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RESUMO 

 

Tendo como foco a satisfação de seus beneficiários e pautando-se na capacitação da 

equipe, na revisão dos fluxos procedimentais e em melhorias tecnológicas, o Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) está aprimorando 

item da Agenda Setorial do Choque de Gestão, solução desenvolvida em 2009 e 

inserida nos Acordos de Resultados de 2009 e 2010. A solução permitirá ao IPSEMG 

conceder instantaneamente pensões por morte a cônjuges e/ou filhos menores de 21 

anos de servidores aposentados do Poder Executivo que recebiam proventos pelo 

Sistema de Administração de Pessoal do Estado. Devido ao seu caráter multiplicador, 

ela será estendida oportunamente aos outros Poderes. Por meio da solução, o IPSEMG 

informará aos dependentes dos servidores estaduais, no instante do atendimento, o valor 

da pensão e dia do pagamento, proporcionando celeridade, segurança e impessoalidade 

no atendimento, bem como satisfação e tranquilidade aos beneficiários. As rotinas de 

taxação fundamentada de pensão, rateio das cotas-partes, atribuição do embasamento 

legal da pensão, geração dos documentos de cálculo e proposta do benefício, além da 

geração do ato concessório, componentes da “concessão instantânea”, já estão 

automatizadas. Está em desenvolvimento a solução que aglutinará aludidas etapas e 

assegurará ao sistema, após a digitação da matrícula IPSEMG do servidor falecido, 

processar automaticamente todas as rotinas que viabilizarão a concessão instantânea de 

pensão. Os resultados somente foram alcançados diante do alto grau de 

comprometimento da equipe e em virtude dos arranjos institucionais firmados, desde 

parcerias e cooperação entre Secretarias até a integração de serviços e ações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Previdência Brasileira, nela incluída o Regime Geral, que protege os 

trabalhadores da iniciativa privada, e os Regimes Próprios, que amparam os servidores 

públicos das três esferas de governo do país, possui 48 milhões de contribuintes, 

correspondentes a 52,1% da população economicamente ativa ocupada (BRASIL, MPS, 

2009b).  

 Além do crescimento da taxa de cobertura dos contribuintes, resultado dessa 

política é o atingimento do alto grau de proteção previdenciária dos idosos, atuais 

81,7% (mais de 17 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade) e a retirada de 

mais de 22 milhões de pessoas da linha de pobreza1. (BRASIL, MPS, 2009e e 2009c)  

 Relativamente aos regimes próprios de previdência social (RPPS), mais de 9,2 

milhões de pessoas, entre servidores e militares ativos, inativos e pensionistas, 

encontram-se vinculados a algum dos 1.9062 RPPSs existentes no país, com 

possibilidade de criação de mais 3.658, relativos aos municípios que não possuem 

RPPS. Juntos, o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os RPPSs arcaram, em 

2008, com uma despesa de R$ 238,3 bilhões, equivalente a 8,2% do Produto Interno 

Bruto nominal.  

 Sucede que, não obstante as despesas com aposentadorias e pensões do RGPS 

(R$ 160,7 bilhões) equivalerem a 2,5 vezes esses gastos no âmbito dos RPPSs (R$ 63,2 

bilhões), o RGPS possui 21 milhões de aposentados e pensionistas, equivalentes a quase 

                                                            
1Linha de pobreza: família com renda per capita inferior a meio salário mínimo nacional.  

2Quantidade de RPPSs: União Federal, 26 estados, Distrito Federal, 26 capitais e 1.852 municípios.  
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7 vezes esse mesmo número junto aos RPPSs (3,1 milhões). (BRASIL, IBGE, 2010; 

BRASIL, MPS, 2009a e 2009b)  

 Decorre daí a importância de profissionalizar a gestão dos RPPSs, ainda mais por 

que o volume de recursos financeiros destinado a cada servidor vinculado a um RPPS é 

substancialmente superior ao dos recursos direcionados aos beneficiários do RGPS.  

 Assim, as qualificações dos gestores e servidores das entidades previdenciárias e 

dos serviços dos RPPSs, especialmente a adoção de melhorias tecnológicas para atender 

à complexidade das regras de concessão de benefícios, tornaram-se indispensáveis 

diante do rápido crescimento do setor. (BRASIL, MPS, 2009d) Bem por isso, o 

Ministério da Previdência Social (MPS), por meio do Programa de Apoio à Reforma 

dos Sistemas Estaduais de Previdência, tem destinado recursos para modernizar o setor. 

(BRASIL, MPS, 2009d)  

 Diante do alcance dessa política social e da prematuridade do marco regulatório 

dos RPPSs, instituído apenas em 1998, aliado ao rápido crescimento do setor, relevante 

é a tomada de ações que permitam modernizar o RPPS de Minas Gerais, especialmente 

a gestão das pensões.  

 Este trabalho está desenvolvendo ferramenta que permite ao IPSEMG conceder 

pensões por morte instantaneamente para cônjuges e filhos menores de 21 anos (77% de 

suas pensões) de funcionários aposentados do Executivo (93% dos servidores) que 

recebiam seus proventos de aposentadoria pelo Sistema de Administração de Pessoal do 

Estado (SISAP). (ANEXO 1a e 1b)  

 O problema de pesquisa se refere à capacidade de gestão do IPSEMG no que 

concerne às atividades de concessão e manutenção de pensão. Embora antes mesmo da 

Constituição de 1988 houvesse vários RPPSs, eles cresceram principalmente em virtude 
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da adoção do Regime Jurídico Único pelos entes federados, sem, contudo, haver um 

marco regulatório preciso que delineasse suas atribuições.  

 Diante da complacência legislativa3 e da ausência de lógica financeira e atuarial 

aplicadas à gestão dos RPPSs, até a publicação da Lei nº 9.717/98 e Emenda 

Constitucional nº 20/98, os RPPSs eram tratados como meros apêndices da política de 

pessoal dos entes federados. E, na ausência de requisitos que garantissem sua 

viabilidade financeira, as despesas com aposentados e pensionistas passaram a 

comprometer cada vez mais o gasto com pessoal.  

 Diante disso e no contexto da busca pelo equilíbrio das contas públicas e do 

ajuste fiscal, os entes federados buscaram adequar seus RPPSs ao novo marco 

institucional da Previdência no Serviço Público. Com a adoção dos paradigmas trazidos 

por essas reformas, há mais de uma década do fim da Ditadura Militar, estabeleceu-se 

um movimento regulatório dos RPPSs inserido na onda de reorganização do papel do 

Estado.  

 Essas reformas vieram à tona em virtude da equivocada função emprestada à 

previdência: máquina de arrecadar receita e pagar benefícios. No que tange à 

previdência do funcionalismo público, ao imprimir o caráter contributivo, o seu 

conceito foi alterado consideravelmente.   

 No passado, o direito à aposentadoria não era condicionado ao (pleno) caráter 

contributivo, mas sim à vinculação do servidor ao ente. A aposentadoria era considerada 

um prêmio concedido ao funcionário pelos serviços prestados. Esse caráter premial é 

                                                            
3Cf. comparação internacional das regras de elegibilidade de benefícios (complacência legislativa e 
ausência de lógica financeira e atuarial) tratada em Caetano (2006).  
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ilustrado pelo teor do art. 185 do Decreto-lei estadual nº 864, de 1942, que disciplinava 

o Estatuto dos funcionários públicos dos municípios:  

 

Art. 185 - Poderá ser aposentado, independentemente de inspeção de saúde, a pedido 
ou ex-officio, o funcionário, ocupante de cargo de provimento efetivo, que contar mais 
de 35 anos de efetivo exercício e for julgado merecedor desse prêmio, pelos bons e 
leais serviços prestados à administração pública. (grifos nossos)  

 

 A partir da reforma previdenciária de 1998, os RPPSs passaram a se submeter a 

novos princípios, tais como: necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e 

atuarial, caráter contributivo, pleno acesso dos segurados às informações relativas à 

gestão do regime e a participação de representantes dos servidores nas instâncias de 

decisão em que seus interesses sejam objeto de deliberação, vedação de convênio para 

pagamento de benefícios previdenciários, vinculação da receita previdenciária etc.  

