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Mensagem do Governador do Estado do Amazonas
Para enfrentar os inúmeros desafios que nos são postos, elaboramos um programa de
governo que busca ao mesmo tempo atender as questões emergenciais, sem descuidar
de construir soluções duradouras e sustentáveis.
Em nosso programa de governo definimos, dentre outras, as seguintes

diretrizes

fundamentais para as finanças públicas:
A

modernização

administrativa

e

tecnológica

da

máquina

arrecadadora;
A implementação de um modelo de relacionamento com
contribuintes e demais clientes da SEFAZ que seja fundado na
transparência, no respeito e na integração de todos em favor da
sociedade amazonense, especialmente com a pequena e média
empresa;
A integração com órgãos federais e estaduais afins.
Manutenção dos níveis históricos da capacidade de investimento
com recursos próprios.
Eliminação de desperdícios dos gastos com custeio e investimentos
Nesse contexto a implementação de nossas diretrizes através da publicação do Plano
Estratégico da SEFAZ para o período 2013-2014, vem no sentido de construirmos
aquelas soluções estruturantes com as quais nos comprometemos em nosso programa
de governo. A adoção do plano estratégico revela um salto qualitativo que pretendemos
implementar no nosso modelo de gestão para o Estado do Amazonas. O nosso desafio,
Governante e servidores, é a efetiva implementação das diretrizes definidas.
Assim, com o objetivo de assegurarmos que as estratégias definidas se reflitam
efetivamente na ação da Secretaria, estamos adotando, pioneiramente no setor público
brasileiro, uma das mais modernas ferramentas gerenciais contemporâneas: O
“Balanced Scorecard”. Vamos ousar em busca de novas soluções para novos e velhos
problemas. Essa é a marca de nosso governo.
Vamos continuar em busca da excelência, vamos superar os desafios e construir a
sociedade que sonhamos para nossos filhos.
Omar Aziz
Governador do Estado
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Mensagem do Secretário da Fazenda do Estado do Amazonas
A publicação deste documento consolida o Plano Estratégico da Secretaria de Fazenda.
Aqui estão definidas as grandes diretrizes que através de indicadores de desempenho
serão avaliadas bimestralmente para orientar todas as atividades que serão
desenvolvidas pela SEFAZ nos anos vindouros para consolidar os resultados que temos
obtido com trabalho e dedicação.
Com trabalho e dedicação temos realizado na SEFAZ grandes investimentos no sentido
da modernização de nossas atividades. Por exemplo, para nos atualizarmos com as
novas demandas tecnológicas vamos adquirir uma nova plataforma de informática que
possibilitará um salto qualitativo importante nessa área. Seja possibilitando um melhor
tratamento dos dados e informações que permitirá um maior controle, tanto sobre os
contribuintes para assegurar a realização da receita devida ao Estado quanto sobre o
gasto público, ou seja disponibilizando mais e novos serviços on-line bem como as
modernas ferramentas de gerenciamento eletrônico, além dos inúmeros que hoje já estão
sendo utilizados por todos nossos clientes sejam contribuintes, fornecedores ou outros
órgãos do Estado. Na verdade, diversas são as iniciativas que tomamos no sentido de
construirmos a melhoria operacional da SEFAZ, mas é fundamental que a Instituição
possa ter consciência da direção a ser seguida frente aos inúmeros desafios que se
postam no horizonte.
Este Plano Estratégico renova a comunicação para todos nossos servidores da razão de
ser da Secretaria, qual sua missão e mostra qual a visão que temos para o nosso futuro.
No entanto a efetivação dessa visão de futuro só se realizará estivermos atentos para os
riscos e oportunidades ao longo do caminho. Cada funcionário, cada colaborador deve
buscar entender qual o seu papel na construção desse futuro.
Para tornarmos realidade as diretrizes, adotamos uma das mais modernas e
comprovadamente eficazes ferramentas de gestão estratégicas, o chamado BSC ou
Balanced Scorecard. Ousada, e de forma pioneira no setor público brasileiro, a SEFAZ
adotada a metodologia do BSC para implementar seu plano estratégico de forma que as
diretrizes aqui definidas sejam fielmente desenvolvidas.
Aos nossos servidores, recomendo sua participação, sua crítica, seu comprometimento.
Este é um primeiro passo, é o início de uma caminhada. Ao longo do caminho correções

5

serão feitas e rumos serão reavaliados, mas não podemos ignorar a enorme
complexidade e a velocidade das mudanças em nossa atividade profissional.
O Estado do Amazonas conta com nosso trabalho e empenho para a construção de um
futuro melhor. Precisamos colaborar como o Governo para manter a capacidade de
investimentos histórica

com recursos próprios, além de disponibilizar recursos de

forma racional para o bom funcionamento da estrutura governamental nas principais
políticas publicas(saúde, educação, segurança, saneamento dentre outras funções, bem
como garantir recursos para cumprir os compromissos de amortização da dívida e juros.
Esta será a nossa tarefa, ou seja manter a receita sempre crescente e como eficiência
nos gastos públicos.
Afonso Lobo Moraes
Secretário da Fazenda
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1.Introdução
Todos os governos estão sendo submetidos a restrições orçamentárias, a fazer mais
com menos e a sociedade está exigindo mais transparência, justiça e equidade nos
contratos públicos. A tecnologia está cada vez mais presente, ofertando maior gama de
produtos. O poder publico

brasileiro tem sérias restrições na capacidade de

investimentos com recursos próprios que tem limitado as ações em políticas públicas.
Existe uma crescente preocupação com o desempenho do setor público a nível
mundial. Os dirigentes das instituições públicas vêm sendo

questionados

continuamente quanto ao desempenho dessas. A sociedade questiona porque essas
instituições não podem utilizar as modernas técnicas de gestão ou porque o
desempenho deve ser inferior ao observado nas organizações privadas. O argumento de
que o setor público não tem os recursos necessários para prestar um serviço de
excelência para a sociedade não é aceito mais como justificativa para a ineficiência das
instituições públicas. No sentido de se atender as exigências de uma sociedade que está
cada vez mais instruída e ciente de seus direitos é necessário que cada órgão público
faça uma profunda reflexão de seu papel social e de como ele irá responder com
excelência a esse papel. Essa é a razão principal do Plano Estratégico da SEFAZ-AM.
O professor Porter, expoente mundial na área de estratégias organizacionais,
argumenta que uma organização sem estratégia é como uma folha seca que se
movimenta ao sabor dos ventos. Nisto ele busca mostrar a falta de rumo e como
consequência a baixa performance. Diversos estudiosos da área de gestão, como o
professor Kaplan da “Harvard Business School”, argumentam que não é possível se
gerenciar o que não se mede e que não se pode medir o que não se sabe descrever.
Neste sentido os estudiosos estão buscando evidenciar a necessidade de mensuração
dos principais fatos que constroem o futuro das organizações. Os professores
pesquisadores

citados,

assim

como

outros,

afirmam

que

o

processo

de

desenvolvimento da estratégia organizacional é fundamental para que as ideias geradas
no planejamento se tornem tangíveis para todos os níveis da organização, fato essencial
para que a implementação das estratégias tenha sucesso. Os documentos do BID que
geraram a iniciativa do Projeto de Modernização da Administração Fazendária
(PNAFE) mostram que os países beneficiários possuem dificuldades com o
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Planejamento Estratégico, com a Gestão de Pessoas e com o seu capital informacional.
Desta forma pode-se identificar desde o nível local até o internacional a necessidade de
ações de planejamento efetivas para que as instituições fazendárias cumpram o seu
papel na sociedade.
As percepções apresentadas, de forma resumida nestas palavras iniciais, nortearam o
processo de planejamento estratégico da SEFAZ-AM e sua gestão através de
indicadores de desempenho. Buscou-se um processo participativo, baseado nas
melhores técnicas conhecidas para o desenvolvimento de Planos Estratégicos e, além
disto, buscou-se a melhor sistemática para desenvolver um planejamento proprietário
da Secretaria, com todos os passos sendo adaptados e aperfeiçoados pelos
colaboradores da SEFAZ-AM. Desta forma, construiu-se um Plano de forma contínua
e que trouxe para todos os colaboradores da Secretaria a oportunidade de participarem
como arquitetos do futuro da instituição e não apenas como realizadores de tarefas
específicas de acordo com suas funções. Espera-se que com a apropriação, em todos os
níveis da Secretaria, da componente estratégica, os rumos de futuro estejam
perfeitamente alinhados com os Planos do Governo do Estado do Amazonas e com os
anseios da Sociedade Amazonense.
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O presente documento do Plano Estratégico da SEFAZ-AM 2013-2014 foi conduzido
inicialmente dentro do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado –
SEFAZ MELHOR, que se desenvolveu no âmbito do PNAFE, e teve seu foco na
definição das diretrizes estratégicas que devem nortear as ações da Secretaria. Ele foi
desenvolvido sob a responsabilidade da Secretaria Executiva de Assuntos
Administrativos e a liderança da UCE-AM. Esta nova versão é uma atualização da
versão inicial, agora ajustada as novas diretrizes e ao novo ambiente de documentos
eletrônicos

e com a inclusão das estruturas

da Secretaria Executiva do

orçamento(SEOP
Dois aspectos a destacar: O primeiro é que este trabalho inscreve-se dentro de um
esforço de aprendizado contínuo da SEFAZ-AM e, portanto deve ser visto como um
primeiro passo para a implementação de uma gestão estratégica, devendo ser objeto de
avaliação crítica anual. O segundo aspecto, como corolário do primeiro, é que este
documento, como marco inicial, traz consigo uma fundamentação teórica da
metodologia e dos conceitos adotados ao longo dos trabalhos. Isto se reveste de
fundamental importância, pois neste momento pretendemos não apenas definir as
diretrizes estratégicas, mas solidificar na cultura organizacional o pensar estratégico.
Motivação

A sociedade contemporânea constitui um ambiente novo baseado em comunicação e
informação cujas regras e modos de convivência e operação estão sendo construídos
em todo o mundo. Talvez o desenvolvimento mais importante observado seja o de um
novo meio de produção de riquezas, a partir não apenas da posse da terra, de bens de
capital, ou mesmo do trabalho muscular, mas principalmente do trabalho mental, do
conhecimento. O trabalho, nas economias avançadas, migra, cada vez mais, da
transformação de matérias primas em produtos físicos, para a transformação de
informação e conhecimento em produtos imateriais. As constantes e aceleradas
mudanças, ocorridas nas dimensões política, econômica, social, cultural e tecnológica
determinam uma profunda reflexão a respeito de novas formas de modelagem para as
organizações, bem como de novas perspectivas para percebê-las. Uma das áreas mais
afetadas e na qual tem se observado grande avanço é na gestão das organizações; é
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interessante notar que o nível de desenvolvimento varia entre as diversas organizações,
regiões e nações, mesmo elas dispondo de condições semelhantes na busca de fatores
produtivos, como capital financeiro, pessoas ou tecnologia. A teoria do
desenvolvimento endógeno identifica que fatores como o capital social, o capital
humano, o conhecimento, a pesquisa e desenvolvimento, a informação e as
instituições, são determinados dentro da organização e não de forma exógena. O
desenvolvimento endógeno se apoia em processo interno de ampliação contínua da
capacidade de agregação de valor e da capacidade de absorção do novo em suas várias
manifestações. Uma das chaves da endogenia é a capacidade de cooperação entre os
atores internos.
Surge o conceito de organizações que aprendem definidas como redes de pessoas que
ensinam e aprendem umas com as outras, o tempo todo e onde líderes e liderados
constituem um todo indivisível em contínua evolução. A nova constelação de valores,
no entanto, não exclui simplesmente os antigos, mas, agrega-os em novas estruturas
formando novos paradigmas. Quanto melhor os grupos humanos conseguem se
construir em coletivos inteligentes, em sujeitos cognitivos, abertos, capazes de
iniciativa, de imaginação e de reação rápida, melhor asseguram seus entendimentos e
suas inserções nos ambientes mutantes. Inteligência coletiva deve ser compreendida
além do exclusivamente cognitivo e alcançar o “trabalhar em conjunto”. As relações
entre seres humanos produzem, transformam e administram constantemente espaços
heterogêneos e entrelaçados. Esses espaços plásticos, que nascem da interação entre
pessoas, compreendem ao mesmo tempo as mensagens, as representações que elas
evocam, as pessoas que as trocam e a situação como um todo, tal como é produzida e
reproduzida pelos atos dos participantes.
Os tipos de rede que as pessoas constituem variam em função do nível de autonomia
dos atores e com a natureza das relações de interdependência que estabelecem e que
animam o espaço onde prosperam a troca de ideias e a sinergia, mas, também, conflitos
de toda ordem. Em contraposição ao modelo hierárquico-burocrático, a rede configura
uma disposição horizontal dos atores, baseada em relações mais funcionais que
hierárquicas, mais cooperativas do que competitivas e mais dinâmicas inaugurando
novos parâmetros para a coordenação de ações. A rede é o lugar da manifestação de
múltiplas percepções e da intersubjetividade, onde os atores, ao tempo em que mantém
sua autonomia, estabelecem múltiplas relações de interdependência. Na rede convivem
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relações de cooperação – dimensão integradora – e conflitos de interesses – dimensão
de autoafirmação. Há na SEFAZ_AM um conjunto de atores novos e também atores
antigos revestidos de novos papéis. Mudou o ambiente, mudaram os atores, mudaram
os papéis. É, portanto, necessário repensar, refletir sobre novas lógicas, novo perceber,
novas atuações, identificações de novas oportunidades, novos constrangimentos a
tratar. No Brasil, no Amazonas e em especial na SEFAZ, estão ocorrendo mudanças
relevantes. Há novas coisas a fazer, há novas formas de pensar. Temos que buscá-las,
sempre, juntos.
Produto
Um Novo Modelo de Gestão à luz do legado e suas ambiguidades, levando em conta as
características da conjuntura, apoiado nas facilidades e constrangimentos inerentes aos
atores e suas possibilidades de agir e interagir com a organização e com os agentes do
seu ambiente. O que se pretende é experimentar de forma permanente um processo
continuado de pensar e agir diante da realidade. É fundamental que, a cada momento,
haja um produto, um documento que formalize e estruture as ações da SEFAZ-AM.
Mas este produto estará sempre ameaçado pelos avanços que a realidade e as
percepções dos membros do grupo puderem proporcionar.
Metodologia
O trabalho foi desenvolvido segundo dois aspectos metodológicos, o primeiro diz
respeito à busca de capacitação gerencial para abordagem da gestão estratégica pelas
lideranças da Secretaria, e o segundo se refere à base teórica que suporta os
procedimentos para definição dos parâmetros estratégicos que definirão as ações ou
projetos estratégicos da SEFAZ-AM.
Objetivos
O objetivo geral que norteia o trabalho é a definição de um conjunto de parâmetros
estratégicos e seus indicadores de desempenho que comuniquem para os diversos
níveis da SEFAZ-AM a sua razão de ser e o rumo desejado para o futuro. Tais
parâmetros estão expressos de forma a que a mensagem seja entendida por todos os
colaboradores da instituição. Grifamos todos, pois é necessário que todos os níveis da
organização saibam para que fins eles devem agregar valor.
Como objetivos específicos dois podem ser destacados: o primeiro é a criação de uma
metodologia própria de definição da estratégia da organização; e o segundo é a
formação de uma cultura voltada para o planejamento e monitoramento estratégicos.
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Entendemos que a estratégia da instituição deve estar na agenda de todos os nossos
colaboradores para que estes possam contribuir de forma efetiva para a realização de
nossa missão.
Procedimentos Operacionais
O trabalho se desenvolveu através de reuniões mensais entre os consultores e os
membros da SEFAZ-AM, em Manaus, onde juntos buscamos o desenvolvimento e
aperfeiçoamento do documento ora apresentado. No sentido de difundir a metodologia
e os resultados foram organizados seminários, onde, além da apresentação dos
resultados, foram realizados trabalhos práticos de utilização da metodologia no sentido
de se evoluir o máximo possível na apropriação da metodologia de planejamento
estratégico pelos colaboradores da SEFAZ-AM. No intervalo das reuniões o trabalho
foi desenvolvido de forma virtual através de um espaço na rede de computadores
(Internet) e da intranet da SEFAZ-AM, de forma que existiu uma comunicação
contínua facilitando o acompanhamento do seu desenvolvimento e a comunicação
entre a equipe de consultores e os dirigentes da Secretaria.
2.Base Teórica
Uma organização sem estratégia corre o risco de se transformar numa folha seca que se
move ao capricho dos ventos. Ser eficiente não basta. Ter uma estratégia é a única
forma de garantir uma posição diferenciada, que permitirá enfrentar os desafios que o
futuro reserva para a organização. As ferramentas gerenciais dizem respeito a coisas
que todas as empresas devem fazer, estas se relacionam às competências básicas, mas a
Estratégia refere-se às coisas que fazem com que determinada organização seja
diferente, especial no sentido de agregar significativo valor ao ambiente que atua e ser
percebida como um aliado de seus clientes, fornecedores e colaboradores. O ambiente
no qual os executivos devem elaborar suas estratégias sofreu uma grande mudança de
paradigma. Não se trata somente de um mundo transformando-se no mundo da
informação. São também as linhas de fronteiras nacionais se apagando ou ficando
permeáveis ao capital, informações, produtos e serviços, empresas e clientes. São ainda
as organizações em forma de pirâmide dando lugar a modelos achatados.
Para termos Estratégia precisamos de alguns parâmetros, que nos indiquem a razão de
existir da organização (Missão), sua Visão (como ela deseja ser vista no futuro) e seus
Valores (princípios norteadores das ações). O processo de Administração estratégica
questiona continuamente estes parâmetros de forma a criar a oportunidade para
mudanças e adequações necessárias.
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O trabalho da gestão estratégica considera três grandes grupos de atividades. O
primeiro diz respeito à análise estratégica, onde o estrategista busca entender a posição
da organização no seu meio de atuação. Nesta análise ele observa os ambientes externo
e interno, tendo como resultado o que é conhecido pela sigla dos termos em inglês
“Strength, Weaknesses, Opportunities e Threats” (SWOT). A SWOT representa
sucessivamente os Pontos Fortes e Pontos para Melhorias do ambiente interno da
organização, e Oportunidades e Ameaças do ambiente externo. O segundo grupo de
atividades se refere às opções estratégicas, onde o estrategista define o rumo da
organização. E o terceiro à implementação de estratégias, onde o estrategista detalha os
procedimentos que levarão a organização para o rumo estabelecido.
Resumo da Metodologia
Como já mencionado, para termos Estratégia precisamos de alguns parâmetros, que
nos indiquem a razão de existir da organização, isto é, a sua Missão, a sua Visão e seus
Valores. Na medida em que a cultura organizacional incorpora a componente
estratégica, a organização passa a ter todos os seus colaboradores atentos para eventos
que possam vir a influenciar o seu futuro. Neste rumo ela passa a utilizar todo o seu
potencial de inteligência, o qual está em sua grande parte no cérebro de seus
colaboradores.
Assim, o trabalho da gestão estratégica considera três grandes grupos de atividades já
mencionados, quais sejam: Análise estratégica, opções estratégicas e implementação
de estratégias. A figura 1(anexos), a seguir, mostra de forma esquemática a estrutura
da metodologia.
As diversas etapas do planejamento apresentam aspectos metodológicos específicos
relacionados às técnicas e objetivos da etapa, no entanto é necessário se transformar o
conhecimento adquirido na Análise Estratégica e nas Opções Estratégicas em Ações
Estratégicas. Na SEFAZ-AM o processo de transformar as estratégias em ações foi
norteado por uma metodologia geral que se baseia na busca de indicadores
balanceados, metodologia esta conhecida por sua denominação na língua inglesa de
“Balanced Scorecard (BSC)”, e que foi desenvolvida pelo professor da Harvard
Business School Robert S. Kaplan e o consultor David Norton. Este conjunto de
ferramentas do processo de Administração Estratégica foi adaptado para a SEFAZ-AM
pela equipe de consultores responsáveis pelo desenvolvimento do Planejamento
Estratégico. Considerando os diversos aspectos metodológicos do processo de
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administração estratégica, pode-se representar o modelo de administração estratégica
pela figura 2(anexos).
O modelo representado pela figura 2 foi desenvolvido através de cinco seminários de
Planejamento Estratégico da SEFAZ-AM. Foram definidos: a Missão, a Visão e os
Valores da SEFAZ-AM. Em 2013 as informações foram atualizadas para a nova
realidade com a participação dos principais gestores da SEFAZ. Em seguida através da
análise dos ambientes interno e externo foram identificados os pontos fortes, pontos
para melhoria, as oportunidades e ameaças. Estes elementos nos permitem rever os
parâmetros do Planejamento Estratégico. Uma vez consolidada a análise passamos a
definição de Diretrizes Estratégicas. Estas são a base para o “Balanced Scorecard”.
A figura 3, também apresentada nos anexos, faz a ligações entre os processos do
modelo de administração estratégica e a metodologia desenhada para o Planejamento
Estratégico da SEFAZ-AM.
Cronograma
O Marco inicial do Plano Estratégico da SEFAZ-AM teve seu início de elaboração em
20 de agosto de 2002 e consumiu de 8 meses, neste período foram aperfeiçoados os
resultados e buscou-se solidificar o processo de se pensar estrategicamente o futuro da
SEFAZ-AM de forma que o agir estrategicamente esteja impregnado nas ações de
todos os nossos colaboradores. Esta foi a primeira fase do processo de Planejamento
Estratégico arquitetado para a instituição, a segunda inclui seu desdobramento aos
demais níveis organizacionais da SEFAZ-AM e se estendeu até setembro de
2004.Ficou um grande hiato na implementação do plano original na metodologia
proposta, embora muitas ações foram desenvolvidas e algumas medições de
indicadores foram realizados de forma isolada pelas áreas. Em 2013 com esta
atualização da versão original pretende-se estabelecer a cultura da gestão estratégica
focada na formalização e medição dos indicadores.
Equipe
O trabalho inicial foi desenvolvido com a colaboração de consultores externos (Elton
Fernandes, Ph.D., especialista em Planejamento Estratégico da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e Aldenir Ferreira Alencar,Dr(in memoriam)., especialista em
Qualidade Total e Doutor em Engenharia de Produção) e dos profissionais da alta
Direção da SEFAZ-AM. A atualização de 2013 está sendo orientada pelo Professor da
Universidade Estadual de Londrina- Pr Prof.

