas concessões do Seguro Defeso. Com a 

publicação do Memorando-Circular Conjunto nº 11/DIRBEN/DIRAT/DIROFL/INSS, de 

28 de janeiro de 2016 e anexos (INSS, 2016), o INSS passou a adotar cruzamentos mais 

robustos entre as bases governamentais, excluindo quase a metade dos beneficiários de 

201585: 

 

16. Independente do mérito do expurgo promovido pela autarquia, o fato é que, dadas as 

dimensões de desempenho avaliadas no presente estudo, e de forma a evitar distorções, 

torna-se imperativo restringi-lo ao universo daqueles pescadores que foram beneficiários 

do Seguro Defeso tanto em 2015 quanto em 2016. Partimos assim da premissa de que 

apenas aqueles pescadores que não tiveram seus pedidos rejeitados em 2016 são os efetivos 

destinatários da política. 

17. Desta forma, derivamos nova base, base.AL.BA.SE.CPF.ben, onde passamos a considerar 

apenas aqueles pescadores que receberam o Seguro Defeso nos dois anos do estudo. 

18. A proporção dos atendidos de forma convencional em 2016 mantém-se estável dentre os 

pescadores que receberam o benefício tanto em 2015 quanto em 2016: 

                                                 
85

 A grande maioria das exclusões de 2016 foram motivadas por divergências entre os dados disponibilizados no 

RGP e aqueles informados pelo pescador. Por exemplo, o RGP informando que o tipo de pescaria empreendida pelo pescador cai 

na categoria “peixe” e não “crustáceo”. A informação do RGP neste exemplo o impediria de receber o Seguro Defeso do camarão, 

já que, a priori, o pescador hipotético não captura camarões e, portanto, sua atividade não foi proibida no período (INSS, 2016). 
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18. O que nos leva a atentar para a situação da GEX Itabuna, que, mesmo na seleção de 

pescadores beneficiados nos dois períodos, possui volume expressivo de atendimento 

convencional, chegando a 24% dos atendimentos. 

19. Como descrito na seção 2.3 da avaliação empreendida, a política de gestão colaborativa não 

foi implementada de forma plena na GEX Itabuna, o que possibilita a separação entre um 

grupo de controle, constituído pelos pescadores atendidos de forma convencional em 2016 

e um grupo de tratamento, dos pescadores atendidos por meio de suas entidades 

representativas em 2016. 

20. Esta possibilidade de separação, como registrado nas seções 2.3, 4.1 e 4.2, torna o cenário 

de Itabuna particularmente oportuno à aplicação da metodologia de diferenças em 

diferenças, reduzindo vieses de variáveis não observadas. 

 

II. Tratamento da base de Itabuna para avaliação 

1. Da base tratada segregamos nova base, apenas com os pescadores residentes nos municípios 

abrangidos pela GEX Itabuna, de onde são extraídos os dados utilizados na avaliação sob a 

metodologia de diferenças em diferenças, base.itabuna.dd.xlsx. 

2. Como o parâmetro para definir o local de processamento do requerimento do pescador foi 

seu município de residência (aps.res e gex.res, ver item nº 10 da seção I deste Apêndice), 

consideramos prudente verificar a validade deste parâmetro. 

3. Para tanto, por meio do SIGMA, foi levantado para cada CPF os dados do último 
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atendimento físico (independentemente do serviço procurado no atendimento) até 

31/12/2017, criando as variáveis: 

○ aps.mig - APS onde foi realizado o último atendimento físico até 31/12/2017; 

○ gex.mig - GEX responsável pela aps.mig; 

○ dt.mig - data do último atendimento em físico até 31/12/2017; 

○ mig - dummy para contagem de migrações; mig = 1 se aps.mig for diferente de 

aps.res. 

4.  De 1909 CPFs com algum atendimento físico em até 31/12/2017 registrado no SIGMA, 

apenas em 16 mig = 1. Ou seja, foi registrada migração para apenas 16 pescadores, o que 

corresponde a uma taxa de migração de 0,84%. Portanto, foi desconsiderado na análise o 

efeito da migração. 