 Nesses mais de dez anos de reforma previdenciária no âmbito do setor público, o 

órgão regulador, o Ministério da Previdência Social (MPS), editou dezenas de normas 

com a finalidade de promover mecanismos de incentivo, constrangimento e sanção 

capazes de impulsionar os entes a adequarem seus RPPSs ao marco regulatório 

contemporâneo da Previdência Social Brasileira.  

 Ocorre que as atenções nesse decênio permaneceram voltadas para o ajuste fiscal 

e o equilíbrio das contas públicas, entre elas, os vultosos desequilíbrios dos RPPSs da 

União, estados e municípios, que, segundo Giambiagi (2007), em 1998, enquanto o 

RGPS possuía um déficit financeiro de 0,7% do PIB, todos os RPPSs, um de 3,7% do 

PIB.  
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 Além da legislação constitucional e ordinária, as normas elaboradas pelo MPS 

trataram poucas vezes sobre representação4 e quando o fizeram limitaram-se a explicitar 

a necessidade de garantir a participação de representantes dos beneficiários dos RPPSs 

nas instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de deliberação5.  

 Não por acaso, em razão da ausência de controle social, que, em certa medida, 

permitia a prestação ineficiente de serviços públicos, a regulação dos aspectos de 

governança dos RPPSs não vinha sofrendo avanços significativos, especificamente a 

atenção que deveria voltar-se para o atendimento dos interesses dos beneficiários dos 

RPPSs, in casu, os usuários dos serviços previdenciários prestados pelo IPSEMG, 

objeto deste estudo.  

 

1.1 Caracterização da situação anterior 

 

Minas Gerais é o terceiro maior estado membro do país em número de segurados 

e beneficiários vinculados a um RPPS (ANEXO 2), possuindo, atualmente, mais de 

meio milhão de beneficiários. E, por se tratar de um regime recentemente criado sob a 

égide dos atuais paradigmas da Previdência, trazidos pelas Emendas Constitucionais nº 

20/1998 e nº 41/2003, o aprimoramento dos serviços previdenciários é um de seus 

grandes desafios.  

                                                            
4Foram elas: as Portarias MPS nos. 4.992/1999, 2.346/2001, 172/2005, 204/2008 e 402/2008 (de um total 
de 37) e as Orientações Normativas MPS nos. 02/2002, 03/2004, 01/2007 e 2/2009 (de um total de 10).  

5Segundo a Portaria MPS nº 402/08, em seu art. 10, § 3º, “a unidade gestora única contará com colegiado 
ou instância de decisão, no qual será garantida a representação dos segurados.”  
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Não obstante a Caixa Beneficente dos Funcionários Públicos do Estado ter sido 

criada em 1912, pela Lei nº 588, e o IPSEMG, em 1945, pelo Decreto-lei nº 1.416, 

considera-se formalmente instituído o RPPS de Minas Gerais, apenas em 2002, com a 

entrada em vigor da Lei Complementar nº 64.  

 Conforme já esclarecido, até então, a Previdência de Minas Gerais era tratada 

como mero apêndice da política de recursos humanos e a aposentadoria era considerada 

um prêmio, uma retribuição do estado ao servidor que dedicou sua vida à 

Administração. As contribuições previdenciárias, nesse período, eram destinadas apenas 

para acobertar os gastos com pensões (BRASIL, MPAS, 2002), permanecendo sob a 

responsabilidade do estado o pagamento das aposentadorias dos funcionários.  

 Nesse diapasão e diante da grande quantidade de demandas sociais, os serviços 

previdenciários não foram alvo de prioridades governamentais, permanecendo, ao longo 

de décadas, morosos, o que causava a insatisfação dos pensionistas do Estado.  

 Até 1999, todos os procedimentos de concessão de pensão eram manuais e os 

documentos eram manuscritos. Após a assinatura do ato concessório, era preenchido um 

formulário com os dados hábeis a permitir o início do pagamento do pensionista. 

 Em 2000, foi criado o Sistema de Pensão (SIPEN) para facilitar o trabalho de 

cadastro e concessão de pensão. Os dados eram salvos em disquetes e enviados à 

Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (PRODEMGE) 

para gerar arquivo e lançá-lo no antigo Sistema de Pagamento de Pensão (GIAL).  

 Em 2004, essa situação foi alterada com a implantação do Sistema de Concessão 

de Pensão (SICON). A partir daí, os dados dos servidores e pensionistas passaram a ser 
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migrados automaticamente do SICON para o GIAL. Além disso, o SICON passou a 

armazenar sistematicamente tais dados visando à geração de relatórios gerenciais.  

 Todavia, mesmo com as citadas melhorias, além da demora no cadastramento 

dos dados dos servidores e pensionistas no SICON, intrínseca a rotinas manuais, esse 

sistema era lento e pouco confiável, os cálculos das verbas e valores da pensão eram 

selecionados e lançados manualmente pelo operador do SICON, situação que gerava 

risco de erros.  

 A insatisfação dos pensionistas era notória. Não por acaso, em 2005, apenas 

86,38% das pensões simples6 foram concedidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis.  

Para o início de 2007, devido à realidade existente, a Diretoria de Previdência 

(DIPREV) do IPSEMG promoveu a racionalização dos procedimentos internos e 

eliminou a exigência de apresentação de documentos desnecessários. Por conta disso, o 

indicador, no período de janeiro a abril/2007, atingiu a marca de 90,65% das pensões 

concedidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis.  

Regularizada a questão do fluxo de procedimentos, o IPSEMG começou a 

estudar maneiras para se conceder pensões de forma cada vez mais ágil, tendo como 

premissa o incremento da qualidade dos serviços prestados. Em decorrência disso, em 

junho/2007, a DIPREV firmou Acordo de Resultados e criou novo indicador de 

desempenho, fixando como meta disponibilizar em até 10 (dez) dias úteis a informação 

do resultado do pedido de pensão e, quando deferido, a data para o pagamento.  

                                                            
6Pensões simples são aquelas que não necessitam da realização de perícia médica ou estudo 
socioeconômico.  
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Em razão dos avanços tecnológicos e procedimentais, o desempenho desse novo 

indicador foi melhorado consideravelmente, passando de 25 (vinte e cinco) dias úteis7 

para 6 (seis) dias úteis. Desde então, os tempos de disponibilização dos resultados de 

pedidos de pensão vêm sendo reduzidos, conforme se observa dos Acordos de 

Resultados 2007-2010.  

 Alcançadas tais metas, a forma encontrada para reduzir, ainda mais, o tempo de 

resposta aos pedidos de pensão, aliada à necessidade de garantir correção do cálculo e 

fundamentação legal das pensões, foi através da solução desenvolvida neste trabalho.  

 Inicialmente, referida solução será destinada às pensões de servidores do 

Executivo que recebiam seus proventos pelo SISAP, classe que representa 93% dos 

servidores. Diante do seu poder multiplicador, pretende-se contemplar futuramente 

todos os Poderes do Estado com as vantagens deste trabalho, tendo como prioridade as 

pensões de servidores do Tribunal de Justiça, segundo maior cliente do IPSEMG em 

quantidade de pensionistas.   

 Importante esclarecer que, mesmo que as pensões que exijam realização de 

perícia médica e estudo socioeconômico não sejam concedidas instantaneamente, 

atualmente, a taxação do seu valor já é automática, o que garante celeridade, segurança 

e transparência nas tarefas de cálculo da pensão e geração da proposta e do ato 

concessório.  

 

                                                            
7Valor de referência do período anterior: competência abril de 2007.  
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2 DESCRIÇÃO DO TRABALHO  

 

 Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento numa empresa é criado a 

partir da interação entre conhecimento tácito e explícito. A externalização, modo de 

conversão do conhecimento tácito em conceitos explícitos, foi um dos princípios de 

geração de conhecimento aplicado para a construção da “concessão instantânea”.  