Juarez Paulo Tridapalli,Dr pela

Universidade Federal do Rio de Janeiro e colaboração dos gestores da SEFAZ.
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Parâmetros Estratégicos
Um primeiro ponto que deve estar claro para os formuladores das estratégias de uma
corporação é o objeto da estratégia. Um primeiro passo para analisar o objeto da
estratégia é compreender a Natureza da Estratégia Organizacional. Para fazer isso,
responder algumas perguntas pode ajudar. Por exemplo:

•

Quais tipos de decisões podem ser consideradas estratégicas?

•

O quê diferencia essas decisões de outras que são tomadas na organização?

Determinar claramente as questões que estão sendo tratadas pode ajudar a definir se
elas são estratégicas ou não. A partir das decisões podemos examinar suas
características. Cada organização terá um entendimento próprio do que considera
estratégico ou não. Por este motivo é necessário que haja uma discussão orientada.
Como um ponto inicial dessa discussão pode-se dizer que as decisões estratégicas
dizem respeito a:
•

Escopo das atividades das organizações;

•

Adequação das atividades da corporação ao ambiente externo;

•

Adequação entre atividades e recursos internos (físicos, humanos e gerenciais);

•

Alocação e realocação de recursos substanciais da organização;

•

Mudanças organizacionais que afetam as áreas operacionais;

•

Expectativas daqueles que possuem poder dentro e em torno da organização;

•

Diretrizes da organização no longo prazo.

A seguir são apresentadas características e perguntas que auxiliam a determinar os
relacionamentos das decisões com elementos das organizações. É importante notar que
estas questões e listas têm caráter de exemplo e devem ser reduzidas ou ampliadas de
acordo com as características específicas de cada organização.
O escopo das atividades da SEFAZ-AM pode ser representado por: a organização deve
se concentrar em uma área de atividade ou muitas? Tipos de produtos? Tipos de
serviços? Formas de relacionamento com as partes interessadas? Nível de
verticalização? Espaço de atuação?

15

A adequaçãodas atividades da Instituição ao ambiente externo pode ser
caracterizada por: Expectativas dos contribuintes? Estabilidade econômica? Diferenças
geográficas de atuação? Diferenças sociais? Hábitos de registro de informações dos
contribuintes? Terceirização ou controle direto? Desenvolvimento tecnológico?
A adequação entre atividades e recursos internos (físicos, humanos e gerenciais)
pode ser caracterizada por: Aspectos físicos? Experiência? Gerência? Como usar
recursos para adequar pontos fortes às oportunidades? Como melhorar pontos fracos e
superar ameaças
A alocação e realocação de recursos substanciais da organização podem ser
associadas a: Risco de investimentos, mudança de perfil da arrecadação em tempos de
recessão? Abrangência das operações, necessidade de novas qualificações? Em que
medida recursos podem ser obtidos e controlados? Abertura de novas unidades
(agências, postos fiscais etc.)?
As mudanças organizacionais que afetam as áreas operacionais se relacionam a:
Planejamento

e

controle

de

atividades?

Distribuição,

logística?

Marketing

institucional? Administração de recursos humanos? Demais áreas funcionais?
As expectativas daqueles que possuem poder dentro e em torno da organização estão
relacionadas a: Como atitudes e crenças auxiliam ou dificultam o desenvolvimento da
organização? Expansionismo ou consolidação? O quanto podemos ser dependentes de
instituições

financeiras

(capital

de

terceiros)?

Governo

(regulamentação,

desregulamentação, projetos nacionais)? O quanto são fortes os sindicatos e qual a
expectativa? Qual a expectativa dos contribuintes? E a dos fornecedores? Como reagirá
a comunidade local?
As diretrizes da organização no longo prazo se relacionam aos recursos e ao
comprometimento administrativo com direcionamentos estratégicos que dificultarão
mudanças e retornos.
Componentes do Plano Estratégico
Os parâmetros gerados pela Estratégica Corporativa deverão agir como uma bússola
para os membros de uma determinada organização. De forma bastante simplificada
eles podem ser classificados da seguinte forma:
•

Missão - Expressão da principal premissa de acordo com os valores e expectativas
dos grupos de poder da organização – Qual é o nosso negócio?

•

Visão - Expressão geral da direção estratégica ou intenção de acordo com a missão.
O quê desejamos nos tornar?
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•

Valores – Princípios norteadores do futuro da organização.

•

SWOT – Pontos Fortes, Pontos para Melhorias, Oportunidades e Ameaças.

•

Diretrizes Estratégias - Categorias gerais ou temas fundamentais para se atingir a
visão.

•

Ações/Tarefas - Etapas individuais para implementar as diretrizes estratégicas (em
geral relacionadas a questões operacionais ou individuais).

•

Indicadores de Controle - Monitoramento das etapas das ações para garantir a
evolução em direção à visão, permitindo avaliação da efetividade das estratégias e
ações e a modificação de estratégias ou ações quando necessário.

•

Prêmios - Retorno por ter contribuído para o desenvolvimento da organização.

3.A Definição de Missão/Visão/Valores da SEFAZ-AM
A sistemática de trabalho adotada para a especificação desses parâmetros estratégicos
foi o do “brainstorm” seguida de “brainwriting” através de 5 grupos de trabalho
envolvendo a alta Direção da SEFAZ-AM, após a síntese de cada grupo o texto final
foi elaborado por uma plenária com todos os profissionais participantes. No I
Seminário de Planejamento Estratégico da SEFAZ-AM de 2002, no dia 26 de agosto,
obteve-se os resultados apresentados a seguir.
Parâmetro Estratégico

Missão

Visão

Descrição
Prover e controlar os recursos financeiros para o
atendimento da função social do Estado, através da
utilização de tecnologia de ponta, promovendo o
comprometimento e a capacitação de seus colaboradores,
buscando a satisfação e a integração consciente da sociedade,
com transparência e observância dos princípios legais.
Ter uma Instituição Fazendária eficiente munida de
instrumentos capazes de estimular o cumprimento
voluntário da obrigação fiscal, de inibir a sonegação, de
ampliar a base tributária e de incrementar a receita, de
racionalizar e controlar os gastos públicos de forma eficaz e
transparente, com elevado grau de credibilidade
institucional.
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Acessibilidade e Confiabilidade das informações
Imparcialidade
Transparência nas ações
Eficiência no atendimento das demandas dos clientes
Observância dos princípios legais;
Reconhecimento da importância de todas as áreas da
Valores
Instituição, bem como dos colaboradores;
• Respeito e sinergia entre colaboradores e clientes
• Compromisso com a Missão da SEFAZ
• Impessoalidade
Quadro 1 - SEFAZ-AM: Missão, Visão de Futuro e Valores Corporativos
•
•
•
•
•
•

Seguindo a metodologia chegou-se, através da Análise Estratégica, à identificação de
Oportunidade, Ameaças, Pontos Fortes e Pontos para Melhoria.
Análise Estratégica
Para efetivar mudanças com sucesso, os gerentes precisam ter uma visão das principais
influências que "atuam" na sua decisão estratégica. A análise estratégica se preocupa
em estabelecer um entendimento da situação estratégica que a organização enfrenta.
A análise, tanto fornece “background” do que as futuras escolhas podem acarretar
quanto mostra com mais clareza algumas dificuldades da implementação da mudança
estratégica. Porém, é importante frisar que a relação entre análise, escolha e
implementação não é simples na prática e a análise estratégica não pode ser vista como
um exercício que precede a escolha e a implementação.
A análise estratégica deve ser um processo para retornar informações sobre a situação
da organização. Na verdade, o processo da escolha e da implementação estratégicas vai
constantemente "desafiar" a validade das análises estratégicas. O processo de definição
dos elementos da análise foi semelhante ao utilizado na definição de Missão, Visão e
Valores, trabalhando-se em grupos e depois se fazendo uma sessão plenária para
sintetizar os resultados.
Ambiente Externo
Estrategistas deparados com a necessidade de entender os efeitos do ambiente estão
lidando com um difícil problema. A formulação da estratégia é baseada na combinação
das "capacidades" da organização com seu ambiente. Mas, a noção de ambiente
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engloba muitas influências diferentes, e a dificuldade é entender esta diversidade de
modo a contribuir para a tomada de decisão estratégica. O perigo está em se fazer uma
longa lista, sem real significância para a tomada de decisões, com todas as influências
ambientais. Esta lista pode não levar a definição de oportunidades e ameaças, e ser de
tal forma extensa que dificulte a visão dos estrategistas. É claro, que vão existir muitas
coisas a favor, assim como contra, porém, se a análise consistir apenas nesta lista as
limitações serão significantes. Não irão se destacar as influências que realmente são
importantes para a organização. E o que é pior, essas influências serão tratadas de
maneira superficial ao invés de se aprofundar. Tendo em vista as considerações e
alertas para que se buscassem com objetividade as oportunidades e ameaças com reais
significados para a SEFAZ-AM, se chegou aos resultados explicitados no item III.3.
SWOT (Pontos Fortes, Pontos para Melhorias, Oportunidades e Ameaças)
Ambiente Interno
Para entendermos a estratégia da organização é fundamental percebermos a capacidade
de organização, esta é determinada por suas áreas de projeto, operação, marketing
institucional e suporte aos seus produtos ou serviços.
O entendimento destas várias atividades em separado dentro da instituição e a ligação
entre elas são essenciais para identificarmos e compreendermos suas capacidade
estratégica.
Os recursos de uma organização não se referem somente aqueles os quais lhe
pertencem. A capacitação estratégica é bastante influenciada por recursos de fora da
organização, os quais são parte integrante da cadeia entre o projeto de um produto ou
serviço até a produção, comercialização e uso do produto ou serviço pelos
consumidores.
SWOT (Pontos Fortes, Pontos para Melhorias, Oportunidades e Ameaças)
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Resumindo-se os resultados obtidos na Análise Estratégica tem-se o Quadro 2 a seguir.
MISSÃO -Prover e controlar os recursos
financeiros para o atendimento da
função social do Estado, através da
utilização de tecnologia de ponta,
promovendo o comprometimento e a
capacitação de seus colaboradores,
buscando a satisfação e a integração
consciente da sociedade, com
transparência e observância dos
princípios legais.
VISÃO -Ter uma Instituição Fazendária
eficiente munida de instrumentos
capazes de estimular o cumprimento
voluntário da obrigação fiscal, de
inibir a sonegação, de ampliar a base
tributária e de incrementar a receita,
de racionalizar e controlar os gastos
públicos de forma eficaz e
transparente, com elevado grau de
credibilidade institucional.

PONTOS FORTES
•

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA;

PONTOS PARA MELHORIAS
•

INFRAESTRUTURA/ESPAÇO FÍSICO
(SEGURANÇA E HABILIDADE
GERENCIAL DOS SISTEMAS DE TI;

•

QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES;

•

CONTROLE DA RECEITA DESPESA;

•

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS;

•

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO
FAZENDÁRIA;

•

•

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA
SEFAZ;

INTEGRAÇÃO E INFORMAÇÃO ENTRE
AS DIVERSAS ÁREAS DE ATIVIDADE,
INCLUSIVE POR MEIO DIGITAL;

•

•

CONTROLE DE ENTRADAS
INTERESTADUAIS DE
MERCADORIAS;

DEFINIÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS
REAIS ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES DE
CADA SETOR;

•

PROCESSO DECISÓRIO;

BASE DE DADOS.