5. A base foi analisada ainda para verificar a presença de outliers, i.e., registros com dados 

aberrantes que poderiam distorcer médias, comprometendo a avaliação. Para critério de 

levantamento de outliers, foram verificadas as distribuições de frequência das datas de 

habilitação de cada ano (dt.hab15 e dt.hab16), resultando nos histogramas a seguir: 
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7. A partir dos histogramas, verifica-se a presença de outliers no Seguro Defeso de 2015 com 

datas de habilitação distribuídas a partir de 02/01/2016, variando entre 0 e 2 registros por 

faixa de tempo, até 13/02/2017. A partir do corte análogo em 2017 (02/01/2017, data 

contida na faixa de 26/12/2016 a 17/01/2017) observa-se também frequências muito baixas, 

variando entre 0 e 3 registros, exceto na faixa de 20/06/2017 a 12/07/2017 que contém 77 

registros. 

8. Dessa forma, arbitramos como corte para consideração de outliers, de forma a evitar a 

distorção de médias com base em um critério simples, o ano de vigência do Defeso 

correspondente. Ou seja, serão considerados outliers os cpf cuja data de habilitação 

ultrapasse o dia 31/12 de qualquer um dos anos do Defeso; o que implica dizer que, ainda 

que a condição seja verificada em apenas um ano, o cpf é considerado outlier. O caso dos 

77 registros com data de habilitação entre 20/06/2017 e 12/07/2017 será tratado a parte. 

9. Com base neste critério, foi estabelecida a variável dummy outlier (se outlier=1, trata-se de 

outlier). Foram encontrados 91 outliers, sendo 74 do grupo de controle e 17 do grupo de 

tratamento; mais, dos 74 outliers do grupo de controle, 67 estão justamente entre os 77 

registros com data de habilitação entre 20/06/2017 e 12/07/2017. 
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10. Ainda, dos 91 outliers, para 84 aps.res=APS PRADO. 

 

III. Extrações de novos dados para indicadores 

1. Para subsidiar os indicadores de definidos nas subseções 3.4.2 e 3.4.3, foram necessárias 

extrações de outras bases externas: 

○ Para o indicador relativo à diferença entre tempo de habilitação ao Seguro Defeso e 

o TMD (tmdcomp), foi necessária a extração de dados históricos do indicador TMD 

do INSS das unidades da GEX Itabuna, disponíveis na intranet da Autarquia, em 

<www-planoacao>. 

○ Para o indicador relativo a diferenças em km (distmedia), foi necessária a obtenção 

de dados de georreferenciamento, extraídos da ferramenta Google Maps, por meio 

de sua API disponibilizada em <https://developers.google.com/maps>. Estes dados 

foram complementados e validados com informações dos Correios, disponíveis em 

<http://www.correios.gov.br>, e da ferramenta aberta Google Maps, disponível em 

<http://maps.google.com>. 

○ Ainda, de forma a melhorar a granularidade do georreferenciamento, decidimos por 

levantar os códigos de CEP da residência dos pescadores. Para tanto, foi necessária 

nova extração da base de gestão do antigo MTE. 

2. A partir das novas extrações, foram criadas novas variáveis na base base.itabuna.dd.xlsx: 

○ tmd15, que indica a média, em dias, dos tempos médios de concessão de benefícios 

do INSS para a aps.res no ano de 2015; 

○ tmd16, que indica a média, em dias, dos tempos médios de concessão de benefícios 

do INSS para a aps.res no ano de 2016; 

○ cep.res, que indica o CEP de residência do pescador; 

○ cep.aps.res, que indica o CEP da aps.res; 

○ dist.aps.res, que indica a distância entre o cep.res a do pescador cpf e o cep.aps.res; 

○ melhor.op, que indica a entidade representativa que celebrou ACT (se trat = 1) ou 

a APS mais próxima ao cep.res do pescador cpf (a melhor opção de deslocamento 

para o pescador); 

https://developers.google.com/maps
http://www.correios.gov.br/
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○ cep.melhor.op, que indica o CEP de melhor.op; 

○ dist.melhor.op, que indica a distância entre o cep.res do pescador cpf até o CEP de 

melhor.op (a distância entre o cep.res do pescador e o cep.melhor.op). 

IV. Readequação da base à metodologia e criação das variáveis de indicadores 

1. Tendo em vista o modelo padrão de regressão para a avaliação sob a metodologia de 

diferenças em diferenças:𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑟𝑎𝑡 + 𝛽2𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝛽3𝑝𝑜𝑠𝑡. 𝑡𝑟𝑎𝑡, onde trat é a 

variável dummy que indica o grupo de tratamento, post indica o 2º momento da avaliação 

(t2), e post.trat o termo de interação que representa a mudança estimada do tratamento, a 

base base.itabuna.dd.xlsx foi então readequada. 