 O fluxo anterior exigia servidores especializados. Agora, será utilizado um 

modelo de dados de forma a estruturar o procedimento, antes realizado por pessoas, 

possibilitando ao sistema, após o cadastramento dos dados do requerente, realizar 

automaticamente a análise do direito, o cálculo do valor e a fundamentação legal, além 

do rateio das cotas-partes e da geração do ato concessório.  

 A solução (ANEXO 3) permitirá ao servidor do IPSEMG, durante o atendimento 

de cônjuges e/ou filhos menores de 21 anos de servidores aposentados do Executivo 

(que recebiam seus proventos pelo SISAP), conceder a pensão por morte 

instantaneamente mediante a inserção de apenas um dado no SICON: a matrícula 

IPSEMG do servidor, informando-lhes o valor do benefício e a data do pagamento.  

 No momento do atendimento, o servidor do IPSEMG lançará os dados pessoais 

do requerente, caso ainda não existam, no Cadastro Único de Pessoas do IPSEMG 

(CADU), inclusive a categoria de dependência, identificando-o como pretenso 

pensionista. Após, o atendente lançará a matrícula IPSEMG do servidor falecido no 

SICON. Com base nessa informação, o SICON verificará se há requerentes de pensão 

cadastrados (ou seja, com pedido de pensão em aberto) na categoria de cônjuge e/ou 

filhos menores de 21 anos.  
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 Se houver requerentes cadastrados de outras categorias, o SICON não permitirá 

a concessão instantânea da pensão. Caso contrário, o SICON procederá 

automaticamente ao rateio das cotas-partes de pensão segundo a legislação vigente à 

data do fato gerador do direito à pensão, ou seja, o óbito8.  

 Ainda com base na matrícula IPSEMG do servidor, o SICON realizará 

virtualmente a busca do seu contracheque e dados funcionais no SISAP e, no momento 

da importação para o SICON, a solução verificará se as verbas do contracheque estão 

cadastradas no SICON.  

 Para que se proceda a tal verificação, todas as verbas do SISAP deverão estar 

previamente cadastradas no SICON, com a informação se comporão ou não a pensão e a 

descrição da fundamentação legal de cada uma delas.  

 Caso a verba esteja cadastrada no SICON e seja legalmente devida, o SICON irá 

considerá-la para o cálculo da pensão. A verba que estiver cadastrada e não for devida, 

não será considerada para o cálculo, mas será lançada no documento de taxação do 

valor de pensão, com o respectivo embasamento legal que respalde sua exclusão. Não 

estando a verba cadastrada no SICON, este sistema emite mensagem de alerta para que 

o seu gestor proceda ao cadastramento da verba, condição para realização da “concessão 

instantânea”.   

                                                            
8Exemplificativamente, se o óbito tiver ocorrido na vigência do Estatuto do IPSEMG, ou seja, no período 
de 19/02/1987 a 25/03/2002, a pensão global será rateada em quotas iguais entre todos os dependentes 
com direito à pensão (art. 113 do Decreto nº 26.562/1987). Senão, caso o óbito tenha ocorrido a partir de 
26/03/2002, adquirem o direito à pensão, pela metade, o cônjuge ou o companheiro, e, pela outra metade, 
em partes iguais, os filhos (art. 22 da Lei Complementar nº 64/2002).  
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 Com esteio nas informações processadas pelos sistemas, o SICON elaborará 

automaticamente os documentos de taxação da pensão e de proposta da pensão, além do 

ato concessório do benefício.  

 

2.1 Objetivos propostos e resultados visados  

 

 O objetivo geral do projeto é conceder instantaneamente pensão por morte para 

cônjuges e filhos menores de 21 anos de servidores aposentados do Poder Executivo 

que recebiam seus proventos pelo SISAP, mediante a inserção de apenas um dado no 

SICON: a matrícula IPSEMG do servidor falecido.  

 Para alcançar aludido objetivo, este projeto tem como objetivos específicos:  

 - realizar a busca automática do contracheque e dados funcionais do servidor no 

SISAP;  

 - realizar automaticamente a taxação da pensão e o registro da fundamentação 

legal da inclusão e/ou exclusão das vantagens então devidas ao servidor, dispensando 

total transparência ao procedimento e à legalidade do cálculo inicial da pensão;  

 - realizar o rateio automático das cotas-partes dos beneficiários habilitados;  

 - atribuir automaticamente fundamentação legal à pensão e às respectivas cotas-

partes de acordo com as legislações vigentes à data do fato gerador do benefício (óbito); 

 - gerar automaticamente os documentos de taxação e de proposta da pensão, 

além do ato concessório do benefício.  
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 Como resultados, a ferramenta deste trabalho permitirá ao IPSEMG conceder 

pensões com celeridade, segurança, impessoalidade e transparência, proporcionando, 

neste momento de fragilidade emocional, tranquilidade aos familiares dos servidores.  

 

2.2 Público-alvo do trabalho  

 

 Serão diretamente beneficiados com a implementação da solução os cônjuges 

e/ou filhos menores de 21 anos dos servidores falecidos do Poder Executivo que 

recebiam seus proventos de aposentadoria pelo SISAP. Com isso, tais beneficiários 

terão prontamente reconhecida a renda substitutiva do salário do servidor, que garantirá 

imediatamente a sua subsistência.  

 O próprio IPSEMG também será beneficiado. Essa iniciativa, ao retirar o 

servidor do procedimento de taxação da pensão, vai ao encontro da realidade do serviço 

público: ausência de substituição de assistentes administrativos aposentados e/ou 

exonerados, devido aos avanços tecnológicos e à profissionalização dos quadros e das 

atividades da administração pública.  

 Ademais, devido à eliminação da interferência humana para a realização do 

cálculo da pensão e o lançamento da fundamentação legal, privilegiar-se-á o princípio 

da impessoalidade e aumentar-se-á a probabilidade de as pensões terem seus atos 

concessórios homologados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). 

 Assim, tanto o TCE quanto o RPPS de Minas serão beneficiados, na medida em 

que, quanto maior for o grau de excelência na confecção dos atos de pensão, menor será 
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o volume de diligências e auditorias do TCE e maior será a quantidade de atos 

registrados pelo TCE, agilizando o repasse de recursos financeiros derivados da 

compensação financeira com o Regime Geral de Previdência, de que trata a Lei nº 

9.796, de 1999.  

 Por fim, a própria sociedade será beneficiada, já que a redução de custos para o 

funcionamento do aparelho de estado é revertida para a realização de políticas públicas.  

 

2.3 Concepção e trabalho em equipe  

 

 A ideia partiu do Gerente de Benefícios, em meados de 2008, que acreditava no 

desenvolvimento de solução que buscasse virtualmente, junto ao SISAP, o contracheque 

e dados funcionais do servidor e, no instante da importação para o SICON, excluísse as 

verbas que não comporiam a pensão e descrevesse a legislação respectiva.  

 Primeiro, o SICON deveria ser carregado com todas as vantagens pecuniárias do 

SISAP. Vinculados a cada verba, deveriam ser criados campos contendo informações 

sobre a possibilidade de inclusão ou exclusão da parcela pecuniária na pensão, bem 

como a descrição da respectiva fundamentação legal.  

 Depois, no ato da importação das verbas do SISAP para o SICON, este sistema 

deveria compará-las, uma a uma, e verificar se já estavam cadastradas na sua base de 

dados. Caso alguma verba não estivesse cadastrada, o SICON deveria emitir mensagem 

de alerta para que o gestor do sistema pudesse cadastrá-la. Caso a verba estivesse 

cadastrada e fosse devida, o SICON iria considerá-la para o cálculo da pensão. Aquelas 
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que estivessem cadastradas e não fossem devidas, não seriam consideradas para o 

cálculo da pensão, mas seriam lançadas no documento de taxação de pensão, com os 

respectivos embasamentos legais que respaldassem a sua exclusão.  