•

BUROCRACIA (PTA INCLUSIVE);

•

•

ATENDIMENTO AO PÚBLICO;

•

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL;
PLANEJAMENTO;
FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR.

VALORES -

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Acessibilidade e Confiabilidade das
informações;

GAS NATURAL DE URUCU/POLO
PETROQUIMICO;

NÃO-PRORROGAÇÃO DA ZFM;

Imparcialidade;
Transparência nas ações;

BIODIVERSIDADE/
BIOTECNOLOGIA;

ALCA;

Eficiência no atendimento das
demandas dos clientes;

TURISMO;

Observância dos princípios legais;

INTERIORIZAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO;

Reconhecimento da importância de
todas as áreas da Instituição, bem
como dos colaboradores;
Respeito e sinergia entre
colaboradores e clientes;
Compromisso com a Missão da
SEFAZ;

MERCADO INTERNACIONAL;

•

EXPLORAÇÃO ECONOMICA
RECURSOS HÍDRICOS;

•

RECURSOS MINERAIS;

•

RESPONSABILIDADE FISCAL.

Impessoalidade.

REFORMA TRIBUTÁRIA;
GUERRA FISCAL;
INSTABILIDADE DA CONJUNTURA
ECONOMICA;
Juros;
Balança Comercial;
Política cambial;
DESCONTINUIDADE
ADMINISTRATIVA;
BIO-PIRATARIA;
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL;
CRISE ENERGÉTICA.

Estes resultados acima apontados na avaliação estratégica realizada em 2002 continua
sendo atual, o servir de parâmetro para a nova gestão estratégica. Podemos acrescentar
como uma oportunidade nova o papel da Sefaz na gestão dos gastos públicos em
função das diversas ações do Comissão de gestão administrativa(CGA) e implantação
da nova norma de contabilidade que irá impor um maior conjunto de controles
gerenciais. Outra grande oportunidade será a utilização mais efetiva dos documentos e
livros fiscais eletrônicos e as novas tecnologias da informação que permitirão avançar
ainda mais na eficiência fiscal.
Hierarquia dos elementos da SWOT
Os parâmetros estratégicos dão o contorno que orienta a escolha de Diretrizes
Estratégicas, neste sentido é importante que se defina o grau de importância dos
elementos da SWOT (pontos fortes, pontos para melhoria, oportunidade e ameaças).
Desta forma, a equipe, utilizando um método de ponderação, através de rodadas
sucessivas (o método DELPHI, de forma simplificada) definiu um grau de importância
para os elementos da SWOT. A figura 5 apresenta a hierarquia dos elementos da
SWOT.
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PONTOS FORTES

1

2
3

QUALIFICAÇÃO DOS
SERVIDORES;

INVESTIMENTO EM
TECNOLOGIA;
CONTROLE DA
RECEITA DESPESA;

PONTOS PARA
MELHORIAS

Média

Média

OPORTUNIDADES

Média

AMEAÇAS

Média

1,1

INFRAESTRUTURA/ESPA
ÇO FÍSICO
(SEGURANÇA E
1,0
HABILIDADE GERENCIAL
DOS SISTEMAS DE TI;

GAS NATURAL DE
URUCU/POLO
PETROQUIMICO;

1,1

NÃO-PRORROGAÇÃO
DA ZFM;

1,0

1,2

PLANEJAMENTO;

1,6

BIODIVERSIDADE/
BIOTECNOLOGIA;

1,2

REFORMA TRIBUTÁRIA;

1,4

2,2

POLÍTICA DE
RECURSOS HUMANOS;

1,6

TURISMO;

2,0

ALCA;

2,3

2,4

4

CONTROLE DE
ENTRADAS
INTERESTADUAIS DE
MERCADORIAS;

2,9

ATENDIMENTO AO
PÚBLICO;

1,7

MERCADO
INTERNACIONAL;

3,3

INSTABILIDADE DA
CONJUNTURA
ECONOMICA
(,juros,Balança
Comercial, Política
Cambial);

5

PROGRAMA DE
MODERNIZAÇÃO
FAZENDÁRIA;

3,0

PROCESSO DECISÓRIO;

2,0

INTERIORIZAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO;

3,9

GUERRA FISCAL;

3,2

6

BASE DE DADOS.

3,6

DESENVOLVIMENTO
GERENCIAL;

2,4

EXPLORAÇÃO
ECONOMICA RECURSOS 3,3
HÍDRICOS;

BIO-PIRATARIA;

4,0

7

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DA
SEFAZ.

4,4

INTEGRAÇÃO E
INFORMAÇÃO ENTRE
AS DIVERSAS ÁREAS DE 3,4
ATIVIDADE, INCLUSIVE
POR MEIO DIGITAL;

RECURSOS MINERAIS;

3,5

CRISE ENERGÉTICA;

4,1

RESPONSABILIDADE
FISCAL.

4,5

8
9

10

BUROCRACIA (PTA
INCLUSIVE);
FISCALIZAÇÃO NO
INTERIOR;
DEFINIÇÃO E
DIVULGAÇÃO DAS
REAIS ATRIBUIÇÕES E
FUNÇÕES DE CADA
SETOR.

4,2
4,5

LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL;
DESCONTINUIDADE
ADMINISTRATIVA.

4,2
4,4

4,6

(Escala de 1 a 5, 1 para o mais importante e 5 para o menos importante)

Quadro 3 – Parâmetros Estratégicos Hierarquizados
O quadro com hierarquia dos elementos de SWOT também continuam atuais em 2013.
Apenas retiraria como uma ameaça a redução da arrecadação em função da integração
do linhão de Tucuruí, que irá afetar a arrecadação de ICMS dos combustíveis, pois
teremos uma redução do consumo de óleo combustível de forma sensível.
Diretrizes Estratégicas
Sendo definidos os parâmetros estratégicos balizadores do futuro da SEFAZ-AM,
passou-se a discussão dos temas estratégicos que serviram de base para a definição das
Diretrizes Estratégicas. A elaboração dos temas foi desenvolvida através de
“Brainstorming” e “Brainwriting” em seminários com participação de 35 dirigentes da
casa e principais executivos. Após uma discussão geral foram constituídos quatro
grupos de trabalho que elaboraram sugestões dos Temas Estratégicos para a SEFAZAM. Em um processo de hierarquização e consolidação foram selecionados 15 Temas
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para discussão. Avaliamos em 2013 novamente estas diretrizes com os gestores atuais
e conclui-se que eles continuam atuais.
Estes foram hierarquizados e consolidados em três Diretrizes Estratégicas que
nortearão a fase de implementação de Estratégias.
Os quadros a seguir apresentam os 15 temas hierarquizados e as três Diretrizes
Estratégicas Corporativas definidas pelo processo.
o

n

Temas Estratégicos Consolidados

Hierarquia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS E EFICAZES
MODELO DE GESTÃO
PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS NO ESTADO
EXCELÊNCIA NA LIGAÇÃO COM OUTRAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS AFINS
CONTROLE EFICAZ DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
ESTUDOS ECONÔMICOS E TRIBUTÁRIOS
POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
TEMPOS PADRÕES DOS PROCESSOS
ATENDIMENTO AO PÚBLICO
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CONTRIBUINTES
PLANEJAMENTO E SIMPLIFICAÇÃO PARA LEGISLAÇÃO
JUSTIÇA FISCAL
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO
EDUCAÇÃO FISCAL

1,2
1,3
1,6
1,9
2,4
2,7
2,8
2,8
3,3
3,8
3,9
4,1
4,2
4,4
4,9

Quadro 4 – Hierarquia dos Temas Estratégicos Identificados
DIRETRIZ

EXCEL ÊNCIA NA
GEST ÃO DA SEFAZ AM (MODELO DE
GEST ÃO,
PLANEJAMENTO E
CONTROLE,
ORGANIZA ÇÃO
ÇÃO
ETC.)

EXCEL ÊNCIA NA
GEST ÃO DE
PESSOAS

EXCEL ÊNCIA NA
GEST ÃO DE TI

Descrição

Desenvolver modelo de gestão fazendária estadual com instrument os capazes de garantir a
eficácia da arrecadação e do controle dos gastos do Estado, perm itindo a plena realização de seus
colaboradores. A excelência na gestão implica no conhecimento d as responsabilidades sociais
para as quais a SEFAZ -AM contribui na cadeia de valor das ações de Governo.

Desenvolver sistemas de competências capazes de garantir a excel ência dos processos de
prestação de serviços, incluindo as relações inter -institucionais e inter -pessoais. A excelência na
gestão de pessoas implica no conhecimento do papel de cada colab orador para agregação de
valor nas ações que levarão a SEFAZ -AM a sua visão de futuro.

Informatizar e individualizar o acesso à informação, criando sis temas virtuais de aprendizado e
de gestão capazes de integrar as atividades internas e externas da SEFAZ -AM de forma eficaz e
em tempo real. A excelência na gestão de TI implica na disponibi lização com segurança de bases
de dados e de sistemas de monitoramento que permitam aos colabor adores, contribuintes, órgãos
afins e partes interessadas o cumprimento de suas obrigações pro fissionais e sociais, resultando
em credibilidade institucional.

Quadro 5 – Diretrizes Estratégicas Corporativas
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4.Implementação de Estratégia
Análise e Diretrizes Estratégicas têm pouco valor para uma organização caso não seja
possível sua implementação. Implementar estratégias implica em tomada de decisão
sobre recursos e pessoas em uma organização. De uma forma geral o empenho das
organizações ao nível estratégico se dá pela percepção de dificuldades quanto a
mercado, operações e mudanças fundamentais no ambiente externo. Como já
mencionado, o método selecionado para transformar as Diretrizes Estratégicas em
ações foi o “Balanced Scorecard”.
Metodologia de Monitoramento Estratégico
As diversas etapas do planejamento apresentam aspectos metodológicos específicos
relacionados às técnicas e objetivos de cada etapa, no entanto é necessário se
transformar o conhecimento adquirido na Análise Estratégica e nas Opções
Estratégicas em Ações Estratégicas, este processo no Planejamento Estratégico da
SEFAZ-AM é norteado por uma metodologia geral que se baseia na busca de
indicadores balanceados, metodologia esta conhecida por sua denominação na língua
inglesa de “Balanced Scorecard (BSC)”. Em entrevista para a Revista HSM
Management, ano 2 No 11, nov-dez 1998, pág. 120 a126, o Professor Robert S.
Kaplan, um dos idealizadores do BSC, descreve esta metodologia como: “Um sistema
de avaliação de desempenho empresarial, e seu principal diferencial é reconhecer que
os indicadores financeiros, por si mesmos, não são suficientes para isso, uma vez que
só mostram os resultados dos investimentos e das atividades, não contemplando os
impulsionadores de rentabilidade a longo prazo. O BSC contempla as avaliações
financeiras sobre os clientes, identifica os processos internos que devem ser
aprimorados e analisa as possibilidades de aprendizado e o crescimento, assim como
os investimentos em recursos humanos, sistemas e capacitação que poderão mudar
substancialmente todas as atividades. Uma empresa que implementa o BSC sabe que é
necessário ter bom desempenho em várias dimensões, e não só no aspecto financeiro,
para conseguir êxito no longo prazo. Em termos de benefícios adicionais, eu diria que
ele oferece uma visão sobre o futuro e um caminho para chegar até ele, o que o
transforma em sistema de gestão”. Esta visão holística da questão do desempenho das
organizações e da associação da ferramenta ao sistema de gestão, relacionando de
forma efetiva os indicadores aos temas estratégicos da organização, fez desta
metodologia uma das preferidas pelos empresários. Embora o BSC tenha sido
inicialmente aplicado no setor empresarial privado, em organizações com fins
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lucrativos, o Professor Kaplan, em seu “Report The Balanced Scorecard for PublicSector Organizations, Harvard Business SchoolPublishing 1999”, argumenta que o seu
potencial para melhorar a performance das organizações do setor público é ainda
maior.
Naturalmente, existem barreiras à implantação de um sistema voltado para o
estabelecimento aberto de indicadores e metas que demandam a ousadia do
estabelecimento de padrões de alta performance em organizações públicas. O Professor
Kaplan, em seu “ReportOvercomingtheBarrierto BSC Use in thePublic Sector,
Harvard Business SchoolPublishing 2000”, discute 6 obstáculos que tornam a
implantação do BSC difícil no setor público.
1 – O setor público está sujeito à influência de partes interessadas que freqüentemente
não compartilham objetivos, estas partes pressionam os gerentes e tornam difícil o
estabelecimento de objetivos claros.
2 – As agências do setor público têm dificuldade de estabelecer objetivos de longo
prazo, para atender as expectativas dos grupos interessados as agências do setor
público podem tentar fazer tudo por todos e terminar fazendo nada de todo. Esta
dificuldade pode levar a se ter como única alternativa, a busca da excelência
operacional, atingindo objetivos a baixo custo, com poucas falhas e minimizando o
tempo gasto em suas tarefas. No entanto, gerentes podem decidir sair da posição de
buscar fazer o trabalho a um menor custo e adotar uma abordagem de atender e agregar
valor a um grupo de partes interessadas que possa trazer recursos adicionais para a
agência pública. O BSC força o administrador público a fazer escolhas e definir
claramente a missão sendo perseguida e as partes interessadas sendo atendidas.
3 – A metodologia do BSC estimula os gerentes a estabelecerem metas ousadas, no
caso do setor público quando se estabelece metas, e elas não são alcançadas, os
administradores se tornam alvo de críticas. Isto inibe o processo de definição das metas
de performance. O apoio da cúpula da organização e a valorização dos avanços
alcançados são de grande importância para se conseguir o comprometimento dos
colaboradores dos diversos níveis ao processo de definição de metas ousadas.
4 – A dificuldade do setor público de definir recompensas pecuniárias para os
colaboradores das organizações, faz com que o engajamento dos diversos níveis da
organização no processo de atingir as metas seja mais complexo. A dificuldade de se
estabelecer métodos de recompensa para os colaboradores, em alguns casos, faz com
que gestores de alto nível adotem abordagens com ênfase negativa de punição, o que
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não contribui para uma colaboração e engajamento efetivo do colaborador. A
abordagem negativa leva a uma fidelidade espúria do colaborador, onde ele contribui o
mínimo possível para não estar na linha de crítica dos superiores.
5 – Os resultados das ações do setor público, em muitos casos, só são percebidas
depois de um longo tempo de sua implementação. Em muitos casos as partes
interessadas não conseguem ligar a causa aos efeitos. Por exemplo, conquistas que
promovam a melhora da saúde de uma população podem levar anos, senão décadas,
para serem percebidas.
6 – Os objetivos do setor público podem depender de ações de várias de suas agências,
que podem não estar atuando coordenadamente ou compartilharem os mesmos valores.
A capacidade do administrador público de superar as dificuldades expostas é
fundamental para a efetividade de um sistema de gestão, que esteja apoiado em
indicadores balanceados.
No BSC a visão estratégica da organização deve ser traduzida em quatro perspectivas,
a mensuração destas perspectivas é a linguagem que dá clareza a conceitos vagos. É
importante que se tenha em mente que a mensuração é um instrumento de
comunicação da estratégia e não de controle dos colaboradores da organização. A
escolha de indicadores deve sempre levar em consideração as relações de causa e
efeito, melhorar nos indicadores deve melhorar a posição da organização no ambiente
em que ela atua.
A primeira diz respeito a questões financeiras, esta pode ser examinada se buscando o
quê é visto como sucesso financeiro pelos acionistas de uma organização ou, no caso
do setor público, por aqueles que decidem sobre os recursos disponibilizados para a
organização. Em organizações