2. Para tanto, cada observação foi separada em duas, uma com as datas de requerimento, 

digitação, habilitação e benefício de 2015 e outra com as datas de 2016, e seus respectivos 

tempos de espera apurados na seção II, item 5 deste Apêndice, reduzindo as variáveis 

correspondentes a dt.req, dt.dig, dt.hab, dt.ben e tmdef, e criando as variáveis: 

○ post, dummy que indica se a observação corresponde ao ano Defeso do ano de 2016; 

○ trat, dummy que indica se a observação pertence ao grupo de tratamento (ou seja, 

quando at.ok16 = 0). 

3. Na sequência, foram criadas as variáveis para os indicadores aferidos: 

○ benpontual, dummy para aferição do indicador definido na seção 3.4.1, sendo 

benpontual = 0 se dt.ben > (dt.defeso+40), onde dt.defeso corresponde à data de 

início do período do defeso no ano correspondente; 

○ tmdcomp, variável contínua que indica a diferença entre tmdef e o tmd15 ou tmd16, 

conforme o ano correspondente à observação; 

○ distmedia, variável contínua, = distancia.aps se trat.post = 0, ou = distancia.trat se 

trat.post = 1 (ou seja, a distância que o pescador percorre até o local de requerimento 

só é afetada se o pescador pertencer ao grupo tratamento em 2016). 

4. Ainda, para utilização como variável de controle, foi incluída a dummy fem, que separa o 

gênero (se feminino, fem = 1). Registre-se que o total de mulheres na base, sem contar os 

cpf replicados (em função do procedimento realizado no item 2) é 1.119. 

5. Por fim, para possibilitar o controle do efeito do tratamento pelas variáveis decorrentes do 
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processamento em cada APS, conforme proposto na seção 4.3, foram criadas dummies para 

cada APS responsável pelo processamento: aps.belmonte, aps.canavieiras, aps.caravelas, 

aps.ilheus, aps.ipiau, aps.itabuna, aps.mucuri, aps.portoseguro, aps.prado, e aps.ubaitaba. 

6. A base adequada à metodologia foi então consolidada em dd.xlsx. 
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APÊNDICE II – APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

Com os dados disponibilizados em dd.xlsx, aplicamos, para cada indicador, regressão 

linear no modelo tradicionalmente utilizado para estimar os efeitos do tratamento por diferenças 

em diferenças:𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑜𝑠𝑡 + 𝛽2𝑡𝑟𝑎𝑡 + 𝛽3𝑝𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑡 + 𝜀. 

Todos os procedimentos foram realizados utilizando o software Stata/MP 13.1. 

 

I. Modelos e comandos utilizados 

1. Foram aplicadas regressões simples para cada indicador, por meio do comando diff no 

Stata/MP 13.1 (Villa, 2012), cujos resultados são mais facilmente exportados do que se 

utilizado o comando de regressão linear simples padrão do Stata/MP 13.1. 

2. Inicialmente, toda a população de Itabuna foi considerada, incluídos os outliers (outlier=0 

ou outlier=1): 

diff [variável de indicador], period(post) treat(trat) 

3. Em seguida, o mesmo comando foi aplicado, descontados os outliers: 

diff [variável de indicador] if outlier==0, period(post) treat(trat) 

4. Finalmente, o comando foi aplicado com a exclusão dos outliers (outlier=0) e com o 

controle das variáveis relacionadas ao cadastro (fem, dtnasc e dtrgp) de cada pescador e à 

APS de processamento: 

diff [variável de indicador] if outlier==0, period(post) treat(trat) cov( apsbelmonte 

apscanavieiras apscaravelas apsilheus apsitabuna apsmucuri apsportoseguro apsprado 

apsubaitaba fem dtnasc dtrgp)86 

II. Resultados para o indicador benpontual 

1. Resultados para benpontual considerados outliers e sem variáveis de controle: 

                                                 
86

 Excluída a variável apsipiau (APS com menos observações) em função da 

colinearidade, já que, sendo as outras variáveis de APS = 0, automaticamente apsipiau = 1. 
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Ou seja, o efeito estimado do tratamento foi o aumento de 15% em benpontual, rejeitada a 

hipótese nula (h0) para um nível de significância de 1% (valor p < 0,01), com erro padrão 

de 2,1% e coeficiente de determinação (R2) 0,18 (18% da variação de benpontual pode ser 

explicada pelo modelo).  