 Também foi pensada pelo servidor a possibilidade de lançamento automático do 

embasamento legal da pensão e de suas cotas-partes no documento de proposta de 

benefício e no próprio ato concessório de pensão. Isso tudo para eliminar o erro humano 

e padronizar o lançamento dos tipos de fundamentação legal.  

 Após várias reuniões com a sua equipe, o Departamento de Tecnologia da 

Informação (DETI) do IPSEMG e a PRODEMGE, e depois da validação da ideia pela 

chefia, a Gerência de Benefícios (GEBEN) do IPSEMG optou por inserir, no Acordo de 

Resultados 2009, do qual é signatária, a construção da “taxação automática de pensão”, 

que está em produção desde 2009.  

 Essa solução permite que os atendentes do IPSEMG realizem automaticamente o 

cálculo da pensão para todas as categorias de beneficiários de servidores do Executivo 

que recebiam seus rendimentos pelo SISAP e procedam ao rateio das cotas-partes no 

instante do atendimento dos requerentes.  

 Sucede que, em 2010, a equipe da GEBEN buscou aprimorar essa ferramenta a 

fim de que o SICON passasse a realizar automaticamente todos os procedimentos 

necessários à concessão instantânea da pensão, realizando desde a taxação automática, 

com a informação do valor da pensão, até a geração do ato concessório.  

 Novamente, depois de inúmeras reuniões com sua equipe, o DETI e a 

PRODEMGE e depois de nova validação da ideia pela chefia imediata, a GEBEN optou 

por inserir essa melhoria no Acordo de Resultados 2010. Tal empreitada ainda contou 
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com a cooperação e colaboração da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG), com o alto grau de envolvimento dos setores de áreas diversas do IPSEMG 

e com a integração das ações e dos serviços do IPSEMG e da PRODEMGE.  

 

2.4 Ações e etapas da implementação  

 

 Conforme se observa do quadro descritivo cronológico constante do Anexo 4, 

para que a pensão por morte pudesse ser concedida instantaneamente para cônjuges e 

filhos menores de 21 anos de servidores aposentados do Poder Executivo que recebiam 

seus proventos pelo SISAP, foi necessário desenvolver inúmeras soluções dentro do 

SICON.  

 Para que tal finalidade fosse alcançada, firmaram-se variados arranjos 

institucionais, desde a parceria dos setores de distintas áreas do IPSEMG envolvidos 

diretamente com o projeto, até a cooperação da SEPLAG em permitir o acesso aos 

dados de ex-servidores no SISAP e a integração das ações e serviços entre IPSEMG e 

PRODEMGE.  

 A primeira solução, a busca automática do contracheque e dados funcionais do 

servidor no SISAP, apenas se tornou possível com a colaboração da SEPLAG, ao 

permitir, por meio de mecanismo de integração SICON-SISAP (“broker”9), 

desenvolvido pela PRODEMGE, que o IPSEMG passasse a obter os dados relativos ao 

                                                            
9Segundo Rodrigues (2006), “broker” é uma espécie de software de conectividade entre plataformas de 
sistemas heterogêneos (Windows e aplicativos “mainframes”). 
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contracheque do servidor do mês do seu óbito. Malgrado esta etapa ter sido 

desenvolvida em 2007-2008, ela está sendo tratada neste trabalho, pois todo o 

procedimento de concessão de pensão será automatizado.  

 A segunda parte do trabalho refere-se à taxação automática da pensão e registro 

automático da fundamentação legal da inclusão e/ou exclusão de vantagens, iniciativas 

que proporcionarão transparência ao cálculo da pensão.  

 Para que o SICON realizasse a taxação automática do valor da pensão, além da 

construção da solução, foram analisadas mais de 2.500 parcelas pecuniárias existentes 

no SISAP e verificadas quais deveriam ou não compor a pensão, atrelando a cada verba 

a fundamentação legal respectiva que respaldasse a sua inclusão/exclusão.  

 Além disso, outra demanda relativa à taxação automática do valor da pensão 

refere-se ao cálculo das incidências de certas vantagens para o cálculo de outras (ex: 

verba que não sofre incidência de contribuição previdenciária), haja vista as 

particularidades de cada legislação. Esta parte do projeto foi desenvolvida durante o 

período compreendido entre os meses de julho/2008 a outubro/2009.  

 A partir do desenvolvimento da solução “taxação automática de pensão”, 

ocorrida em dezembro/2009, o IPSEMG passou a realizar o cálculo da pensão sem a 

interferência de seus servidores e a registrar automaticamente a fundamentação legal da 

inclusão ou exclusão das vantagens devidas ao ex-servidor, dispensando transparência à 

legalidade do cálculo do valor inicial da pensão.  

 A terceira etapa do projeto (rateio e fundamentação automáticos das cotas-partes 

dos beneficiários de pensão habilitados) é bastante complexa, pois depende da 

legislação vigente à data do óbito e da categoria dos beneficiários que se habilitaram. 
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Apesar de esta etapa estar parcialmente desenvolvida desde 2007, já que, até então, não 

registrava a fundamentação automática das categorias de dependência, o “rateio” foi 

redesenhado para se tornar, nesse aspecto, automatizado e desenvolvido de julho/2008 a 

março/2010.  

 A quarta etapa do trabalho refere-se às atribuições automáticas da 

fundamentação legal da pensão e das suas cotas-partes de acordo com as legislações 

vigentes à data óbito do servidor. Para que o SICON atribuísse às pensões e as suas 

cotas-partes as normas aplicáveis, além da construção da ferramenta, a equipe da 

GEBEN localizou e examinou todas as normas constitucionais e leis federais ordinárias 

que versam sobre regras gerais de concessão de pensão desde 1954 (publicação da Lei 

nº 1.195, que dispôs sobre o 1º Estatuto do IPSEMG) até os dias atuais. 

 Além disso, foram analisadas todas as leis e decretos estaduais desde 1954, com 

vistas a localizar o fundamento legal que respaldasse a concessão de pensão para todas 

as categorias de dependentes dos servidores falecidos e para todos os períodos até esta 

data. Esta parte do trabalho foi estudada e desenvolvida no período de julho/2008 e 

março/2010.  

 A quinta parte do procedimento, desenvolvida de janeiro a outubro/2009, refere-

se à geração automatizada dos documentos de taxação, da proposta do benefício e do 

ato concessório. A geração automática desses documentos só pôde ser desenvolvida 

após a elaboração das quatro etapas anteriormente descritas.  

 Por último, a sexta etapa aglutinará as cinco anteriores mediante o 

desenvolvimento de tela do SICON que permitirá ao atendente digitar a matrícula 

IPSEMG do servidor falecido e conceder a pensão instantaneamente aos beneficiários, 
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não havendo mais a necessidade de acessar várias telas do SICON, como é feito 

atualmente. Esta etapa teve o seu desenvolvimento iniciado em abril/2010 com previsão 

de término em dezembro/2010.  
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3 RECURSOS UTILIZADOS  

 

 Neste projeto, foram utilizados recursos humanos, tecnológicos e financeiros. 

Para fins deste trabalho, considerou-se “recursos humanos” o tempo usado pelos 

especialistas do assunto e analista de negócios, servidores do IPSEMG, para 

viabilizarem a ideia que originou o desenvolvimento deste trabalho.  

 Os recursos tecnológicos se referem aos sistemas informatizados que são postos 

à disposição do IPSEMG10, especialmente o SICON e o Sistema de Pagamento de 

Pensão (SISPAG), e aos contratos de manutenção corretiva e evolutiva11, ambos 

relativos às despesas permanentes do IPSEMG com a realização de suas atividades de 

concessão e pagamento de pensão.  

 Consideraram-se “recursos financeiros” as despesas específicas para desenvolver 

a solução “concessão instantânea de pensão” a tempo e modo com vistas a cumprir o 

Acordo de Resultados 2010 da GEBEN.  