públicas esta perspectiva está mais associada às

limitações orçamentárias. Estas organizações precisam monitorar seus gastos e
obedecer a orçamentos. Neste sentido os indicadores financeiros estarão mais
vinculados à efetividade do uso dos recursos. No caso da SEFAZ-AM esta perspectiva
inclui também a obtenção de receitas para a realização dos objetivos sociais do
Governo do Estado do Amazonas. Vale salientar que a SEFAZ-AM tem na sua
estrutura organizacional as Secretarias Executivas da Receita (SER), a do Tesouro
(SET) e a de Assuntos Administrativos (SEA), Secretaria Executiva de
orçamento(SEO) Comissão de gestão Administrativa(CGA) e a estrutura de
assessoramento composta do Conselho de recursos Fiscais(CRF), Auditoria
Tributária(AT), Controladoria Interna(CI), Assessoria Jurídica(AJUR), Centro de
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Estudos Econômicos Tributários(CEET) Corregedoria(COR). No entanto, este não
deverá ser olhado como o objetivo primeiro da organização.
A segunda diz respeito ao cliente, esta pode ser examinada pelas características que a
organização deseja que sejam percebidas pelos clientes para que ela cumpra a sua
missão, definida na estratégia.
A terceira diz respeito aos processos internos, esta pode ser examinada pela
identificação dos processos nos quais a organização deve se sobressair para encantar
seus clientes e para busca dos seus objetivos estratégicos de busca da receita e uso
efetivos de recursos, que possam garantir a manutenção da capacidade de investimento
com recursos próprios e capacidade de pagamento das suas dividas..
A quarta diz respeito ao aprendizado organizacional, esta examina os elementos pelos
quais a organização mostra que está aprendendo e se aperfeiçoando, isto no sentido de
atingir a visão estratégica estabelecida.
A quinta, diz respeito a capacidade de inovação dos seus processos de tal forma que
possa alavancar as suas atividades finalísticas e atividades meio. Como a SEFAZ tem
como seu principal insumo os dados, estes precisam de processos e tecnologias que os
transformem em informações e estas em conhecimento. Uma Secretaria de fazenda
deve estar em constante inovação e aderência aos projetos nacionais.
Esta base conceitual direciona o processo de avaliação e desenvolvimento do
Planejamento em tela. A busca de medidas de sucesso para uma organização pública
está atrelada a como ela, eficientemente e efetivamente, satisfaz as necessidades das
partas interessadas, no caso da SEFAZ-AM o Governo do Estado do Amazonas, os
contribuintes, a sociedade, etc. O ponto inicial é o foco estratégico da SEFAZ-AM.
Este foco nos fornece a agenda de assuntos primordiais, aqueles nos quais a Secretaria
deverá concentrar seus esforços. De outra forma, a estratégia deve mostrar quais os
temas que levariam as partes interessadas na atuação da SEFAZ-AM a considerarem a
gestão fazendária do Estado do Amazonas uma dos melhores do Brasil. Isto pelo ponto
de vista do governo, dos contribuintes e pelo ponto de vista da sociedade como um
todo.
As Diretrizes Estratégicas que foram definidas no processo de Planejamento
Estratégico e agora alinhado a realidade atual servirão para nortear os caminhos a
serem seguidos para se materializar a Visão 2006 que ainda permanece atual. São as
seguintes Diretrizes que Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Amazonas
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deverá seguir para construir seus indicadores de desempenho e sua gestão com as
devidos planos de ação.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA A GESTÃO DA SEFAZ-AM
1. Excelência na gestão da SEFAZ-AM( planejamento, organização, direção e
controle.) na receita e despesa
2. Excelência na gestão de pessoas
3. Excelência na gestão de TI
Estes parâmetros nos permitirão iniciar um mapeamento da estratégia da Secretaria.
Tendo em vista a proposição de Kaplan para a abordagem da metodologia BSC para o
setor público e as características da SEFAZ-AM, desenvolveu-se a proposta de BSC
para a SEFAZ-AM como mostra a figura a seguir.

Efeitos

Missão/ Visão/ Valores

Resultados

Excelência na Gestão da SEFAZ-AM
Excelência na Gestão de Pessoas

Monitoramento Balanceado

Excelência na Gestão de TI

Resultados
1. Financeira
1.1 Receita

2.

Valor/
Benefício

3.

Legitimação

1.2 Despesa

Causas

4. Processos Internos

5. Aprendizado e
Aprimoramento
Organizacional

Direcionadores

Figura 4 – Esquema de Causa e Efeito das Perspectivas de Monitoramento
Estratégico da SEFAZ-AM
Adaptado de Kaplan “Report The Balanced Scorecard
Organizations, Harvard Business School Publishing 1999”.

for Public-Sector

As perspectivas numeradas de 1 a 3 na figura acima integram as perspectivas
financeiras e do cliente da metodologia BSC. A primeira enfatiza a importância da
eficiência operacional, ela inclui não só as receitas e despesas da Secretaria como os
custos sociais que ela acarreta aos contribuintes e outras partes interessadas pela sua
atuação, desta forma ela agrega a noção dos custos da não qualidade. Neste sentido os
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indicadores buscam mostrar a redução dos custos diretos e sociais requeridos para que
a Secretaria promova os benefícios especificados em sua missão. A segunda
perspectiva enfatiza o valor criado pela SEFAZ-AM, ou mais especificamente como
esta agrega valor aos contribuintes do Estado do Amazonas e aos demais órgãos do
Governo do Estado. Embora, a melhoria na disponibilidade de recursos não deixe
dúvidas quanto aos seus benefícios diretos e externalidades, a mensuração disto não é
tarefa fácil, principalmente em uma metodologia que busca de forma clara a relação
Causa e Efeito. A terceira perspectiva trata a questão da legitimação do suporte para a
operação da Secretaria. O Governo do Estado do Amazonas é claramente a parte
interessada mais forte na avaliação da atuação da Secretaria, no entanto, não menos
importantes são os contribuintes e as demais partes interessadas.
Considerando os aspectos expostos, o Quadro abaixo mostra o modelo, parcialmente
preenchido, que será adotado para o desenvolvimento, implementação e controle de
Indicadores Estratégicos da SEFAZ-AM.
DIRETRIZ ESTRATÉGICA SEFAZ: EXCELENCIA NA GESTÃO DE PESSOAS
Desenvolver sistema de competências capazes de garantir a excelência dos processos de prestação de serviços, incluindo as relações inter-institucionais e interDescrição da
pessoais. A excelência na gestão de pessoas inplica no conhecimento do papel de cada colaborador para a agregação de valor nas ações que levarão a SEFAZ-AM a
Diretriz:
sua visão de futuro.
Perspectiva

Receita

Financeira Depesas para
realizar os
serviços,
incluindo
custos sociais

Fórmula

Indicador

Produtividade da
Instituição

Despesa com servidor por
Receita

Equação

Valor

Resp.

Projeto

Objetivo
(Resultados desejados com a evolução do
indicador em direção à meta)

mensal

SER

Receita

Garantir um padrão de arrecadação que
reflita o aumento da produtividade dos
profissionais da Secretaria

<3%

mensal

SEA

Despesa

Garantir que a Secretaria funcione com uma
relação de excelência entre despesa e receita

<0,3%

mensal

SEA

Despesa

Garantir que as competências da Fazenda
estejam no seu corpo de colaboradores

100%

trimestral

SEA

Produtividade

Garantir a eficiência na agregação de valor
para as partes interessadas

100%

mensal

CT

Produtividade

Manter um alto nível de performance na
Secretaria

>90%

semestral

CT

Clima
Organizacional

Manter o clima organizacional alinhado aos
objetivos estratégico da Secretaria

>90%

semestral

SEA

Clima
Organizacional

Detectar níveis de fidelidade que possam
comprometer o clima organizacional

>90%

semestral

SEA

Clima
Organizacional

100%

semestral

CT

>90%

semestral

CT

Pesquisa de
Satisfação

Manter os profissionais informados do
resultado da prestação de serviços, para que
estes avaliem seus procedimentos

100%

trimestral

SEA

Planejamento de
Processos

Avaliar continuamente o alinhamento da
alocação de capacitações da Secretaria

100%

trimestral

SEA

Sistema de
Gestão da
Qualidade

Avaliar continuamente as condições de
trabalho dos profissionais da Secretaria

>60h/a

mensal

SEA

Capacitação

Incremetar o capital intelectual da Secretaria
de forma alinhada com seus objetivos

>90%

semestral

SEA

Capacitação

Promeover o desenvolvimento contínuo da
excelência do capital humano da Secretaria

Meta
(dez/06)

Freqüencia de
monitoramento

>196000,00

Referência

Receita tributária
Qte Servidor
Custo Servidor + Terceirizado(Folha +
Beneficios)
Receita tributária

Custo com pessoal
Terceirizado

Custo Terceirizado(Folha + Beneficios)

Atendimento das
Demandas Internas dos

Qte de Demandas Respondidad 15 dias

Valor/Benefício do Serviço Servidores
incluindo externalidades

Produtividade dos
Servidores

Satisfação dos Servidores

Custo Total com RH

Total de Demandas
o

N de MetasAtingidas
Total de Metas
Índice de Satisfação
Qte de Servidores Fieis(Via Gerentes)

Legitimação de Suporte pelo Fidelidade dos Servidores
Governo do Amazonas e
Outras Partes Interessadas
Clima Organizacional

Qte de Servidores

Pesquisa de Clima Organizacional

Qte de Processos Melhorados
Inovação
Qte de Processos
Qualidade no atendimento
ao Público

Índice de Satisfação

Manter os colaboradores atentos para as
possíveis variações do clima organizacional
que possam comprometer os osbjetivos da
Secretaria
Manter os colaboradores atentos para a
Oficina do
necessidade de desenvolvimento de
Conhecimento
melhorias de processos

Processos Internos
Qte de Unid. Adm. com Alocação Adequada
Alocação dos Servidores
Qte de Unid. Adm.
Infra-estrutura de Trabalho

Qte de Unid. Adm. com Infra-estrutura
Adequada
Qte de Unid. Adm.

Aprendizado e
Aprimoramento

Capacitação Técnica,
Operacional e
Comportamental

Desenvolvimento Pessoal

Total de homens-horas de Treinamento
Qte de Servidores da SEFAZ
Índice de Desenvolvimento Pessoal

Quadro 6 – Mapa de Monitoramento Estratégico
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Seguindo a orientação exposta os indicadores estarão vinculados ao processo
estratégico da SEFAZ-AM, favorecendo a tomada de decisões alinhadas com a
estratégia da Secretaria e indicando a sua cadeia de relacionamentos, a qual contribui
para a Diretriz Estratégica da SEFAZ-AM. Nesse sentido os indicadores são
concebidos conforme a estrutura apresentada acima. A coluna de projetos é definida
em um passo mais adiante, onde são estabelecidos os projetos estratégicos dos
Programas de Monitoramento das Perspectivas do “Balanced Scorecard”.
É importante se ter em mente que neste trabalho não estamos abordando a totalidade
dos indicadores da SEFAZ-AM, mas somente aqueles relacionados com as opções
estratégicas definidas para um período anual. Os indicadores estratégicos são
implementados através de Projetos Estratégicos desdobrados dos Programas
vinculados a cada uma das Perspectivas do BSC. Desta forma, temos 6 Programas
Estratégicos que permeiam matricialmente toda a estrutura gerencial da SEFAZ-AM,
segundo os indicadores corporativos, das Secretarias Executivas e dos Departamentos,
sendo que os últimos não estão apresentados nesta publicação. A seguir são listados os
6 Programas Estratégicos da SEFAZ-AM com seus respectivos responsáveis.
Programas Estratégicos da SEFAZ-AM
1. Programa

de

Monitoramento

administrativo e ações de

da

Receita,

incluindo

o

Contencioso

cobrança da Divida Ativa em conjunto com a

PGE(SER);
2. Programa de monitoramento da despesa para realizar os serviços públicos
incluindo custos sociais e manter capacidade de investimentos com recursos
próprios, SET, CGA, SEO;
3. Programa de monitoramento do valor/benefício dos serviços incluindo
externalidades, SEA;
4. Programa de monitoramento da legitimação de suporte pelo Governo do
Amazonas e por outras partes interessadas, SEA;
5. Programa de monitoramento dos processos internos de apoio logístico, SEA;
6. Programa de monitoramento do aprendizado e aprimoramento da Tecnologia da
informação e comunicação, SEA.
A Figura 5 mostra um esquema que mostra como os Programas de Monitoramento das
perspectivas do Plano Estratégicos se posicionam no contexto deste.
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Perspectivas
do BSC

Diretrizes da
SEA

Diretrizes da
SER

Diretrizes da
SET

Diretrizes dos
Órgãos de
Assessoria

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Programa de Monitoramento da Despesa
Financeira
Despesa

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Programa de Monitoramento do Valor/Benefício
Valor / Benefício

Indicadores
com Metas

Legitimação

Indicadores
com Metas

Processos Internos

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Programa de Monitoramento da Legitimação
Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Programa de Monitoramento de Aprendizado e Aprimoramento
Aprendizado
Aprimoramento

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Indicadores
com Metas

Operacional/Fazer acontecer nos
Departamentos e Órgãos de Assessoria

Indicadores
com Metas

Projetos Estratégicos

Indicadores
com Metas

Programa de Monitoramento da Processos Internos

Causas

Ações

Programa de Monitoramento da Receita

Financeira
Receita

Efeitos Resultados

Diretrizes da
SEFAZ/AM

Implementação

Visão de Futuro da
SEFAZ_AM

Monitoramento Estratégico
Diretrizes
Estratégicas

Relação de
causa e efeito

Figura 5 – Programas de Monitoramento das Perspectivas do Plano Estratégico
Estes Programas são monitorados através de Mapas de Indicadores que são
apresentados de forma resumida no Anexo II.
Mapas Estratégicos
Nesta etapa

apresentamos, de forma sintetizada, a primeira versão dos Mapas

Estratégicos Corporativos e das Secretarias executivas (SEA, SER, SET, CGA, SEO).
Salientamos que a construção dos Mapas Estratégicos dos Departamento de acordo
com a estrutura organizacional atual da SEFAZ-AM ficarão a cargo de cada Secretaria
executiva, sendo que a SEA deverá consolidar os indicadores da COR, CT, AJUR, CI,
GSEFAZ, Central de Atendimento, a Secretaria da Receita(SER) incluirá indicadores
do Contencioso Administrativo, PGE no tocante a cobrança da divida ativa e do CEET
nos projetos nacionais.
Dos Mapas Estratégicos Corporativos da SEFAZ-AM, um para cada Diretriz
Estratégica, foram derivadas Diretrizes Estratégicas específicas para cada Secretaria
Executiva, apresentadas todas a seguir.
Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas / SEFAZ-AM
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1. Excelência na gestão da SEFAZ-AM (modelo de gestão, planejamento e
controle, organização etc.)
2. Excelência na gestão de pessoas
3. Excelência na gestão de TI
Secretaria Executiva de Assuntos Administrativos / SEA
1. Excelência na gestão de recursos materiais e de serviços
2. Excelência na gestão de recursos humanos
Secretaria Executiva da Receita / SER
1. Excelência na gestão da receita do Estado
Secretaria Executiva do Tesouro / SET , CGA e SEO
1. Excelência na gestão da despesa do estado
2. Excelência na gestão das dívidas e haveres do estado
De acordo com o exposto acima se têm 3 Mapas Estratégicos Corporativos e 5 Mapas
Estratégicos Específicos das Secretarias Executivas. Estes Mapas estão detalhados no
Anexo I deste documento.
Passos para a implementação
As etapas para implementação deste Planejamento Estratégico da SEFAZ-AM
atualizada em 2013 que norteará as ações de 2013 a 2014 estão previstas no
Cronograma de Implantação aprovado e incluem o detalhamento dos Programas
definidos nos

Mapas Estratégicos. A seguir encontra-se o Cronograma acima

referenciado e os modelos da estrutura de gerenciamento de Programas, Indicadores,
Metas e Projetos, bem como da Matriz dos Projetos Estratégicos.
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ETAPA

J
a
n

F
e
v

A
M
b
ar
r

2013/2014
J
A
M
J
u
g
ai
ul
n
o

S
et

O
ut

N
o
v

D
e
z

1- Reavaliar o Planejamento
Estratégico SEFAZ-AM
2- Revisar os BSC’s dos
Departamentos
3- Revisar os Programas
Corporativos SEFAZ-AM
4- Revisar os Programas das
Secretarias Executivas
5- Revisar os Programas dos
Departamentos
6- Implementar todos os
Programas
7- Maturar os indicadores
8- Reunião de Análise
Crítica SEFAZ-AM
9- Avaliação anual do
Planejamento Estratégico
Quadro 7 – Cronograma de Implantação
Gerenciamento do Planejamento Estratégico
Para garantir a efetividade e continuidade do Planejamento Estratégico foi criado um
Comitê voltado para avaliação contínua do Plano Estratégico da SEFAZ-AM. Para
assessorar esse Comitê foi constituído um Grupo de Monitoramento desse Plano
Estratégico. Deste modo a constituição do Comitê e do Grupo é descrita a seguir.
Comitê de Gestão Estratégica
O modelo utilizado no Plano Estratégico da SEFAZ-AM para monitoramento do
desempenho das atividades da Secretaria apresenta Mapas Estratégicos com ações
estratégicas que permitem que a organização tenha uma compreensão clara de seus
objetivos e tornam tangíveis para a organização as proposições de Visão e Estratégias.
O Comitê de Gestão Estratégica da SEFAZ-AM é o instrumento da Secretaria que
garante a consolidação do processo de Administração Estratégica iniciado com o
Planejamento Estratégico. Este Comitê será responsável pelo aprimoramento do
processo de Administração Estratégica da Secretaria. Ele deverá:
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1. Aperfeiçoar, comunicar e difundir os rumos estratégicos da SEFAZ-AM para
seus colaboradores e partes interessadas, deixando evidente a preocupação
com os determinantes dos resultados pretendidos.
2. Definir os rumos estratégicos da SEFAZ-AM, levando em consideração as
orientações do Governo do Estado do Amazonas e o aprendizado estratégico
do Modelo de Gestão Estratégica da Secretaria.
3. Definir e disponibilizar os recursos para execução das ações necessárias ao
aperfeiçoamento contínuo das metodologias utilizadas no Plano Estratégico e
dos parâmetros estratégicos em si.
4. Acompanhar e discutir os Mapas Estratégicos da Secretaria, das Secretarias
Executivas e dos Departamentos, definindo ações contínuas de melhoria.
5. Definir os orçamentos e providenciar a disponibilização dos recursos para a
realização dos projetos considerados estratégicos.
6. Manter atualizado um sistema estratégico de informações gerenciais de
monitoramento balanceado, segundo as perspectivas dos Mapas Estratégicos,
os quais consideram ambos os resultados e os determinantes desses resultados.
7. Analisar e avaliar os indicadores dos Mapas Estratégicos, buscando o
aprendizado estratégico contínuo e definindo ações de melhoria.