2. Resultados para benpontual desconsiderados outliers e sem variáveis de controle: 

 

Ou seja, descontados os outliers, o efeito estimado do tratamento foi o aumento de 23,9% 

em benpontual, rejeitada a hipótese nula (h0) para um nível de significância de 1% (valor 
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p < 0,01), com erro padrão de 2,2% e coeficiente de determinação 0,20 (20% da variação 

de benpontual pode ser explicada pelo modelo). 

3. Resultados para benpontual desconsiderados outliers e controladas as variáveis de cadastro 

e de APS de processamento: 

 

Ou seja, descontados os outliers, e controladas as variáveis de cadastro e de APS de 

processamento, o efeito estimado do tratamento foi o aumento de 23.9% em benpontual, 

rejeitada a hipótese nula (h0) para um nível de significância de 1% (valor p < 0,01), com 

erro padrão de 2,8% e coeficiente de determinação 0,35 (35% da variação de benpontual 

pode ser explicada pelo modelo). Os valores de cont e trat na tabela não se referem às 

médias, mas aos coeficientes dos termos na regressão. 

III. Resultados para o indicador tmdcomp 

1. Resultados para tmdcomp considerados outliers e sem variáveis de controle: 
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Ou seja, o efeito estimado do tratamento foi a redução de 42,38 dias em tmdcomp, rejeitada 

a hipótese nula (h0) para um nível de significância de 1% (valor p < 0,01), com erro padrão 

de 4.3 dias e coeficiente de determinação 0,05 (5% da variação de tmdcomp pode ser 

explicada pelo modelo).  

2. Resultados para tmdcomp desconsiderados outliers e sem variáveis de controle: 

 

Ou seja, descontados os outliers, o efeito estimado do tratamento foi o aumento de 7,4 dias 

em tmdcomp, rejeitada a hipótese nula (h0) para um nível de significância de 1% (valor p 



 

81 

 

< 0,01), com erro padrão de 2,4 dias e coeficiente de determinação 0,02 (2% da variação de 

tmdcomp pode ser explicada pelo modelo). 

3. Resultados para tmdcomp desconsiderados outliers e controladas as variáveis de cadastro e 

de APS de processamento: 

 

Ou seja, descontados os outliers, e controladas as variáveis de cadastro e de APS de 

processamento, o efeito estimado do tratamento foi o aumento de 7,4 dias em tmdcomp, 

rejeitada a hipótese nula (h0) para um nível de significância de 1% (valor p < 0,01), com 

erro padrão de 2,3 dias e coeficiente de determinação 0,10 (10% da variação de tmdcomp 

pode ser explicada pelo modelo). Os valores de cont e trat na tabela não se referem às 

médias, mas aos coeficientes dos termos na regressão. 

 

IV. Resultados para o indicador distmedia 

1. Resultados para distmedia considerados outliers e sem variáveis de controle: 
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Ou seja, o efeito estimado do tratamento foi a redução de 19.67km em distmedia, rejeitada 

a hipótese nula (h0) para um nível de significância de 1% (valor p < 0,01), com erro padrão 

de 2.2km e coeficiente de determinação 0,06 (6% da variação de distmedia pode ser 

explicada pelo modelo).  

2. Resultados para distmedia desconsiderados outliers e sem variáveis de controle: 

 

Ou seja, descontados os outliers, o efeito estimado do tratamento foi a redução de 19,78km 

em distmedia, rejeitada a hipótese nula (h0) para um nível de significância de 1% (valor p 
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< 0,01), com erro padrão de 2,34 km e coeficiente de determinação 0,06 (6% da variação 

de distmedia pode ser explicada pelo modelo). 

3. Resultados para distmedia desconsiderados outliers e controladas as variáveis de cadastro 

e de APS de processamento: 

 

Ou seja, descontados os outliers, e controladas as variáveis de cadastro e de APS de 

processamento, o efeito estimado do tratamento foi a redução de 19,78km em distmedia, 

rejeitada a hipótese nula (h0) para um nível de significância de 1% (valor p < 0,01), com 

erro padrão de 2 dias e coeficiente de determinação 0,33 (33% da variação de distmedia 

pode ser explicada pelo modelo). Os valores de cont e trat na tabela não se referem às 

médias, mas aos coeficientes dos termos na regressão. 