 Os recursos humanos são compostos por 4 (quatro) servidores da GEBEN e 1 

(um) analista de negócios do DETI, todos do IPSEMG. Para o período de 2009-2010, 

esses servidores, juntos, consumirão 1.352 (um mil trezentas e cinquenta e duas) horas 

de trabalho para levantamento de requisitos, avaliação da documentação de 

especificação e homologação da solução, entre reuniões gerenciais e técnicas, 

alcançando o custo total estimado de R$26.884,00. (ANEXO 5)  
                                                            
10São eles: o Cadastro Único de Pessoas (CADU), o Sistema de Pagamento de Pensão (SISPAG), o Portal 
de Segurança IPSEMG, o Sistema de Concessão de Pensão (SICON), o Sistema de Administração de 
Pessoal do Estado (SISAP) e a ferramenta de integração SISAP-SICON (“broker”).  

11Contratos IPSEMG-PRODEMGE nº 440/2006 e nº 4.964/2009.  
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 Como, independentemente do desenvolvimento de projetos, os sistemas (CADU, 

SISPAG, Portal de Segurança IPSEMG, SICON, SISAP e o “broker” SISAP-SICON) 

usados pelo IPSEMG para realização das atividades de pensão sempre estarão 

disponíveis, os custos desses “recursos tecnológicos” (disponibilização dos sistemas na 

“intranet”) não serão computados como gastos específicos deste trabalho.  

 Ademais, o projeto se valeu, além dos “recursos financeiros” a seguir descritos, 

dos contratos de manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas de pensão do IPSEMG, 

firmados com a PRODEMGE. Como essas manutenções são despesas operacionais e, 

portanto, de natureza permanente, elas também não serão consideradas como gastos 

próprios do projeto.  

 Os “recursos financeiros” utilizados para o desenvolvimento desta ferramenta e 

viabilização do Acordo de Resultados da GEBEN referem-se à Proposta Comercial 

PRODEMGE 282754/201012, já aprovada, e perfazem o montante de R$149.212,00.  

  Bem por isso, todos os recursos, financeiramente mensuráveis, utilizados para 

desenvolver esta solução, totalizam R$176.096,00, correspondentes aos gastos com as 

reuniões técnicas e de acompanhamento de projeto (R$26.884,00) e com o aditivo ao 

contrato firmado com a PRODEMGE (R$149.212,00).  

 Conforme restará demonstrado, os recursos humanos, tecnológicos e financeiros 

usados para o desenvolvimento desta solução foram alocados de forma bastante 

eficiente e com o objetivo precípuo de buscar a excelência na prestação dos serviços 

previdenciários aos cidadãos-usuários do IPSEMG.  

                                                            
12Dotação orçamentária: 2011.10.122.701.2427.0001-339039.50.1.  
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 O IPSEMG tem uma média mensal de 142 pensões concedidas para cônjuge 

e/ou filho menor de 21 anos (ANEXO 6) e arca, em termos absolutos, com uma despesa 

de pessoal de R$40,77 para análise e tramitação de cada processo de pensão, perfazendo 

uma despesa mensal de R$5.789,34 (142 * R$40,77) e anual de R$69.472,08. Nos dias 

atuais, cada processo de pensão simples percorre 5 (cinco) setores e consome estimados 

292 minutos de trabalho distribuídos entre 14 (quatorze) pessoas. (ANEXO 7)  

 Após a implantação da solução “concessão instantânea de pensão”, os processos 

não mais passarão por todos os setores tal como é hoje, instante em que as ferramentas 

de controle interno deixarão de ser pessoais e manuais. Não haverá mais necessidade de 

realizar várias conferências, que se limitarão à conferência dos dados lançados no 

CADU, já que o cálculo será automatizado. Em razão dessas modificações, cada 

processo tramitará em 3 (três) setores, consumirá 187 minutos de trabalho distribuídos 

entre 9 (nove) pessoas e terá uma despesa com pessoal de R$22,50 por processo, 

perfazendo um gasto mensal de R$3.195,00 (142 * R$22,50) e anual de R$38.340,00. 

(ANEXO 7)  

 Com a implantação desta solução, haverá redução significativa tanto do tempo 

(36%) quanto dos recursos financeiros (45%) usados com pessoal na análise e 

tramitação dos processos de pensões simples.  

 Como o IPSEMG concede, em média, 1.699 pensões por ano (ANEXO 6) e 

considerando que a economia na análise de cada processo será de R$18,27 (R$40,77 – 

R$22,50), o Estado de Minas Gerais passará a economizar anualmente R$31.040,73 

(1.699 * R$18,27) na concessão das pensões de seus ex-servidores.  
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 Ou seja, o retorno do investimento financeiro despendido com o 

desenvolvimento do projeto, em termos absolutos, será obtido em pouco mais de cinco 

anos (R$176.096,00 / R$31.040,73 = relação custo/benefício).  

 Tendo como horizonte o futuro próximo de 100 anos, haja vista que a concessão 

de pensão advém da contratação de funcionários públicos efetivos (atividade 

permanente) e considerando a economia anual de R$31.040,73, advinda da implantação 

desta ferramenta, o montante de recursos que deixará de ser despendido no período, em 

valor presente, será de estimados R$3.104.073,00.  

 Importante registrar que a “concessão instantânea” propiciará, além dos 

benefícios financeiros descritos, outras conquistas diretas e não economicamente 

mensuráveis. Entre elas, a imediata satisfação dos dependentes dos servidores nesses 

momentos de fragilidade emocional, resultado de alto impacto social, sobressaindo-se, 

inclusive, em relação à economia obtida com o desenvolvimento desta solução.  

 Registre-se ainda a existência de conquistas indiretas advindas desta solução, 

tais como a simplificação e facilidade derivadas da automatização das rotinas de 

concessão de pensão, que trarão para os servidores do IPSEMG segurança na realização 

da taxação e fundamentação do valor do benefício.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

4.1 Monitoramento, avaliação de resultados e indicadores utilizados 

 

 Desde 2005, o tempo de resposta aos pedidos de pensão vem sendo monitorado 

sistematicamente pelo IPSEMG, mediante a criação de indicadores de desempenho e a 

pactuação de metas no Acordo de Resultados, além da realização de reuniões gerenciais 

e técnicas, com o intuito de promover melhorias no atendimento de seus beneficiários.  

 Como sistemática de acompanhamento e avaliação, além da realização mensal 

de monitoramento, são feitos balanços semestrais dos resultados, instante em que são 

avaliados os resultados e tomadas decisões para a correção das ações. Trinta dias após o 

fim do período avaliatório (anual), os relatórios gerenciais são submetidos à apreciação 

da Comissão de Avaliação.  

 Aludidos relatórios objetivam demonstrar os resultados alcançados no período, 

explicitando o atingimento ou não da meta, bem como os índices dos indicadores de 

desempenho, pontos problemáticos, justificativas, revisões e proposições para o alcance 

das metas pactuadas para o próximo período.  

 A apuração do esforço na consecução da meta prevista para o indicador de 

desempenho é calculada ao final de cada ano pela atribuição de notas de 0 a 10; sendo 

“0”, se abaixo de 50%; 6, se 50% a 59,9%; 7, se 60% a 69,9%; 8, se 70% a 79,9%; 9, se 

80% a 89,9%; e 10, se 90% a 100%.  
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 Os Acordos de Resultados de 2005, 2006 e 1ª etapa de 2007, elegeram como 

indicador de desempenho o “Índice de Tempestividade na Concessão do Benefício de 

Pensão”. Esse indicador representava o número de pedidos de pensão concluídos no 

prazo fixado, em relação ao somatório de processos de pensão iniciados pelo IPSEMG e 

em condições de serem julgados. Os prazos para conclusão dos processos, após o 

recebimento da documentação, eram distintos de acordo com a classificação abaixo 

descrita:  

1- 30 dias úteis para processos simples;  

2- 40 dias úteis para processos de servidores não efetivos;  

3- 60 dias úteis para processos com perícia médica ou estudo socioeconômico.  