O Comitê de Gestão Estratégica não deverá tratar de questões conjunturais de curto
prazo. A sua reunião não deve ser utilizada para resolver os problemas que temos hoje.
Ele deverá focar sua atenção para as questões determinantes do desempenho no longo
prazo. As resoluções do Comitê são dirigidas para que os problemas que temos hoje
não ocorram no futuro e que tenhamos condições de atingir os objetivos e as metas
homologadas no Plano Estratégico. Neste sentido a pauta do Comitê deve estar voltada
para: discussão da inovação, aprendizado e aprimoramento da SEFAZ-AM; discussão
de como anda o desempenho de nossos processos internos; discussão de como está a
legitimação de nossas atividades junto aos nossos clientes e partes interessadas;
discussão de como estamos agregando valor aos clientes e partes interessadas e,
principalmente, aos programas do Governo do Estado do Amazonas; e discussão de
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como estão nossas metas financeiras com relação à receita e à despesa. Esta discussão
deve ser organizada dentro de um contexto balanceado, não é satisfatório que apenas as
metas financeiras sejam atingidas, precisamos atingir as metas com sustentabilidade,
isto implica atingir metas em todas as perspectivas de forma conjunta para que
possamos garantir um futuro próspero para a Secretaria e contribuir significativamente
para o Programa de Governo. O Comitê deve garantir que o canal de contribuição dos
colaboradores para a definição da Estratégia da Secretaria não se feche, mantendo um
sistema contínuo de reflexão e revisão dos Mapas Estratégicos em todos os níveis com
a participação dos colaboradores. Mais do que isto ele deve ampliar o mais possível a
contribuição intelectual para a definição de rumos de futuro da Secretaria. O
comprometimento dos colaboradores deve estar sempre na pauta do Comitê de forma a
garantir um mínimo de barreiras à implementação das estratégias por ele definidas.
Para operacionalizar o contínuo fluxo de informações para o Comitê de Gestão
estratégica será constituído um Grupo de Monitoramento Estratégico.
A constituição do Comitê deve se dar segundo o Quadro 8.
Representante
SEFAZ-AM
SER
SET
SEO
Conselho de Recursos Fiscais
CGA
Auditoria Tributária

Cargo Responsável
Secretário da SEFAZ-AM
Secretário Executivo da Receita
Secretário Executivo de Assuntos
Administrativos
Secretário Executivo do Tesouro
Secretaria Executiva do Orçamento
Presidente
Comissão de gestão Administrativa
Chefe

Consultoria Técnica

Chefe

Controladoria Interna
Corregedoria
UCE

Chefe
Chefe
Coordenador

SEA

Função no Comitê
Presidente
Membro
Responsável
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Coordenador
Operacional
Membro
Membro
Membro Temporário

Quadro 8 – Comitê de Gestão Estratégica da SEFAZ-AM
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O Comitê deve se reunir no mínimo uma vez a cada bimestre, sendo que sua reunião
deve ser agendada no mínimo para um dia inteiro. A agenda da reunião deve ser
produzida pelo Coordenador Operacional e homologada pelos Secretários, tendo como
última homologação o Secretário da SEFAZ-AM. A reunião deve ser iniciada pela
manhã por um relato do Coordenador Operacional sobre as providências tomadas com
relação ao definido na última reunião e sobre o Relatório Bimestral do Grupo de
Monitoramento Estratégico, o qual se ocupará da análise do Sistema de Monitoramento
Estratégico. Após o relato devem ser apresentadas as demais informações que se
fizerem necessárias. O período da tarde deve ser reservado para discussão e definições
de ações.
Grupo de Monitoramento do Plano Estratégico
O Grupo de Monitoramento tem como principal objetivo produzir os relatórios
informativos que serão relatados para o Comitê de Gestão Estratégica da SEFAZ_AM
pelo Coordenador do Grupo. Neste sentido ele deverá preparar e sugerir a pauta da
reunião do Comitê de Gestão Estratégica. Para cumprir o seu propósito ele deverá se
reunir a cada bimestre de forma intercalada com as reuniões do Comitê de Gestão
Estratégica. Além disso, ele deverá ser o instrumento do Comitê para difundir o Novo
Modelo de Gestão na SEFAZ e promover o aprendizado estratégico em todos os níveis
da SEFAZ. Ele deverá ainda propor, ao Comitê de Gestão Estratégica, através de seu
Coordenador, melhorias no Sistema de Monitoramento Estratégico da SEFAZ_AM.
Este grupo será composto no formato apresentado na Figura 2.
As principais atribuições do Coordenador do Grupo de Monitoramento Estratégico
serão: Informar as diretrizes do Comitê de Gestão Estratégica para o Grupo, garantir o
alinhamento dos trabalhos do Grupo com as diretrizes do Comitê, preparar a reunião
do Comitê de Gestão Estratégica, analisar junto com o Grupo de Monitoramento e
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preparar relato de desenvolvimento do Plano Estratégico da SEFAZ com as sugestões
de melhorias e proposições definidas no Grupo de Monitoramento.
As principais atribuições dos Lideres de Programas de Monitoramento Estratégico
serão: monitorar o desenvolvimento dos indicadores estratégicos, acompanhar os
projetos relacionados a sua área de monitoramento, analisar o desenvolvimento de sua
área de monitoramento e propor ações de melhorias, promover reuniões para discutir a
evolução de sua área de monitoramento de forma a buscar soluções criativas para os
problemas que sejam detectados, relatar e discutir o desempenho dos projetos no
Grupo de Monitoramento.
Para que o Plano Estratégico atinja a base operacional da SEFAZ_AM cada membro
do Comitê de Gestão estratégica ficara responsável pelos planos de ação que serão
desenvolvidos para busca das metas estabelecidas pelo consenso do Comitê. Também
cada membro do Comitê ficara responsável pelo acompanhamento e apresentação dos
seus indicadores, podendo delegar a Diretorias especificas. Projetos estratégicos serão
monitorados pela equipe da Consultoria Técnica sendo que deverão informar o
Secretário da Fazenda e assessoria o andamento semanal e principais entraves. Ainda
os membros do Comitê devem definir os contatos, viabilizar os recursos necessários
para a realização das ações dos projetos estratégicos e acompanhar o desenvolvimento
do Plano Estratégico em suas Secretarias e assessorias, mantendo o Secretário da
Fazenda informado o desenvolvimento dos Projetos Estratégicos.
Os Projetos Estratégicos são definidos no contexto dos Programas de Monitoramento e
possuem uma composição como a apresentada no Quadro 10.
As principais atribuições dos Coordenadores de Projetos Estratégicos serão: coordenar
os Projetos estratégicos, providenciar o monitoramento e cálculo dos indicadores
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estratégicos relacionados aos projetos estratégicos, elaborar juntamente com o Líder de
monitoramento e os contatos das Secretarias Executivas relacionadas os Projetos
Estratégicos a serem submetidos e aprovados no Comitê de Gestão Estratégica e relatar
o andamento do Projeto Estratégico para o Grupo de Monitoramento.
Principais atribuições do Contato serão: garantir a execução das ações definidas nos
projetos estratégicos na Secretaria Executiva, calcular os indicadores relacionados a
estas ações, relatar o desenvolvimento das ações nas reuniões de coordenação de
projeto.
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Programa de
Monitoramento
(Líder)
Programa de
Monitoramento da
Receita

Programa de
Monitoramento da
Despesa

Programa de
Monitoramento Valor/
Benefício
Programa de
Monitoramento da
Legitimação

Programa de
Monitoramento dos
Processos Internos

Programa de
Monitoramento do
Aprendizado/Aprimor
amento

Projeto Estratégico
(Coordenador)

Receita

Gerência Executiva
Objetivo do Projeto Estratégico
Gerente Executivo SEA

Gerente Executivo SER

Gerente Executivo SET

Contato

Contato

Contato

Definir e divulgar os parâmetros de monitoramento
da receita da Secretaria.

Custo

Contato

Contato

Contato

Definir e divulgar os elementos de eficiência com
relação ao que é gasto na Secretaria para produzir
os resultados desejados. Inserir na preocupação de
todos a necessidade de se mostrar a sua
preocupação com a questão de custos através de
dados mensuráveis.

Produtividade

Contato

Contato

Contato

Definir e divulgar os elementos de agregação de
valor aos clientes em todos os níveis da Secretaria
de forma a que todos compreendam e tenham
parâmetros para avançar em suas tarefas.

Clima
Organizacional/
Pesquisa de
Satisfação

Contato

Contato

Contato

Criar um clima organizacional adequado às
atividades da Secretaria e de acordo com os Valores
definidos no Plano Estratégico. Definir os
parâmetros para as mudanças culturais necessárias.

Planejamento de
Processos

Contato

Contato

Contato

Criar canais e desobstruir os meios existentes de
comunicação a nível interno e externo de maneira a
permitir a perfeita comunicação das realizações da
Secretaria, de forma contínua e da maneira correta,

Sistema de Gestão
da Qualidade

Contato

Contato

Contato

Ter uma sistemática contínua de garantia da
qualidade dos processos da Secretaria, com o
envolvimento de todo seu corpo de profissionais.

Capacitação

Contato

Contato

Contato

Viabilizar a criação e manutenção das competências
essenciais para o alcance da Visão e da Maissão da
Secretaria, de forma eficiente e contínua.

Comunicação

Contato

Contato

Contato

Criar canais e desobstruir os meios existentes de
comunicação a nível interno e externo de maneira a
permitir a perfeita comunicação das realizações da
Secretaria, de forma contínua e da maneira correta,
contribuindo para a legitimação de suas atividades.

Tecnologia de
Informação/
Modernização

Contato

Contato

Contato

Especificar condições para que a Secretaria
mantenha um Sistema de Tecnologia da Informação
atualizado de alta disponibilidade e alta
confiabilidade perfeitamente integrado aos seus
processos.

Oficina do
Conhecimento

Contato

Contato

Contato

Organizar o processo de aquisição de conhecimento
de forma a que ele seja contínuo e desenvolva
pesquisas direcionadas às principais barreiras
presentes e futuras ao atingimento da Visão e
Missão da Secretaria

Quadro 10 – Projetos Estratégicos
Os Projetos Estratégicos foram definidos através da análise e agrupamento de
indicadores dentro do Mapa de Monitoramento de uma perspectiva, denominado neste
trabalho como Programa de Monitoramento Estratégico. O Quadro 11 mostra o
esquema de agrupamento dos indicadores para a composição de um Projeto
Estratégico.
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P rog ram a 01

P rog ram a 02

In d ic a d o r
In d ic a d o r
In d ic a d o r
In d ic a d o r
In d ic a d o r
In d ic a d o r
In d ic a d o r
In d ic a d o r
In d ic a d o r
In d ic a d o r

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

P r o je t o 0 1
P r o je t o 0 2

P r o je t o 0 3
P r o je t o 0 4

Quadro 11 – Indicadores dos Projetos Estratégicos
Os Projetos Estratégicos serão detalhados através da definição das atividades que serão
definidas para alavancar os indicadores do Projeto em direção à meta estabelecida.
Desta forma, o Quadro 12 mostra um sistema para especificação das atividades
estratégicas.
P ro g ra m a 0 1 : A p re n d iz a d o e
L íd e r d o P ro g ra m a :
A p rim o ra m e n to
In d ic a d o r 0 1 : C a p a cita çã o G e re n c ia l
M e ta : > 4 0 h /a a
In d ic a d o r 0 2 : C a p a cita çã o n a Á re a d e
M e ta : > 6 0 h /a a
F in a n ç a s
In d ic a d o r 0 3 : C a p a cita çã o d o C o rp o T é c n ic o
M e ta : > 1 2 0 h /a a
da TI
P ro je to 0 1 : C a p a cita ç ã o
L íd e r d o P ro je to :
G ru p o d e E x e c u çã o :
A tiv id a d e s
L o ca l
C u s to
R e sp o n s á v e l
1 .0 : C a p a c ita çã o G e re n cia l
1 .1 : x x x x x x x
SEFA Z
1 .2 : y y y y y y
S ã o P a u lo
2 .0 : C a p . n a Á re a d e
F in a n ç a s
2 .1 : u u u u u u u
2 .2 : s ss s ss s ss

P ra z o

N o v o te l
D ’V in c i

Quadro 12 – Atividades Estratégicas

Sistema de Reuniões do Comitê de Gestão Estratégica e Grupo de Monitoramento
Estratégico
A implantação de estratégias não pode ser comparada a uma corrida de 100 metros, ela
se assemelha mais a uma Maratona. São necessários persistência e procedimentos de
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correção de rumos para que se obtenha o alinhamento organizacional com a estratégica
e como consequência se obtenha uma melhoria de resultados sustentada. Para esse fim
está se sugerindo uma sistemática gerencial que dê suporte ao Novo Modelo de Gestão
da SEFAZ_AM. A Figura 6 mostra a sugestão da rotina de reuniões do Comitê de
Gestão Estratégica e do Grupo de Monitoramento de forma a integrar as atividades de

Informações
Mês1

Grupode
Monitoramento

Comitê
itêdeGestã
tão
Estraté
tégica

Mês2

x

Mês3

Mês4

x

x

Mês5

Mês6

x

x

Mês7

Mês8

x

x

Mês9

Mês10

x

x

Mês11

Mês12

x

x

x

Decisões
ambos.