 Esse indicador tinha como fórmula o total de processos de pensão concluídos no 

prazo estabelecido dividido pelo total de processos de pensão iniciados, em condições 

de serem analisados, com previsão de conclusão menor ou igual à data da avaliação 

multiplicado por 100.  

 A meta do Acordo de 2005 foi de 85%, sendo considerada desafiadora, haja 

vista que dependia da otimização de processos recém implantados. O Acordo de 2006 

fixou como meta o patamar de 86,4% e a 1ª etapa do Acordo de 2007, 90%.   

 Já os Acordos de Resultados da 2ª etapa de 2007, 2008, 2009 e 2010, elegeram 

como indicador de desempenho, distinto dos Acordos firmados nos anos anteriores, o 

“Tempo Médio de Atendimento – Concessão de Benefícios”. Mencionado indicador 

tem por objetivo medir o tempo de atendimento entre a data de disponibilização da 

informação do resultado do pedido e a data de solicitação ao IPSEMG.  
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 Esse indicador tem como fórmula a mediana dos tempos de disponibilização da 

informação ao beneficiário (diferença – em dias – entre a data de disponibilização da 

informação e a data de solicitação do pedido ao IPSEMG) e contempla os processos de 

concessão de pensão por morte de servidores estaduais.  

 A meta do Acordo da 2ª etapa de 2007 foi de 10 (dez) dias úteis, partindo de um 

valor de referência de 25 (vinte e cinco) dias úteis. A 1ª etapa do Acordo de Resultados 

2008 manteve como meta o patamar de 10 (dez) dias úteis e a 2ª etapa desse Acordo 

reduziu para 8 (oito) dias úteis, índice também fixado para a 1ª etapa do Acordo 2009. 

Para a 2ª etapa do Acordo 2009, o índice foi reduzido para 5 (cinco) dias úteis, patamar 

mantido para a 1ª etapa do Acordo 2010. Para a 2ª etapa do Acordo 2010, o índice foi 

estabelecido em 4,7 (quatro vírgula sete) dias úteis. Para o ano de 2011, espera-se 

extinguir tal indicador, já que as pensões simples de servidores aposentados do Poder 

Executivo que recebiam seus proventos pelo SISAP serão concedidas instantaneamente. 

Em razão disso, pretende-se criar indicadores mais arrojados, buscando mapear, analisar 

e reduzir o tempo de resposta aos pedidos de pensões que necessitam da realização de 

perícia médica e/ou estudo socioeconômico.  

 

4.2 Resultados quantitativos e qualitativos concretamente mensurados 

 

 Inicialmente, convém registrar que, conforme se pode observar dos Acordos de 

Resultados de 2005-2010, o IPSEMG vem obtendo resultados significativos no que 

tange à redução do tempo de disponibilização de resultado dos pedidos de pensão, 

especialmente das pensões simples.  
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 Em 2005, 86,38% das pensões simples foram concedidas no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis. No 1º semestre de 2006, o resultado alcançou o patamar de 88,39%. No 2º 

semestre de 2006, atingiu a marca de 90,28% e no período de janeiro a abril/2007, 

90,65%.  

De junho a dezembro/2007, foi firmado Acordo de Resultados e o indicador foi 

alterado com vistas a exigir que todas as pensões simples fossem concedidas em até 10 

(dez) dias úteis. Isso só foi possível em virtude das melhorias desenvolvidas, como a 

racionalização dos processos e a eliminação da exigência de documentação 

desnecessária, além do desenvolvimento da solução de busca automática do 

contracheque do servidor no SISAP. Com isso, o desempenho do indicador foi 

melhorado consideravelmente, passando de 25 (vinte e cinco) dias úteis13 para 6 (seis) 

dias úteis.  

 Em 2008, o índice do indicador manteve-se em 6 (seis) dias úteis e, em 2009, o 

resultado melhorou ainda mais, caindo para 4 (quatro) dias úteis. Este resultado é 

reflexo da implementação da solução “taxação automática de pensão”, desenvolvida em 

2009 e contemplada no Acordo de Resultados do mesmo ano. A “taxação”, parte 

integrante da ferramenta “concessão instantânea de pensão”, visa realizar o cálculo da 

pensão sem a interferência do servidor e registrar automaticamente a fundamentação 

legal da inclusão e/ou exclusão das vantagens então devidas ao servidor falecido, 

dispensando transparência e legalidade ao cálculo da pensão.  

 Mencionada solução também exerce impacto direto sobre o tempo de resposta 

dos pedidos das pensões que não são simples, ou seja, daquelas que dependem da 

                                                            
13Valor de referência do período imediatamente anterior: janeiro a abril de 2007.  



30 

 

realização de perícia médica e/ou de estudo socioeconômico. Isso porque o cálculo da 

pensão, que antes envolvia a análise individual das vantagens devidas ao servidor, antes 

de seu óbito, passou a ser automaticamente realizado pelo SICON (vide Seção 2 – 

Descrição do Trabalho).  

 Atualmente, o resultado do indicador para 2010 encontra-se em 4 (quatro) dias 

úteis e tende a reduzir ainda mais com a implantação da “concessão instantânea de 

pensão”, que permitirá conceder pensões para cônjuges e/ou filhos menores de 21 anos 

de servidores aposentados do Poder Executivo que recebiam proventos pelo SISAP, no 

instante do atendimento, informando-lhes o valor do benefício e a data do primeiro 

pagamento.  

 A principal contribuição deste trabalho está atrelada à melhoria do atendimento 

dos cidadãos-usuários que possuem o direito à pensão deixada por servidores falecidos. 

A ferramenta de concessão instantânea permitirá que o SICON, após a digitação da 

matrícula IPSEMG do servidor, processe automaticamente as rotinas de: busca dos 

dados dos requerentes de pensão no CADU, busca do contracheque e dados funcionais 

do servidor falecido no SISAP, taxação fundamentada da pensão, rateio das cotas-

partes, atribuição do embasamento legal do benefício e das cotas-partes, geração dos 

documentos de cálculo e proposta do benefício, além da emissão do ato concessório da 

pensão e, por fim, proceda à concessão imediata do benefício.  

 Os resultados, além de garantirem celeridade, segurança, impessoalidade e total 

transparência na concessão imediata da pensão, reduziram significativamente o volume 

de constantes reclamações dos beneficiários do IPSEMG, que eram obrigados a esperar 

por meses a conclusão da análise de seus pedidos de pensão.  
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 Não por acaso, os resultados das pesquisas de satisfação do cliente, constantes 

dos Acordos de Resultados da Diretoria de Previdência de 2005-2010, informam a 

melhoria considerável e o alto grau de qualidade atingido pelo setor de atendimento do 

IPSEMG. Enquanto em 2005, o índice era de 3,85 (numa escala de 0 a 5), equivalente a 

77% de contentamento; no 2º semestre de 2009, ele atingiu o patamar de 4,47 (89%), 

sendo que a meta para 2010 foi fixada em 4,5 (90%).  
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5 LIÇÕES APRENDIDAS 

 

 No decorrer deste trabalho, que vem sendo planejado desde meados de 2008 e 

boa parte desenvolvida e implementada em 2009-2010, extraiu-se uma série de lições, 

desde a importância do envolvimento dos servidores até a integração das entidades e 

órgãos que se relacionam com o assunto.  

 No início do projeto, a equipe gestora verificou, durante a realização das 

reuniões, a existência de uma postura de ataque do IPSEMG e a de defesa, por parte da 

PRODEMGE. As equipes possuíam visões polarizadas, de cunho eminentemente 

contratual, onde as reuniões eram tensas e pouco proveitosas.  

 Após constatar tal situação, foram feitas reuniões internas de conscientização 

com os técnicos do IPSEMG. Além disso, foram feitas reuniões com a Coordenadora da 

equipe de projetos da PRODEMGE, com o intuito de ter uma visão global do projeto, 

entendendo a sua importância e suas reais possibilidades.  

 Ademais, esclareceu-se que se tratava de projeto de altíssimo impacto social, já 

que o IPSEMG responsabiliza-se pela concessão de benefícios previdenciários atrelados 

à subsistência dos dependentes dos servidores estaduais, garantindo-lhes imediatamente 

a renda necessária à sobrevivência.  

 Como consequência, a visão puramente “contratualista” foi eliminada, ocasião 

em que as equipes passaram a ter uma visão de parceria em prol de um único objetivo: o 

de concluir solução que permitirá ao IPSEMG conceder pensão de forma instantânea 
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para dependentes de ex-servidores. As reuniões tornaram-se menos tensas e mais 

produtivas.  

 Com a facilitação das relações pessoais e a eliminação dos entraves burocráticos, 

a conclusão do projeto se tornou o único desafio para ambas as equipes. O 

envolvimento de todos os gestores e técnicos do IPSEMG e PRODEMGE, ou seja, a 

parceria instituída entre tais equipes permitiu que o projeto se desenvolvesse com maior 

facilidade e flexibilidade.  

 Outra lição refere-se à importância que deve ser dispensada à presença de 

analista de negócios do próprio cliente na relação com a PRODEMGE. No início, o 

IPSEMG não possuía a visão de tecnologia da informação e a PRODEMGE não detinha 

o conhecimento da matéria previdenciária, complexa por natureza, o que dificultava o 

diálogo técnico entre as equipes. Com a inserção de analista de negócios do próprio 

IPSEMG no projeto, tanto os técnicos do IPSEMG quanto os da PRODEMGE passaram 

a ter uma visão global do projeto, entendendo as necessidades e as limitações da outra 

equipe.  

 Resultado disso foi o aumento significativo da profissionalização das equipes, o 

que gerou inclusive a melhoria na qualidade da documentação técnica do SICON, 

facilitando a realização de manutenções futuras. Além disso, a horizontalização das 

responsabilidades, efetivada pela Diretoria de Previdência quando designou a GEBEN 

para se tornar signatária do Acordo de Resultados, concedeu maior autonomia aos seus 

níveis hierárquicos. Em razão disso, foram eleitos determinados servidores para gerirem 

projetos e lhes foram atribuídas novas competências, o que gerou maior 
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comprometimento da equipe e proporcionou aumento da eficiência dos procedimentos 

do projeto e eficácia das ações da ferramenta desenvolvida neste trabalho.  

 

5.1 Soluções adotadas para superação dos principais obstáculos  

 

 Um dos obstáculos enfrentados foi o da criação de “linguagem comum” entre as 

pessoas envolvidas no projeto, pois o IPSEMG possuía funcionários de diversos setores 

que dominavam sua área de atuação. De um lado, havia os servidores do IPSEMG com 

conhecimento prático dos procedimentos de concessão de pensão. De outro, havia os 

analistas, com conhecimento tecnológico de como os sistemas devem ser 

desenvolvidos. Logo, promover a integração dos setores para que possuíssem a mesma 

linguagem, dotados de uma visão ampla e global do projeto, foi um dos maiores 

desafios. A solução encontrada foi designar analista de negócios do setor de informática 

do IPSEMG para atuar como facilitador da comunicação entre as equipes, além da 

função de analista de negócios, já que conhecia as rotinas de tecnologia da informação 

da PRODEMGE e as do IPSEMG, mesmo que, no início, minimamente.  

 Outro obstáculo refere-se à dificuldade de acesso às informações remuneratórias 

e funcionais dos ex-servidores do Executivo, cuja gestão do SISAP é de inteira e 

exclusiva responsabilidade da SEPLAG. A medida adotada para solucionar a limitação 

foi reunir com o setor responsável da SEPLAG, esclarecer a necessidade e a 

importância da solução pretendida com vistas à obtenção do acesso aos dados dos 

servidores falecidos. A obtenção dessas informações foi possível graças ao empenho e à 

persistência dos gestores do projeto, bem como à cooperação da SEPLAG, que, devido 
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à incompatibilidade entre o SISAP (computador de grande porte, plataforma alta) e o 

SICON (plataforma baixa), promoveu as adaptações necessárias à integração desses 

sistemas via “broker”.  

 Outro entrave encontrado e já superado refere-se à ausência padronizada de 

codificação das verbas do SISAP no SICON, resquício dos procedimentos manuais. A 

título de exemplo, a verba do SISAP nº “0039” possuía registros distintos no SICON, 

como “39”, “039” ou mesmo “0039”. Mesmo depois de desenvolvida, para que a 

“taxação automática de pensão” pudesse ser colocada em produção, foi necessário 

refazer a lista de todas as verbas do SISAP cadastradas no SICON e, a partir daí, cuidar 

para que as verbas do SISAP passassem a ser cadastradas automaticamente.  
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7 ANEXOS 

 

ANEXO 1a: Pensionistas por categoria – Minas Gerais – jul.2010  

Categoria Qtde %
CONJUGE 24.359 64,82%
FILHO(A) 4.700 12,51%
FILHA DO ESTATUTO 2.654 7,06%
FILHO(A) INVALIDO(A) 2.644 7,04%
COMPANHEIRO(A) 1.768 4,71%
PAI OU MAE 557 1,48%
EX-CONJUGE COM PENSAO ALIMENTICIA 281 0,75%
IRMAO INVALIDO 202 0,54%
MENOR SOB GUARDA 174 0,46%
PESSOA DESIGNADA 162 0,43%
NETO (judicial) 14 0,04%
EX-COMPANHEIRO(A) COM PENSAO ALIMENTICIA 10 0,03%
ENTEADO(A) 9 0,02%
MENOR SOB GUARDA APOS 21 ANOS 9 0,02%
EX-CONJUGE 7 0,02%
IRMAO 7 0,02%
ENTEADO(A) INVALIDO(A) 7 0,02%
TUTELADO 6 0,02%
EX-COMPANHEIRO(A) 5 0,01%
FILHO(A) APOS 21 ANOS (judicial) 1 0,00%
CURATELADO 1 0,00%
Total 37.577 100,00%

 

Fonte: SISPAG.  

Elaboração: Os autores.  
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ANEXO 1b: Pensionistas de servidores estaduais por Poder/Entidade de 

vinculação – Minas Gerais – set.2010  

Poder/Entidade de vinculação Quantidade Percentual
Poder Executivo 25.004 93,41%
Tribunal de Justiça 1.275 4,76%
Assembleia Legislativa 192 0,72%
Defensoria Pública 32 0,12%
Tribunal de Contas 89 0,33%
Ministério Público 175 0,65%
Total 26.767 100,00%

 

Fonte: SISPAG.  

Elaboração: Os autores.  
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ANEXO 2: Quantidade de segurados e beneficiários dos RPPSs dos estados 

membros – Brasil – 2008  

Região Unidades da federação Quantidade de
servidores ativos,
inativos e pensionistas

%

Rondônia 65.851 1,0%
Acre 31.656 0,5%
Amazonas 143.618 2,1%
Roraima 17.542 0,3%
Pará 157.744 2,3%
Amapá 27.144 0,4%
Tocantis 46.208 0,7%
Maranhão 130.291 1,9%
Piauí 105.898 1,6%
Ceará 214.835 3,2%
Rio Grande do Norte 108.258 1,6%
Paraíba 139.735 2,1%
Pernambuco 307.770 4,6%
Alagoas 114.014 1,7%
Sergipe 62.240 0,9%
Bahia 320.714 4,8%
Minas Gerais 636.103 9,4%
Espírito Santo 119.821 1,8%
Rio de Janeiro 789.043 11,7%
São Paulo 1.533.224 22,8%
Paraná 322.096 4,8%
Santa Catarina 187.963 2,8%
Rio Grande do Sul 501.324 7,4%
Mato Grosso do Sul 104.475 1,6%
Mato Grosso 105.942 1,6%
Goiás 286.548 4,3%
Distrito Federal 159.059 2,4%

6.739.116 100,0%

Centro-oeste

Total

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

 

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social 2008 (BRASIL, MPS, 2009a)  

Elaboração: Os autores. 