Figura 6 – Sistemática de reuniões do Comitê de Gestão Estratégica e do Grupo
de Monitoramento
5.Alinhamento estratégico de Gestão de Receita Estadual
O setor público brasileiro está sendo desafiado para

manter as suas finanças

equilibradas. Finanças publicas equilibradas significa gastar menor do que arrecada, ou
seja ter capacidade de investimentos com recursos próprios. Em 2010 o setor público
brasileiro teve capacidade de investimentos em torno de 4% da receita total. Para
melhorar esta capacidade para transformá-los em mais escolas, hospitais e
infraestrutura, devemos atuar na racionalização dos gastos correntes e aumentar a
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receita. A gestão da receita estadual do Amazonas em 2013-2014, será pautada pelas
seguintes diretrizes:
Estimulo ao recolhimento espontâneo dos tributos sem multas punitivas;
Aumento de desempenho dos funcionários fiscais de servidores de apoio e
renovação da estrutura de gestão através de metas;
Forte utilização da informática para cruzamento de informações das bases de
dados internas e externas.
Uso intensivo da Inteligência Fiscal para mapear grandes focos de sonegação
fiscal
Julgamento dos processos fiscais por meio eletrônico
Atendimento eletrônico aos contribuintes
Melhoria da estrutura física de trabalho (postos fiscais, veículos, equipamentos,
pessoal de apoio)
Melhoria de estrutura de atendimento aos contribuintes (estacionamento, local
de atendimento grandes contribuintes, qualificação do pessoal)
Flexibilização das obrigações acessórias para pequenos contribuintes e
contribuintes do interior do estado
Inovação e modernização dos sistemas informatizados
Controle preventivo do ilícito fiscal
Liderança e adesão aos projetos nacionais de gestão tributária desenvolvidos no
ENCAT
Acompanhamento das operações correntes dos contribuintes, evitando auditorias
de prazos longos períodos fiscais
Melhoria no atendimento das demandas dos servidores para melhor o clima
organizacional
As supracitadas diretrizes serão incorporadas num plano de ação consistente suportado
num sistema de gestão estratégica com objetivos consistentes e metas desafiadoras. O
plano de ação terá as seguintes atividades:
Julgamento e inscrição em divida ativa dos 1000 Autos de infração procedentes
dos em 6 meses
Melhoria do desempenho da cobrança da divida ativa em conjunto com PGE/TJ
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Cobrança dos devedores de ICMS, IPVA forma sistemática utilizando a visita
fiscal e comunicações pelos correios e eletrônica;
Cruzamento de informações cartão de credito x Declarações do simples;
Cruzamento notas eletrônicas com declarações e escrituração;
Intensificar a cobrança da entrega das informações contábeis e fiscais como
DAM e escrituração fiscal eletrônica e outras obrigações acessarias;
Cobrança eletrônica do IPVA nas ruas em conjunto com Detran e cobrança via
correios;
Controle de qualidade dos registros de notificações nacionais e importadas;
Auditoria em tempo real das informações da declaração mensal e operações
com incidência de fatos geradores de ICMS, dos 50 maiores contribuintes que
representam 80% da receita estadual;
Intensificação do controle físico das entradas de outros estados e do exterior nas
principais fronteiras de Presidente Figueiredo, Humaitá e Parintins.
Controle de entradas nos principais portos e aeroportos do Amazonas
Intensificação do Controle Fluvial da circulação de mercadorias na orla de
Manaus e nos Rios Solimões e Rio madeira
Controle de simulações para outros estados principalmente de combustíveis com
estados vizinhos
Cruzamento de informações das notas fiscais eletrônicas com substituição
tributária interestadual
Inclusão na substituição tributária produtos de alta concentração na produção e
distribuição e revisão de agregados
Saneamento no próprio mês dos processos correntes de correção de
notificações(nacional e importados), através de processo eletrônico
Implantação e modernização de sistemas informatizados de gestão
tributária(Auto desembaraço de Nfe nacionais, desembaraço eletrônico DI,
Cadastro eletrônico, PTA eletrônico, Auto de infração eletrônico, sistema de
gestão da ação fiscal, adesão sistemas nacionais(e-Ct, e-domicilio fiscal, e-ID
Brasil, transferência do Conta corrente fiscal para equipamentos sefaz, Nova
declaração, Declaração do valor adicionado, sistema de cruzamento de
informações, e-NFe consumidor)
Adequação da legislação fiscal (redução de multas, anistia , remissão pequenos
débitos, simplificação de procedimentos)
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Implantação de sistema de gestão estratégica com indicadores de gestão
Implantação do sistema de informações econômico fiscal, agregados e
individualizados por contribuinte
Acompanhamento da reforma tributária, grupos técnicos de trabalho e
CONFAZ
Acompanhamento das concessões dos incentivos fiscais
Revisão de incentivos fiscais de determinados segmentos
O supracitado plano de ação deverá ter impactos que serão mensurados através dos
principais indicadores com seguintes metas:
Inadimplência dos recolhimentos correntes(Declarado, Notificado,
parcelamentos, estimado)- Meta 3% do total lançado
Prazo máximo de tramitação de processos fiscais: Meta 10 dias
Prazo máximo de julgamento e tramitação dos processos fiscais: meta 120 dias
Nível de cumprimento entrega das declarações e outras obrigações acessórias80%
Aumento nominal da receita em 2013 e 2014: Meta 12% acima de 2012
Cobrança anual da divida ativa: 1% do estoque
Nível de aprovação da sociedade e contribuintes com a SEFAZ- 60% entre bom
e ótimo
Renovação de 8 sistemas informatizados de gestão tributária
Redução dos custos de gestão tributária em 20%
Processos eletrônicos em 100% do estoque em tramitação.
Indisponibilidade máxima dos sistemas: meta 1 hora por mês
Treinamento com 30 horas por servidor: de 80% dos servidores
Efetivação de desembaraço consistente das Nfe emitidas-97%
Implantação da nota fiscal eletrônica de consumidor
Implantação de um programa de estimulo de emissão da nota fiscal de
consumidor
Redução de erros no desembaraço em 50% dos erros registrados em 2012
Clima Organizacional interno: 60% bom e ótimo

43

Estas diretrizes inseridas no plano de ação que irão se refletir no cumprimento das metas
estabelecidas, terão como objetivo final a manutenção da capacidade de investimento do
estado do Amazonas que historicamente tem sido acima de 6% da receita total, ou seja
no grupo dos estados com maior capacidade de investimentos, cuja média nacional está
em 4%.
6.Alinhamento estratégico de gestão da despesa
Com a criação em 2006 do Departamento de gestão administrativa do Estado, a SEFAZ
assumiu o papel de gestor dos sistemas corporativos do estado de compras(e-compras),
controle de estoques(AJURI), gestão de contratos(GC), gestão de adiantamentos e
gestão de contas publicas(GCP). Com isto tem uma responsabilidade direta na
racionalização dos gastos públicos de custeio.
Nos últimos anos tem concentrado seu foco de atuação em gastos com consumíveis,
principalmente medicamentos e materiais para a educação. Neste campo tem obtido
bons resultados. Desde 2006 tem mantido estável os gastos consumíveis conforme
demonstrado nas Figuras 7 e 8 abaixo que demonstra a evolução da despesa.

COMISSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – CGA/Sefaz
DISTRIBUIÇ
DISTRIBUIÇÃO DAS APLICAÇ
APLICAÇÕES DO EXECUTIVO, POR GRUPO(EM 2012, R$ 9,14 bi)

Figura 7- Demonstrativo de evolução das despesas 2004 a 2012
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COMISSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – CGA/Sefaz

Figura 8:Demonstrativo das despesas do Amazonas 2008 a 2012.
Por estes quadros está demonstrado que o itens consumíveis manteve um
comportamento estável nos últimos 6 anos apesar da oferta de serviços públicos ter
aumentado de forma consideráveis neste mesmo período.
Estimulada por estes resultados a SEFAZ através da CGA pretende continuar atuando
neste item e em outros gastos como serviços de terceiros.
Pelo quadro abaixo pode-se observar que a CGA poderá atuar na racionalização dos
gastos em cerca de 26% do orçamento do estado, sendo 5,2% de consumíveis e 21,2%
de serviços de terceiros.
Neste item de serviços de terceiros irá atuar na melhoria do sistema de gestão de
contratos, padronização de serviços mais impactantes na despesa do estado e no
controle das contas publicas como luz, água e telefone.
Em termos gerais pretende atuar na redução do prazo das licitações e a transformação
do processo de compras em processo eletrônico.
Em consumíveis atuara na ampliação do banco de preços para os maiores itens
consumidos, bem como na melhoria da cadastro de bens e serviços aplicando modernas
técnicas da engenharia de padronização e especificação de bens de serviços.
Também atuará de forma agressiva para implantar em todas as unidades gestoras o
sistema centralizado de controle de estoques.
Estas diretrizes estão contempladas nas Figuras 9 e 10 abaixo:
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COMISSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – CGA/Sefaz
ESTUDO PARA INDICADORES DE RESULTADOS
CONJUNTO DE INDICADORES BALANCEADOS
INTRAAPLICA
ÇÕES = 100%

% DÍVIDA =
5,7

% CUSTEIO
NO ÂMBITO
CGA = 26,4

% CONSU
MÍVEIS=5,2

ÍNDICE DA
EDUCAÇÃO
<=18,3%

% INVESTI
MENTO = 14,9

% CUSTEIO =
79,4

% CUSTEIO
FORA ÂMBI
TO CGA = 53,0

% SERVIÇOS E
M.O DE
TERCEIROS=2
1,2

ÍNDICE DA
SAÚDE
<=20,9%

% DESPESAS
DIVERSAS =
8,6

ÍNDICE DA
SEGURANÇA
<=10,6%

% PESSOAL
PRÓPRIO =
44,4

ÍNDICE DE
OUTRAS
ÁREAS
<=29,7%

Figura 9: Demonstrativo da composição da despesa no Amazonas em 2013

Figura 10: Mapa estratégicos das ações da CGA na racionalização dos Gastos
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COMISSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – CGA/Sefaz
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Figura 11: Sistemas de Gestão dos Gastos no Governo do Amazonas
7.Alinhamento Estratégico da Gestão financeira e Orçamentária do Estado.
Neste campo a SEFAZ tem forte atuação em toda estrutura governamental, pois
administra o sistema financeiro (AFI) e o sistema orçamentário.
Tem uma tarefa complexa para os próximos 2 anos que adequar o sistema contábil as
novas normas da contabilidade pública.
Irá atuar para implementar ações em conjunto com a Secretaria de administração do
estado para a contabilização do Patrimônio.
No campo de estoque atuará em conjunto com o CGA para integrar o sistema de
controle de estoques ao sistema Contábil(AJURI).
Em conjunto com a Secretaria da Receita adotara ações para registro das principais
fases do crédito tributário.
Além destas atividades de adequação da norma atuará nas implantação do processo
eletrônico com assinatura digital no empenho, liquidação e pagamento das despesas.
Atuará para tornar previsível os pagamentos a fornecedores do estado, para contribuir
na melhoria dos preços contratados, além de ações de controle de convênios.
A figura abaixo demonstra o campo de atuação da SET e SEO.
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Figura 11: Integração do sistema AFI com demais sistemas Corporativos do AM
8.Alinhamento estratégico da Secretaria de assuntos administrativos(SEA)
Neste campo a Secretaria de assuntos administrativos irá atuar como apoio logístico
para as atividades fins de gestão da receita, gastos e gestão financeira/orçamentária.
Atuará para atualizar o parque tecnológico de informática para atender aos desafios de
documentos e processos eletrônicos.
Também atuará para criar condições de capacitação de todos os funcionários da
Secretaria para enfrentar os novos desafios tecnológicos e gerenciais.
Irá atuar para melhoria da disponibilidade dos recursos materiais e serviços para as
atividades fins desenvolverem suas atividades de forma mais efetiva com melhor custo
beneficio.
Um dos grandes desafios da SEA será o aumento do desempenho dos servidores
fazendários, através de instrumentos modernos de avaliação para aumentar a
disponibilidade de recursos para as atividades estratégicas da SEFAZ.
Também estará na agenda da SEA a transformação dos processos administrativos
tradicionais em processos eletrônicos, bem como na melhoria das estruturas físicas para
dar mais conforto aos servidores e clientes da SEFAZ que são contribuintes,
fornecedores, servidores das outras secretárias e sociedade em geral.
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Por fim a SEA deverá conduzir o processo de avaliação da legitimação da SFAZ junto
aos seus principais clientes, devendo atuar nas medidas necessárias para melhoria da
qualidade do atendimento.
O Secretario Executivo da SEA será responsável pela gestão do processo de avaliação
estratégica e cobrança junto as diversas áreas da produção dos indicadores previstos
neste planejamento.
9.INDICADORES DE DESEMPENHO POR AREA DE ATUAÇAO
A seguir apresentaremos os indicadores que serão avaliados por cada área da SFAZ que
contemplam as diretrizes estratégicas

definidas em conjunto com os gestores da

SEFAZ.
Cada área deverá ter um setor responsável para realizar a apuração dos seus indicadores
que deverão estar concluídos

até o dia 15 de cada mês. Deverão providenciar

apresentação mensal em 10 Slides os seus principais indicadores com as suas metas e
resultados mensais e resultados consolidados até o período.
O formato de apresentação será gráfica no Layout padrão a ser definido pela
Consultoria Técnica. A consultoria Técnica ficará responsável pela organização do
espaço físico e equipamentos de apresentação e das convocações das reuniões.
Os indicadores deverão atender ao seguinte modelo conceitual para o setor público
conforme Figura 12 adaptada por Pinto(2013):
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Figura 12: Modelo Conceitual para produção de Indicadores no modelo BSC
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INDICADORES DE DESEMPENHO A SEREM AVALIADOS 2013-2014

Perspecti
va

Indicador

Objetivo

Formula de Cálculo

1. INDICADORES DE DESEMPENHO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
Financeira

Processos
internos

Índice de
Incremento de
Notificações
Nacionais

Avaliar o desempenho da
RT em relação a meta
intermediaria proposta e ao
orçamento
Avaliar o desempenho do
ICMS em relação a meta
intermediaria proposta e ao
orçamento
Acompanhar o
desempenho das ações de
controle da entrada de
mercadorias no estado

Processos
internos

Índice de Impacto
de implantação da
ST

Avaliar o impacto da
implantação da ST em
2013

ICMS nacional ICMS estrangeiro
1326+apurado comércio+apurado
diferença estimativa 1343+Notificação
1355+outros
comércio+parcelamentocomércio+Esti
mativa Fixa parcela mensal+Simples
nacional comércio/Mês Ano anterior
ICMS nacional ICMS estrangeiro
1326+apurado comércio+apurado
diferença estimativa 1343+Notificação
1355+outros
comércio+parcelamentocomércio+Esti
mativa Fixa parcela mensal+Simples
nacional comércio/Mesmo Mês Ano
atual

Processos
internos

Índice de empresas
com menos de 2
anos com debito em
aberto no exercício

Avaliar a qualidade das
inscrições concedidas em
empresas novas para evitar
acumulação de débitos

Empresas abertas ou reativadas nos
últimos 12 meses com debito em
aberto mais de R$10000,00

Financeira

Índice Crescimento
da Receita
Tributária
Índice de
Crescimento da
Receita do ICMS

Receitas Realizadas
Receitas Realizadas mesmo período
do Ano Anterior
Receitas Realizadas
Receitas Realizadas mesmo período
do Ano Anterior
Receita de ICMS Notificado
Receita de ICMS Notificado mesmo
período do Ano Anterior

Total de inscrições concedidas ou
reativadas nos últimos 12 meses

52

Processos
internos

Processos
internos

Financeira

Financeira

Financeira

Financeira

Financeira

Financeira

Processos
internos

Processos
internos

Processos
internos

Índice de
Incremento de
Notificações
Importados

Avaliar o desempenho dos
controle da fiscalização
das importações

Receita de ICMS Notificado no Mês

Índice de
Incremento das
Declarações (Tipo
00, 01 e 03)
Índice de
Crescimento da
Receita do IPVA

Avaliar o desempenho da
fiscalização nas ações de
controle das declarações

Receita de ICMS Declarado

Avaliar o impacto da
elaboração da tabela do
IPVA e controle das
inadimplências
Checar se a despesa
fazendária atende os
padrões internacionais

Receitas Realizadas

Índice de
crescimento dos
Fundos e
Contribuições
Índice de Outras
Receitas Correntes

Avaliar desempenho das
ações de controle

FTI+UEA+FMPES 2013

Avaliar o desempenho das
ações de controle

Índice de
crescimento das
Receitas Tributárias
+ Fundos e
Contribuições
Índice de
crescimento das
Receitas Tributárias
+ Fundos e
Contribuições+Outr
as Receitas
Correntes

Avaliar as ações de
controle

Multas E Juros De Mora, Indenizações
e Restituições, Receita da Dívida
Ativa e Receitas Diversa.
1.1 + 1.10 - 2013

Índice de Debito
declarado em
estoque ainda não
inscrito em divida
ativa
Índice de
crescimento
movimentação por
Nota Fiscal
Eletrônica+
Conhecimento
Eletrônico
Índice de

Acompanhar o
desempenho das inscrições
dos débitos declarados

Total Debito declarado não inscrito

Avaliar o crescimento de
emissão de documentos
eletrônicos

Nfe e Cte emitidos no mês ano
anterior

Avaliar desempenho da

Receita ICMS do mês

Custo da Máquina
da SEFAZ

Avaliar o desempenho em
relação da meta
intermediária proposta e ao
orçamento

Receita de ICMS Notificado no
mesmo período do Ano Anterior

Receita de ICMS Declarado no
mesmo período do Ano Anterior

Receitas Realizadas mesmo período
do Ano Anterior
Custo da SEFAZ(Liquidado)- UG
14101 e 14701
Receitas Tributária
FTI+UEA+FMPES 2012

1.1 + 1.10 - 2012

Receitas Tributárias + Fundos e
Contribuições+Outras Receitas
Correntes/ mês ano atual
Receitas Tributárias + Fundos e
Contribuições+Outras Receitas
Correntes/ mesmo mês ano anterior

RT dos últimos 12 meses

Nfe e Cte emitidos no mês ano
corrente
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Processos
internos

recolhimento sobre
documentos
eletrônicos

receita de ICMS

Nfe e Cte emitidos no m6es

Índice de
inadimplência de
IPVA

Avaliar o nível de
cumprimento das
obrigações com IPVA

Débitos em aberto de IPVA nos
últimos 5 anos
Total de débitos de IPVA lançados no
últimos 5 anos

Processos
internos

Índice de Redução
da Inadimplência

Avaliar os instrumentos de
cobrança

Estoque Notificados e Declarados em
aberto
Tipo: 00, 01, 03, 10 e 15
Valores Declarados e Desembaraçado
nos últimos 5 anos e corrente

Processos
internos

Processos
internos

Processos
internos

Processos
internos

Avaliar a efetividade das
ações fiscais e órgãos
julgamento

ICMS recuperado de AINF
(ICMS + Multa + Parcelado)