 47 

ANEXO 3: Visão integrada dos sistemas que compõem o procedimento da “concessão instantânea de pensão” – Minas Gerais – 2010  
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ANEXO 4: Quadro descritivo cronológico das etapas da ferramenta  

 

Etapa Ações Período 

1ª 
Realizar a busca automática do contracheque e dados 

funcionais do servidor falecido no SISAP.  

junho/2007 a 

dezembro/2008 

2ª 

Realizar automaticamente a taxação da pensão e o registro da 

fundamentação legal da inclusão e/ou exclusão das vantagens 

devidas ao servidor.  

julho/2008 a 

outubro/2009 

3ª 
Realizar o rateio e fundamentação automáticos das cotas-

partes dos beneficiários habilitados.  

julho/2008 a 

março/2010 

4ª 

Atribuir automaticamente fundamentação legal à pensão e às 

respectivas cotas-partes de acordo com as legislações vigentes 

à data do óbito.  

julho/2008 a 

março/2010 

5ª 
Gerar automaticamente os documentos de taxação e de 

proposta da pensão, além do ato concessório do benefício.  

janeiro/2009 a 

outubro/2009 

6ª 

Desenvolver tela do SICON que permitirá ao funcionário 

digitar a matrícula IPSEMG do servidor falecido e conceder a 

pensão instantaneamente, informando, durante o atendimento 

dos beneficiários, o valor do benefício e das cotas-partes e a 

data do primeiro pagamento.  

abril/2010 a 

dezembro/2010 
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ANEXO 5: Valor estimado de recursos humanos usados nas reuniões técnicas e gerenciais 

de acompanhamento do projeto - IPSEMG - 2009-2010  

Servidores públicos Setor Cargo Remuneração/
mês (R$)

Remuneração/
hora (R$)

Nº 
horas/ano

Nº horas
total Valor (R$)

Assessor de Departamento GEBEN DAI-21 3.630,00 22,69 52 104 2.359,50

Coordenador de Seção GEBEN DAI-18 2.530,00 15,81 52 104 1.644,50

Chefe de Departamento GEBEN DAI-21 3.630,00 22,69 52 104 2.359,50

Gerente de Benefícios GEBEN DAI-24 4.400,00 27,50 52 104 2.860,00

Analista de Negócio DETI DAI-18 2.530,00 15,81 52 104 1.644,50

260 520 10.868,00

Valor estimado dos recursos humanos utilizados nas reuniões técnicas do projeto - IPSEMG - 2009-2010

Servidores públicos Setor Cargo Remuneração/
mês (R$)

Remuneração/
hora (R$)

Nº 
horas/ano

Nº horas
total Valor (R$)

Assessor de Departamento GEBEN DAI-21 3.630,00 22,69 104 208 4.719,00

Coordenador de Seção GEBEN DAI-18 2.530,00 15,81 104 208 3.289,00

Chefe de Departamento GEBEN DAI-21 3.630,00 22,69 104 208 4.719,00

Analista de Negócio DETI DAI-18 2.530,00 15,81 104 208 3.289,00

416 832 16.016,00

676 1.352 26.884,00TOTAL

Observação: Considerado: mês de 20 dias úteis e de 8h diárias de trabalho; reuniões semanais de acompanhamento
do projeto com duração de 1h; e ano com 52 semanas. 

Observação: Considerado: mês de 20 dias úteis e de 8h diárias de trabalho; reuniões técnicas semanais do projeto
com duração de 2h; e ano com 52 semanas. 

Valor estimado dos recursos humanos utilizados nas reuniões gerenciais de acompanhamento do projeto -
IPSEMG - 2009-2010

SUBTOTAL

SUBTOTAL

 

Fonte: Lei Delegada nº 175/2007 e Lei nº 18.802/2010.  

Elaboração: Os autores. 
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ANEXO 6: Número de pensões concedidas anualmente pelo IPSEMG – Minas Gerais – 

2007-2010  

Ano Número de pensões concedidas
Número de pensões concedidas 

para cônjuge e/ou filho menor de 
21 anos**

2006 2.593 1.997
2007 2.258 1.739
2008 2.068 1.592
2009 2.080 1.602
2010* 2.035 1.567

Média anual 2.207 1.699
Média mensal 184 142

 

Fonte: SICON  

Elaboração: Os autores.  

Observações: (*) Dados apurados até 30/09/2010 e estimados daí até o final do ano.  

(**) Segundo dados da folha de pagamento de pensionistas de julho/2010, 77% dos 

beneficiários são cônjuges e/ou filhos menores de 21 anos.  
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ANEXO 7: Tempo e custo gastos por setor do IPSEMG nos procedimentos de concessão manual e instantânea de pensão – Minas Gerais – 2010  

Agente Função Tempo 
(min)

Salário 
(R$/min) Função Tempo 

(min)
Salário 
(R$/min)

Auxiliar de Seguridade Social Atendimento, instrução e digitalização do processo 90 9,63 Atendimento, concessão e digitalização da pensão 90 9,63
Chefia DAI-19 Conferência 5 1,43 Conferência do deferimento da pensão 5 1,43
Trabalhador Mirim Tramitação física e virtual de processos 15 0,75 Tramitação física e virtual de processos 15 0,75

Agente Função Tempo 
(min)

Salário 
(R$/min) Função Tempo 

(min)
Salário 
(R$/min)

Auxiliar de Seguridade Social Análise do direito 60 6,42 Conferência do deferimento da pensão 30 3,21
Coordenador DAI-18 Conferência e envio de proposta 20 5,27 Aprovação da conferência 10 2,64
Trabalhador Mirim Tramitação física e virtual de processos 15 0,75 Tramitação física e virtual de processos 15 0,75

Agente Função Tempo 
(min)

Salário 
(R$/min)

Chefe de Departamento DAI-21 Conferência e validação da proposta 15 5,67
Trabalhador Mirim Tramitação física e virtual de processos 15 0,75

Agente Função Tempo 
(min)

Salário 
(R$/min)

Auxiliar de Seguridade Social Análise do processo 10 1,07
Gerente DAI-24 Envio de proposta para deferimento 5 2,29
Trabalhador Mirim Tramitação física e virtual de processos 15 0,75

Agente Função Tempo 
(min)

Salário 
(R$/min) Função Tempo 

(min)
Salário 
(R$/min)

Assessor DAI-21 Análise da proposta de deferimento 10 3,78 Conferência do deferimento de pensão 5 1,89
Diretor Deferimento de pensão 2 1,46 Assinatura do ato de concessão de pensão 2 1,46
Trabalhador Mirim Envio do processo ao arquivo 15 0,75 Envio do processo ao arquivo 15 0,75

TOTAL 292 40,77 TOTAL 187 22,50

36%
45%

CONCESSÃO MANUAL CONCESSÃO INSTANTÂNEA
Departamento de Atendimento ao Segurado - DEAS

Redução de custo (R$) na mudança do procedimento de concessão manual para o de concessão instantânea de pensão

Diretoria de Previdência - DIPREV

Departamento de Concessão de Benefícios - Pensionista - DECOB-PE

Departamento de Concessão de Benefícios - DECOB

Gerência de Benefícios - GEBEN

Redução de tempo (min) na mudança do procedimento de concessão manual para o de concessão instantânea de pensão

Fonte: Lei Delegada nº 175/2007, Lei nº 18.802/2010 e SICON. Elaboração: Os autores. Observação: Fluxo mapeado para pensões simples e a remuneração 
refere-se ao valor mensal, dividido por 20 dias úteis, dividido pela carga horária diária em minutos e multiplicado pelo tempo da tarefa.  