Indicador de
Monitoramento das
ações de cobrança
dos maiores
Débitos
Controlados

Avaliar o desempenho das
ações de controle e
cobrança de grandes
devedores

Qte de Contribuintes > R$ 100.000,00
com Das em Cobrança

Indicador de
Monitoramento dos
Prazos Das de
Cobrança

Avaliar o desempenho das
ações de controle e
cobrança de grandes
devedores

Estoque de débitos para cobrança
>100.000,00

Indicador de
Monitoramento de
Estoque de Prazos
Processuais

Avaliar o tempo de
permanecia dos processos
fiscais na SEFAZ

Prazo médio dos Processos (Proc.
Fiscais)

Total Lançado de AINF (5 anos e
corrente)

Qte de Contribuintes com Débitos >
R$ 100.000,00

Processos
internos

Receita tributária do mês

Qtde dos Processos (Proc. Fiscais)
Prazo médio dos Processos (Auto
Apreensão)
Qtde dos Processos (Auto Apreensão)

Processos
internos

Prazo médio dos Processos (Auto
Infração)
Qtde dos Processos (Auto Infração)

Processos
internos

Índices de Estoque
de notificações em

Avaliar a efetividade da
analise dos processos de

Estoque de notificações em
proc.(R$)ESTOQUE

54

processo

correção de notificações

Processos
internos

ICMS Notificado últimos 5 anos e
corrente (R$)

Qte de Débitos de Notificações
Deferidos no mês
Total de Processos de Noficações no
mês

Processos
internos

Valor dos Processos de Notificações
Deferidos no mês
Valor dos Processos de Notificações
no mês

Processos
internos

Índices de
Pendências de
Notas fiscais
eletrônicas

Avaliar as ações de
controle nas entradas de
mercadorias de outros
estados

Processos
internos

Processos
internos

Processos
internos

Total de NF Desembaraçada no mês
anterior (QTDE)
Estoque de NF Pendente (R$)
Total de NF Desembaraçada no mês
anterior (R$)

Indicador de
Monitoramento dos
Prazos de AINF

Processos
internos

Processos
internos

Estoque de NF Pendente (QTDE)

Indicador de
Monitoramento dos
de AINF's Julgamento

Avalia a tramitação e
ojulgamento dos maiores
AINFs
Avalia o nível de inscrição
em divida ativa

Avalia desempenho da
auditoria tributária

Prazo médio de Tramitação
(1000 maiores AINFs)
Inscrição em divida Ativa
Estoque Atual de AINF últimos 5 anos
e corrente
QtdeAINF's Julgados / AT
Qtde de AINF's no AT
Valor (R$) AINF's Julgados / AT
Valor (R$) AINF's

Processos
internos

Avalia desempenho do
Conselho de recursos
Fiscais

Processos
internos

QteAINF's Julgados / CRF
Qtde de AINF's no CRF (Em estoque)
Valor (R$) AINF's Julgados / CRF
Valor (R$) AINF's(Estoque)

Processos
internos

Indicador de
Monitoramento dos
Devedores

Avalia desempenho das
receitas provenientes das
ações fiscais e nível de
cobrança da divida ativa

Estoque Dívida Ativa
(Débitos em aberto valores
atualizados)
Receita Tributária (últimos 12 meses)
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Processos
internos

Estoque Auto Infração
(Débitos em aberto valores
atualizados)
Receita Tributária (últimos 12 meses)

Processos
internos

Processos
internos

Indicadores de
Monitoramento de
Dívida Ativa
(Crédito Tributário)

Avalia o desempenho das
ações de cobrança e
efetividade de inscrições
em divida ativa das
declarações

Estoque Demais Débitos
(Débitos em aberto valores
atualizados)

Avalia o nível de cobrança
da divida ativa por parte de
PGE e a efetividade das
ações fiscais

Dívida Ativa Parcelada no Mês
(Parcelamentos Executados)

Processos
internos

Receita Tributária (últimos 12 meses)

Dívidas Ativas Inscritas no Mês
(Total)
Receita de Dívidas Ativas no Mês
Dívidas Ativas Inscritas no Mês
(Total)

Processos
internos

Receita da Dívida Ativa nos últimos
12 meses
Estoque em Dívida Ativa

Processos
internos

Processos
internos

Processos
internos

Processos
internos

Indicador de
qualidade da
Previsão Receita
(ICMS)
Índice de débitos
declarados ainda
não inscritos em
divida ativa em
relação ao total
declarados
Índice de débitos
declarados inscritos
em divida ativa em
relação ao total
declarado

Avalia o nível de acerto das
previsões de arrecadação

Receita Efetivada

Avaliar a eficiência de
inscrições das declarações
do departamento de
arrecadação

Débitos declarados não inscritos

Avaliar a inadimplência
das declarações na fase
administrativa

Débitos declarados inscritos últimos
meses

Índice de cobrança
em divida ativa dos
débitos declarados
do ano corrente

Avaliar a efetividade da
cobrança da divida ativa
das declarações

Receita de devida ativa dos débitos
declarados últimos 12 meses

Receita Prevista

Total de débitos declarados nos
últimos 12 meses

Débitos declarados nos últimos 12
meses

Débitos declarados inscritos em divida
ativa
Processos
internos

Índice do ano
corrente de
inadimplência de
notificações e

Avaliar o nível de
inadimplência das
declarações e das
notificações(calcular

Débitos declarados (00, 01,03)e
notificados(10) Autuados e abertos
últimos 12 meses
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Processos
internos

Processos
internos

Processos
internos
Inovação

Inovação

Inovação

Inovação

Inovação

Inovação

Inovação

declarados

separado para notificado
nacional e importados)

Total de Débitos declarados (00,
01,03) e notificados(10) nos últimos
12 meses

Índice de entrega
EFD

Avaliar o nível de
cumprimento das
obrigações

Total de EFD entregues nos últimos 12
meses

Índice de perdas
ICMS sem
desembaraço
normal

Acompanhar a efetividade
das ações de controle das
entradas de mercadorias de
outros estados

ICMS notificado nacional de oficio no
mês

Índice de autuações
sobre Receita
tributaria
Indicador de
Implantação GAF
(Quantidade)

Avaliar o resultado das
ações fiscais

Valor de autuações no mês

Avaliar os processos de
gerenciamento eletrônico
da SER

Qtde Notas desembaraçadas (GAF)

Total de obrigados a entregar nos
últimos 12 meses

Total de recolhimentos de ICMS
notificados nacional no mesmo mês

Receita Tributária no mês

Total de NF Desembaraçada no mês
anterior (QTDE)

Indicador de
Implantação GAF
(Valor)

Valor Notas desembaraçadas (GAF)

Índice de Processos
eletrônicos
(I)

Processo fiscais eletrônicos
protocolados no período

Processos
eletrônicos
(II)

Processo fiscais eletrônicos tramitando

Índice de
domicíliostributário
s eletrônicos(Dte)

Total de Contribuintes com domicilio
eletrônico

Índice de Nota
eletrônica de
consumidor

Valor Nota Fiscal de Consumidor
emitidas no Mês

Índice de
atendimento

Total de valor Desembaraçada no mês
anterior (QTDE)

Total de processos fiscais protocolados

Total de processos fiscais em
tramitação

Total de contribuintes ativos

Valor Total das Notas eletrônicas
emitidas
Avaliar os atendimentos
presenciais que podem ser

Numero de atendimentos na central no
mês
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Inovação

presencial na
central de
atendimento

substituídos por
atendimento eletrônico

Numero de atendimentos na central no
mês ano anterior

Índice de
atendimento
presencial no
cadastro

Avaliar atendimentos
presenciais que podem ser
substituídos por eletrônicos

Numero de atendimentos presenciais
no cadastro
Total de contribuintes ativos

2.INDICADORES DE DESEMPENHO CGA
Processos
internos

Índice de Faturamento de
Demanda de energia elétrica

Processos
internos

Índice de desperdício de
faturamento de energia
elétrica

Processos
internos

HH de capacitação dos órgãos

Processos
internos

Tempo decatalogação de
serviços

Processos
internos

Padronização de serviços

Reduzir em 15% o
Faturamento de
demanda de energia
elétrica pela
eliminação dos
desperdícios
Desperdícios com
pagamento de
energia reativa,
faturas em atraso e
outros
Horas de
capacitação em
gestão de serviços
Pedidos de
catalogação de
serviços atendidos
em até 5 dias
Padronizar 10
serviços em 2013
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Processos
internos

Índice de implantação de
serviços

Processos
internos

Índice de execução de projetos

Processos
internos

Índice de valor empenhado
serviços padronizados

Processos
internos

Índice de revisão do catalogo
de materiais

Processos
internos

Índice de compras Eletrônicas
de valor até R$ 8.000,00

Processos
internos

Índice de uso de atas externas

Processos
internos

Índice de itens pesquisados
em menos de 15 dias

Processos
internos

Índice de entrada e saída no
mês de pesquisas( Giro)

Processos
internos

Índice de pesquisa de preços
com base na Nfe

implantação de
serviços
padronizados
Evolução das ações
de projetos SGC
SGCP

Avaliar a evolução
percentual de
valores financeiros
empenhados com
projetos de serviços
padronizados
(contratos ou
aditivos
empenhados
padronizados)
Evitar catalogação
em duplicidade dos
29237 itens
Estimular o uso da
compra Eletrônica
para maior
economicidade

Reduzir as compras
por atas externas
para maior
economicidade
Agilizar as
pesquisas de
mercado para banco
de preços para
agilizar as compras
Avaliar a vazão de
pesquisas de
mercado no mês
Avaliar a utilização
da base nfe para
pesquisa de preços
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Processos
internos

Índice de cobertura financeira
do registro de preços de
materiais

Ampliar o uso do
registro de preços
na compras para
melhorar o
atendimento das
demandas com
economicidade

Processos
internos

Índice de licitações concluídas
em 45 dias

Estimular a redução
dos prazos de
licitações para
melhorar o nível de
atendimento das
atas

Processos
internos

Índice de itens exitosos nas
licitações para registro de
preços
Índice de itens do Registro de
preços com saldo válido

Eliminar o fracasso
da licitações e
retrabalho
Avaliar o aumento
do nível de
atendimento de
itens classificados
para ARP (base
3734 itens) para
melhor
desempenho das
compras em termos
de preços

Processos
internos
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Processos
internos

Índice de itens da Cema no
registro de preços

Avaliar e melhorar
a cobertura de itens
por registro de
preços da CEMA(
1401 itens) para
melhorar o
atendimento da
saúde a preços
justos

Processos
internos

Índice de cobertura no
acompanhamento nas entregas

Avaliar a
participação da
comissão de
recebimento nas
entregas para
garantir as entregas
corretas

Processos
internos

Índice de movimentação de
materiais pelo AJURI

Processos
internos

Prazo médio de Entrega de
entrega dos materiais a partir
da Nota empenho

Processos
internos

Prazo médio de liquidação
dos materiais

Avaliar a evolução
da adesão da s
unidades gestoras
ao controle de
estoques
Avaliar o
cumprimento do
prazo de entrega
prevista no edital
Avaliar o
desempenho dos
órgão na liquidação
das compras para
melhorar a
competitividade das
compras
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Processos
internos

Prazo médio de pagamento de
materiais

Processos
internos

Índice de redução de preços
dos consumíveis

Avaliar a
previsibilidade de
pagamento
Avaliar o impacto
financeiro das
politicas de gestão
das compras

Somatório das economias por
redução de preços dos itens
entregues no mês
Total das entregas no mês

Processos
internos

Inovação

Índice de consumíveis com
pesquisa de preços
centralizados

Avaliar o numero
de itens submetidos
ao banco de preços
centralizado para
aumentar a
economicidade das
compras

Índice de processos
eletrônicos de compras

Avaliar a evolução
de utilização dos
processo
eletrônicos nas
compras

Itens submetidos ao banco de
preços centralizado
Itens Licitados no mês

Processos eletrônicos no mês
Total Processos de compras

3. INDICADORES DE DESEMPENHO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
Inovação

Inovação

Inovação

Inovação

Inovação

Inovação

Índice de Adequação e
construção do Plano de
Contas
Índice de
Adequação/Construção dos
Demonstrativos (Anexos dos
Balanços)
Índice de
Adequação/Construção dos
Eventos

Índice de Construção dos
Procedimentos Contábeis
Específico (FUNDEB, PPP,
CONSÓRCIOS PÚBLICO,
DÍVIDA ATIVA)
Índice de
Adequação/Construção do
Plano de Contas e os
Procedimentos Específicos do
RPPS
Índice de

Plano de contas
desenvolvido com
5.946 contas.
Demonstrativos de
Balanços

Quantidade de contas adequadas /
Total de contas*100

Construir os
eventos de RAP,
Convênios Entrada
e Saída , Contratos,
Consumo de
Almoxarifado e
Fatos em
Liquidação.
Elaborar Manual de
Procedimentos

Quantidade de Eventos alterados ou
criados/ Total de Eventos*100

Adequar Plano de
Contas do RPPS

Quantidade de contas adequadas e
construídas do RPPS/ Total de
contas do RPPS*100

Adequar Relatórios

Quantidade de Relatórios

Quantidade de Demonstrativos
concluído /Total de Demonstrativos
* 100

Quantidade de Procedimentos
Específicos construído / Total de
Procedimentos Específicos*100
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Adequação/Construção dos
Relatórios Gerais

do Sistema
AFI/NBC

Índice de
Adequação/Construção das
Consultas
Índice de
Adequação/Construção das
Tabelas
Adequar/Construir os
Relatórios da LRF e de Gestão
Fiscal

Adequar Consultas
do Sistema
AFI/NBC
Adequar Tabelas do
Sistema AFI/NBC

Inovação

Índice de Homologação do
Sistema AFI/NBC

Homologar
Sistema AFI/NBC

Quantidade de Processos
homologados do Sistema AFI/NBC
/ Total de Processos do Sistema
AFI/NBC

Inovação

Índice de Elaboração do
Manual de Procedimentos
Contábeis do Estado do
Amazonas

Quantidade de Procedimentos
Contábeis descrito / Total de
Procedimentos Contábeis*100

Inovação

Índice de construção do
sistema de custos Estado do
Amazonas
Índice de adequação do
sistema de estoques a NBC

Elaborar anual de
Procedimentos
Contábeis do
Estado do
Amazonas
Ter sistema de
apuração de custos
para atender a NBC
Adequar o sistema
de controle de
estoque AJURI
para gerar
mensalmente
movimentação de
estoques e as
perdas
Adequar o sistema
de divida ativa para
integrar ao sistema
AFI todas as etapas
de cobrança da
divida ativa
Adequar o sistema
de registro do
credito tributário
para contabilização
por regime de
competência
Adequar o sistema
de folha para
registros das
provisões por

Inovação

Inovação

Inovação

Inovação

Inovação

Índice de adequação dos
registros da divida ativa a
NBC

Inovação

Índice de adequação do
sistema de registro de credito
tributário

Inovação

Índice de adequação da Folha
de pagamento para registrar as
provisões d e folha por
competência

Adequar Relatórios
da LRF e de Gestão
Fiscal

adequados e construídos da LRF e
RGF /Total de Relatórios da LRF e
RGF
Quantidade de Tabelas adaptadas e
construídas /Total de Tabelas do
Sistema AFI/NBC
Quantidade de Tabelas adaptadas e
construídas /Total de Tabelas do
Sistema AFI/NBC
Quantidade de Relatórios
adequados e construídos da LRF e
RGF /Total de Relatórios da LRF e
RGF

Quantidade de Funcionalidades
desenvolvidas/Total de
funcionalidades
Quantidade de Funcionalidades
desenvolvidas/Total de
funcionalidades

Quantidade de Funcionalidades
desenvolvidas/Total de
funcionalidades

Quantidade de Funcionalidades
desenvolvidas/Total de
funcionalidades

Quantidade de Funcionalidades
desenvolvidas/Total de
funcionalidades
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competência
Inovação

Índice de órgãos registrando
no AJURI os Bens Móveis.

Inovação

Índice de órgãos registrando
no AJURI os Bens Imóveis.

Inovação

Índice de órgãos com registro
de Bens Intangíveis.

Inovação

Reconhecer,
mensurar e
evidenciar os Bens
Móveis.
Reconhecer,
mensurar e
evidenciar os Bens
Imóveis.
Reconhecer,
mensurar e
evidenciar os Bens
Intangíveis.

Quantidade de Órgãos inseridos no
Sistema AJURI Patrimônio / Total
de órgãos do Poder Executivo*100

Índice de órgãos com
Registro da Depreciação,
Amortização e Exaustão no
AJURI

Registrar a
Depreciação,
Amortização e
Exaustão.

Quantidade de Órgãos inseridos no
Sistema AJURI Patrimônio / Total
de órgãos do Poder Executivo*100

Inovação

ÍndiceÓrgãos com Registro
Ativos de infraestrutura.

Quantidade de Órgãos inseridos no
Sistema AJURI Patrimônio / Total
de órgãos do Poder Executivo*100

Inovação

Índice de Capacitação nas
NBC

Inovação

Índice de Implementação do
sistema de controle das
Transferências Voluntárias
vigentes.

Inovação

Índice de implantação do
sistema de atendimento
eletrônico

Inovação

Índice de documentos do AFI
com assinatura Digital

Reconhecer,
mensurar e
evidenciar os
Ativos de
infraestrutura.
Capacitar todos os
servidores que
operam o sistema
AFI nas NBC
Implantar o sistema
de registro das
transferências
voluntárias na
estrutura estadual
Implantar o sistema
de atendimento
eletrônico para toda
a estrutura estadual
Implantar a
assinatura digital
em todos os
documentos
emitidos pelo AFI

Quantidade de Órgãos inseridos no
Sistema AJURI Patrimônio / Total
de órgãos do Poder Executivo*100
Quantidade de Órgãos inseridos no
Sistema AJURI Patrimônio / Total
de órgãos do Poder Executivo*100

Usuários do Sistema AFI/NBC
capacitados / total de Usuários do
Sistema AFI*100
Quantidade de órgãos aderidos ao
cadastro das Transferências
Voluntárias / Total de Órgãos do
Poder Executivo*100
Quantidade de Órgãos utilizando o
Módulo de Atendimento Eletrônico
/ Total de Órgãos do Poder
Executivo*100
Quantidade de Órgãos com
Assinatura Digital nos documentos
do Sistema AFI / Total de Órgãos
do Poder Executivo*100

64

4.INDICADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Aprendizado

Servidores Capacitados.

Aprendizado

Capacitações realizadas.

Aprendizado

Servidores que atingiram a
meta 60h anual de treinamento

Aprendizado

Mede o percentual
de servidores que
receberam pelo
menos um
treinamento ao ano
em relação ao
número de
servidores ativos do
ano1.
Mede o percentual
de capacitações em
relação ao número
de servidores
ativos.
Indicar o percentual
de servidores
capacitados com
mais de 60h anual2.

Σ(Serv=>1Cap)/TServ*100, onde:
Serv=>1Cap= Somatório de
servidores que receberam ao menos
1 treinamento ao ano.
TServ = Total de servidores ativos
(foi incluído os Prodam)

Indicador de Orçamento de
Treinamento

Mede o percentual
do orçamento
reservado a
treinamento em
relação ao
orçamento total da
Organização.

Vt / LOA* 100, onde:
Vt = Custo total do treinamento no
período
LOA = Dotação Orçamentária do
período.

Processos
internos

Índice de disponibilidade da
internet

Registrar o total de horas paradas
no mês

Processos
internos

Índice de disponibilidade da
rede interna e interior

Avaliar a
disponibilidade dos
sistemas para
usuários externos
Avaliar a
disponibilidade da
rede interna e do
sistema de
comunicação do
interior

Σ(Cap)/TServ*100, onde:
Cap= Somatório de capacitações
realizadas.
TServ =
Total de servidores ativos (foi
incluído os Prodam)
Σ (Serv>60h) / TServ * 100, onde:
Serv>60h = Somatório servidores
com mais de 60 horas anual.
TServ = Total de servidores ativos

Avaliar o tempo de parada da
rede(capital e interior)
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Processos
internos

Índice de disponibilidade das
lanchas

Processos
internos

Índice de disponibilidade dos
veículos

Processos
internos

Prazo médio de tramitação
das compras e disponibilidade
dos consumíveis

Avaliar o nível de
disponibilidade das
lanchas para SER
Avaliar a
disponibilidade de
veículos
Avaliar o nível de
agilidade das
compras
demandadas

Lanchas funcionando
Frota total de lanchas
Veículos disponíveis
Frota de veículos
Tempo total de tramitação do
processo de compras(Protocolo até
entrega)
Total de processos de compras
efetivados

Processos
internos

Índice de erros nos sistemas
para corrigir registrados no
Redmine

Avaliar nível de
erros dos sistemas
de informática

Processos
internos

Tempo médio para correção
de falhas nos sistemas

Processos
internos

Horas disponibilizadas para
projetos novos

Avaliar o tempo
médio de resolução
dos erros
Avaliar o tempo de
projeto
disponibilizado

Inovação

Sistemas novos entregues

Processos
internos

Índice de horas disponíveis de
funcionários efetivos

Processos
internos

Índice de horas disponíveis de
Funcionários terceirizados

Processos
internos

Índice de agencias do interior
com custo beneficio positivo

Avaliar o nível de
atendimento dos
projetos propostos
Avaliar a
quantidade da
disponibilidade de
horas mensais para
execução das
atividades

Avaliar horas
disponíveis de
terceirizados e
estagiários
Avaliar as agencias
e postos com custo
beneficio acima de
20%

Numero de erros corrigidos
Numero de erros registrados no
redmine
Horas consumidas para erros
Numero de erros resolvidos
Horas disponíveis para
desenvolvimento
Horas totais disponíveis para
atividades de informática
Sistemas entregues V.1
Sistemas propostos
Horas efetivas trabalhadas
Horas totais pagas

Horas efetivas trabalhadas
Horas contratadas
Numero de agencia e postos com
custo beneficio abaixo de 20%

Numero de agencias e postos ativos
Processos
internos

Índice de produtividade dos
servidores da SEA

Avaliar o custo
com pessoal das
atividades meio

Receita Tributária
Numero Servidores da
SEA/GSEFAZ/CT/CI/COR(efetivo
s e terceirizados)
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Processos
internos

Índice de produtividade de
servidores envolvidos na
despesa

Avaliar o volume
de recursos do
orçamento
movimentado por
servidor

Processos
internos

Índice de produtividade
servidores SER

Avaliar o volume
arrecadado por
funcionário lotado
na SER

Processos
internos

Índice de produtividade
servidores efetivos

Processos
internos

Custo de manutenção da
SEFAZ

Avaliar a receita
tributária
arrecadada por
funcionário efetivo
Avaliar o custeio
SEFAZ

Despesa empenhada
Numero de servidores da
SET/CGA/SEO(Efetivos e
terceirizados
Receita Tributária
Numero de servidores da
SER/AT/CRF/CEET(Efetivos e
terceirizados)
Receita Tributária
Numero de funcionários ativos
Custo de manutenção despesas de
custeio(Exceto investimentos)
Orçamento SEFAZ

Inovação

Inovação

Índice de atividades custeadas

Índice de processos inovados
na SEA

Legitimação

Índice de satisfação do
publico interno

Legitimação

Índice de satisfação dos
contribuintes quanto ao
atendimento

Legitimação

Legitimação

Avaliar o custo
beneficio das
atividades
desenvolvidas na
SEFAZ
Avaliar o nível de
inovação dos
processo propostos

Atividades custeadas
Atividades desenvolvidas

Processos inovados
Processos propostos para inovação

Avaliar a satisfação
dos usuários
internos (servidores
efetivos e
terceirizados)
Avaliar a qualidade
do atendimento aos
contribuintes

Pesquisa

Índice de satisfação dos
fornecedores

Avaliar a qualidade
de atendimento aos
fornecedores do
estado nas compras
e pagamentos

Pesquisa

Índice de satisfação dos
usuários do estado

Avaliar a qualidade
do atendimento aos
usuários das
unidades gestoras
nos serviços da
SEFAZ

Pesquisa

Pesquisa

5.INDICADORES DE DESEMPENHO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO
Financeiro

Índice de empenho

Avaliar o volume

Despesa empenhada
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Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Índice de demandas de
orçamento

Índice de comprometimento
da Folha com Receita
Índice de custo da estrutura
organizacional do estado
Índice de comprometimento
do orçamento com dividas
Índice de investimentos total
Índice de custeio

de
comprometimento
do orçamento
Avaliar o volume
de demandas de
disponibilização do
orçamento
Avaliar o nível de
comprometimento
da folha em relação
ao orçamento
Avaliar o custo da
estrutura
organizacional do
estado
Avaliara o nível de
endividamento do
estado
Avaliar o nível de
investimento do
estado
Avaliar o
comprometinto do
custeio

Receita realizada
Orçamento liberado sem
compensação
Orçamento aprovado
Folha de pagamento liquidada
Receita realizada
Custo da folha com cargos
Receita realizada
Serviço da divida pago (A+J)
Receita realizada
Investimentos
Receita realizada
Despesas de custeio
empenhada(exceto transferências
constitucionais)
Receita realizada

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Índice de demandas acima do
orçamento ajustado com
despesas essenciais

Avaliar a pressão
das demandas de
orçamento

Índice de atendimento das
demandas de orçamento

Avaliar o
quantitativo de
demandasatendidas
Avaliar o nível de
liquidação das
despesas
Avaliar o nível de
pagamento das
despesas

Índice de liquidação da
despesa
Índice de pagamento da
despesa

Índice de investimento com
recursos próprios

Avaliar os
investimentos com
recursos próprios

Índice de despesas inevitáveis
não provisionadas no
orçamento

Avaliar o nível de
orçamento a
comprometer

Índice de gastos com pessoal
da SEO

Avaliar o gastos da
SEO

Índice de pessoal

Avaliar o nível de
comprometimento
da folha em relação
ao orçamento para

Orçamento solicitados e não
atendidos
Orçamento previsto
Orçamento liberado
Valor orçado anual
Valor liquidado
Receita realizada
Valor pago
Valor liquidado

Investimentos com recursos
próprios
Receita realizada
Despesas inevitáveis a empenhar
Orçamento aprovado
Gastos com pessoal da SEO
Receita realizada
Receita corrente liquida
Despesa com pessoal

68

atender a LRF
Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Financeiro

Inovação

Índice de execução do
orçamento

Índice de gastos com saúde
per capita

Avaliar o nível de
execução do
orçamento
Avaliar o nível de
endividamento do
estado
Avaliar gastos com
saúdeperca pita

Índice de gastos com
educação

Avaliar gastos com
educação por aluno

Índice de gastos com
segurança

Avaliar gastos per
capita com
segurança
Avaliar gastos
perca pita com
legislativo
Avaliar gastos com
justiçaincluindo
MP/defensoria/TJ
Avaliar a
evoluçãotecnológic
a dos sistemas da
SEO
Avaliar o nível de
inclusão no
processo eletrônico

Índice de endividamento

Índice de gastos legislativos
Índice de gastos com justiça
Índice de inovação de
processos
Índice de processos eletrônico
das atividades do orçamento

Valor executado
Orçamento anual
Divida Fundada
Orçamento anual aprovado
Gastos com saúde
População
Gastos com educação
Quantidade de alunos
gastos com segurança
População
Gastos legislativos
População
Gastos com justiça
População
Projetos concluídos
Projetos previstos
Processos eletrônicos protocolados
Total de processos protocolados
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AGENDA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS ESTRUTURANTES
Para a Secretaria de a Fazenda avançar na qualidade da sua gestão nos principais
processos internos de gestão da receita e despesa, nos próximos dois anos deverá
cumprir uma agenda positiva de inovações que são criticas. Abaixo está a lista destes
projetos:
1. Atualização do Parque Tecnológico de informática
2. Implantar novo sistema de avaliação de desempenho fazendário
3. Implantação do Processo Fiscal Eletrônico
4. Implantação da assinatura Digital no sistema AFI
5. Implantação do processo eletrônico de compras
6. Implantação da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor
7. Adequação e melhoria do espaço físico interno e externo da SEFAZ sede e
principais agências do interior
8. Implantação do controle fluxo de mercadorias por sistema de câmeras,
rastreamento por satélite e RX nas vistorias
9. Implantação dos Postos Fiscais de Fronteira de Humaitá e Boca do Acre
10. Implantação da Auditoria Fiscal Eletrônica
11. Implantação do gerenciamento eletrônico dos principais sistemas internos
12. Adequação da contabilidade pública as novas normas
13. Implantação em toda estrutura estadual o sistema de controle de estoques
corporativo, ampliação do banco de preços e padronização dos serviços
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10.Considerações Finais
Este documento ao definir as Diretrizes Estratégicas da SEFAZ-AM, para o período de
2013-2014, buscou introduzir e consolidar a metodologia de trabalho adotada. Foi um
trabalho coletivo que se iniciou de 26 de agosto de 2002 com o I Seminário de
Planejamento Estratégico da SEFAZ-AM e envolveu toda a direção da SEFAZ-AM,
como os devidos ajustes da equipe gestora atual da Secretaria da Fazenda.
A reiterar um ponto importante, que se almeja com o projeto, é a inserção da dimensão
do Planejamento Estratégico na cultura organizacional da Secretaria. A percepção do
corpo de dirigentes quanto à necessidade de um processo contínuo de Planejamento
Estratégico na gestão da Secretaria está expresso nos parâmetros balizadores que já
resultaram das capacitações executadas ao longo dos anos. Na primeira etapa foram
definidas propostas da Missão, Visão e Valores da SEFAZ-AM. Na segunda etapa
foram definidas propostas relacionadas à análise estratégica, expressa pela SWOT
(pontos fortes, pontos para melhoria, oportunidades e ameaças), assim como os
principais temas estratégicos. A terceira etapa definiu as Diretrizes Estratégicas
Corporativas e o seu desmembramento para as Secretarias Executivas. A quarta etapa
desenhou os Mapas Estratégicos de acordo com a metodologia sendo utilizada no
projeto. A expressiva participação do corpo da alta direção da Secretaria e a boa
aceitação da metodologia indicam resultados representativos e significantes para a
Gestão Fazendária do Estado do Amazonas. No entanto a cultura da execução dos
monitoramentos dos indicadores com suas metas e a execução de seus planos de ação
ainda não está incorporada de forma consistente na Secretaria da Fazenda. Este plano
estratégico atualizado irá resgatar e consolidar o uso desta poderosa ferramenta já
utilizada com sucesso em empresas públicas e privadas.
Por outro lado, embora os resultados tenham sido obtidos através de um processo de
ampla discussão com as lideranças da Secretaria, existe o risco de estes ficarem
inteligíveis somente para os colaboradores que tenham participado do processo de
planejamento.
Assim, é importante a disseminação dos trabalhos realizados e de seus resultados para
todos os colaboradores da SEFAZ-AM, além de partes interessadas como contribuintes
e outras Secretarias. Isto trará o envolvimento e comprometimento de todos os níveis
gerenciais, contribuindo para o atingimento do objetivo final do trabalho de

internalizar a metodologia de Planejamento Estratégico em todas as funções e órgãos.
Este é enfim o objetivo maior desse documento.
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ATA DA PRIMEIRA AVALIAÇAO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
Aos dezessete dias do mês de maio de 2013,

reuniram-se na sala do Conselho

Fiscais(CRF), no prédio anexo da SEFAZ a rua André Araújo, 150, Manaus-Amazonas,
o Comitê de Gestão Estratégica, composto pelo Secretário da Fazenda e
Secretário

Executivos

da

SEFAZ(Receita,

Tesouro,

Orçamento

e

pelos

Assuntos

Administrativos), Presidente do CRF e Chefe da auditoria Tributária, Presidente da
Comissão de Gestão Administrativa (CGA)Chefe do Centro de Estudos Econômicos e
Tributários, Chefe da Consultoria Técnica e Diretores da das diversas Secretárias, para
apresentação e discussão

do mapa de indicadores de desempenho do primeiro

quadrimestre de 2013. O Secretário da Fazenda Afonso Lobo Moraes, abriu a reunião
falando da importância de se avaliar os indicadores de desempenho e de a Secretaria da
Fazenda bem como de ter-se uma metodologia de gestão. A Reunião teve a participação
do Consultor Dr. Juarez Paulo Tridapalli, que explicou a metodologia de apresentação
dos indicadores e da necessidade da SEFAZ se empenhar na sua função de contribuir
para a gestão financeira do estado para manter a sua capacidade de investimentos
histórica em torno de 9% da receita total com recursos próprios.Após estas primeiras
considerações todas as áreas apresentaram seus indicadores e ao final da reunião
algumas decisões foram deliberadas: início dos projetos estratégicos, processo
eletrônico de compras, projeto da assinatura digital para o AFI e estudo para identificar
pessoal ocioso na SEFAZ, para realocação a setores com maior necessidade para
atender as diretrizes adotadas no plano estratégicos. Os setores prioritários a serem
atendidos serão CGA para cumprir a tarefa de ampliação do banco de preço para um
elenco maior de produtos e serviços e para o setor de contabilidade para realizar a
adequação das novas normais de contabilidade pública.A reunião foi encerrada com o
compromisso de que todas as áreas deveriam cumprir os prazos de apuração dos seus
indicadores.Manaus 17 de maio de 2013.
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