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Revendo alguns conceitos – alinhando o entendimento
Plano Estratégico

Nº 3. Dezembro de 2013

Informativo do Plano Estratégico (2013 – 2015) da Secretaria de Estado da Fazenda.

REALIZADO O 3° CICLO DE AVALIAÇÃO DO

PLANO ESTRATÉGICO DA SEFAZ-MA
Mapa Estratégico
O mapa estratégico da SEFAZ-MA contém a missão, a visão e os objetivos estratégicos propostos para o
triênio 2013/2015. Os 18 objetivos estratégicos estão divididos por áreas de atuação (perspectivas)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nos dias 09 e 10 de outubro de 2013 foi realizado o 3º Ciclo de Avaliação do Planejamento
Estratégico da SEFAZ-MA. Foram avaliadas 73 ações estratégicas, cujo andamento foi apresentado
pelos líderes de cada ação. O período avaliado compreendeu os meses de julho a setembro/2013,
para o qual foi apurado o resultado de 277 atividades (realizadas, não realizadas, atrasadas ou
adiantadas) e dos indicadores de cada ação estratégica.
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Reunião plenária consolida
resultados do 3º Ciclo de Avaliação do
Plano Estratégico da SEFAZ
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2) Existem algumas ações ou
objetivos que devem ser medidos
segundo o grau de avanço no
desenvolvimento e não segundo os
resultados obtidos. Normalmente
trata-se de novos processos e
projetos.
Um exemplo poderia ser a
implantação do domicílio fiscal
eletrônico, que durante o tempo do
seu desenvolvimento e implantação
deve ser medido segundo o grau de
avanço e depois de terminada a
implantação pode ser medido
segundo a quantidade da
porcentagem das notificações ao
domicílio eletrônico.
Quanto à forma de definir

atividades e ações, quanto à
priorização, nível hierárquico
(atividade, ação estratégica) e quanto
ao escopo, é necessário lembrar que
as ações estratégicas são também
objetivos de alto nível que têm planos
de ação nos quais se definem
atividades, e, que atividades muito
grandes e muito importantes podem
ser desdobradas em tarefas ou em
planos de trabalho. Portanto, não
devem ser criadas novas ações
estratégicas a menos que seja
indispensável e em todos os casos
devem ter aprovação da Câmara de
Planejamento e Política Tributária.
1. O treinamento gerencial é
um fator fundamental para a

implantação do modelo.
Os gerentes e supervisores
devem estar treinados em vários
tópicos relacionados com sua função
e com sua responsabilidade na
implantação do modelo.
2. Para atingir a plena
implantação e aproveitamento do
modelo de gestão é importante
garantir o adequado funcionamento
na ASPRO da estrutura básica
definida como necessária para a
implantação do modelo.
Recomenda-se fortalecer as
capacidades internas da casa para
impulsar e manter o planejamento e
monitoramento e as práticas de
gestão.

Vamos relembrar - Plano Estratégico
Nelson Gutierrez – Consultor do CIAT, Akio Walente – Secretário Adjunto de Administração Tributária,
Myrthes Frota – Gestora Chefe da ASPRO e Patrícia Santos Araujo – Coordenadora do GT-Planejamento.

Na abertura dos trabalhos, a
Gestora Chefe da ASPRO ressaltou, mais
uma vez, a importância da avaliação do
Plano Estratégico para todos os
servidores da SEFAZ-MA e informou aos
presentes que a SEFAZ-TO, após análise
de vários sistemas de avaliação e
controle, havia solicitado a cessão do
SAM ao Maranhão e que um servidor
daquela Secretaria iria participar da
plenária, como observador. Atualizou os
presentes sobre a agenda da

capacitação necessária à implantação
do Modelo de Gestão Fazendária, com a
realização , ainda em 2013, dos cursos de
Alinhamento da estratégia, processos e
p e s s o a s , I n d i ca d o re s , B a l a n c e d
Scorecard - BSC, Reengenharia e Gestão
do Risco.
O S e c retá r i o A d j u nto d e
Administração Tributária falou sobre a
necessidade do conhecimento de toda a
organização sobre o trabalho
desenvolvido por cada área e enfatizou

que a Reunião Plenária de Avaliação
possibilita, a cada trimestre, a
disseminação da evolução de cada ação
estratégica.
A C o o rd e n a d o ra d o G T Planejamento justificou o atraso do
controle de acesso ao SAM e o Consultor
do CIAT, mais uma vez, explicou o
modelo de gestão fazendária que está
sendo implantado na SEFAZ-MA.

O Plano Estratégico da
SEFAZ-MA define os caminhos que a
instituição deve seguir para
desempenhar a sua missão. No
entanto, a instituição não existe por

si só, ela precisa do trabalho das
pessoas, cujos esforços devem estar
voltados para a consecução dos
r e s u l t a d o s d e f i n i d o s p a ra a
instituição como um todo, logo, é

imprescindível, que as pessoas
assimilem e incorporem o propósito
da instituição que se traduz na sua
missão, visão e valores.

Propósito Institucional da SEFAZ-MA
Missão
Controlar o cumprimento das obrigações tributárias com justiça e eficiência
para contribuir com o desenvolvimento do Estado.

Visão
EXPEDIENTE
Informativo do Plano Estratégico (2013 - 2015) da Secretaria de Estado da Fazenda

Ser uma instituição de excelência reconhecida pela qualidade de seus serviços
e o alto nível dos seus resultados.

Av. Carlos Cunha - Calhau

Valores
Coordenadora do Grupo de Trabalho - Planejamento
Patrícia Santos Araújo

· Comprometimento
· Credibilidade
· Equidade

· Ética
· Transparência
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Líderes apresentam resultado das
ações estratégicas de suas unidades
As notas das Ações 14.2, e 14.3 explicam a nota do Objetivo Estratégico OE:14, já que representam 40%
do Objetivo.
Em forma similar a nota da Ação 16.2, afeta a nota do Objetivo Estratégico OE:16, mas seu impacto é
menor dado que seu peso no objetivo é somente 10%.
E a nota da Ação 18.1, no segundo ciclo afeta a nota total e a nota do Objetivo Estratégico OE:18.

Ações Estratégicas:
AE: 11.1 Realinhar o Plano
Estratégico de Segurança em TI
a m p l i a n d o o e s c o p o p a ra
Segurança da Informação.
AE: 11.2 Planejar e implementar o
Plano de Segurança Física para a
Sede, Agências e Postos Fiscais.
AE: 16.3 Implantar o Plano de
Governança de TI.
AE: 16.4 Desenvolver e implantar
os serviços informáticos
requeridos pelas áreas e
fortalecer a capacidade
tecnológica da entidade.

Conclusões das análises e da participação durante a
avaliação do terceiro ciclo de planejamento
1. É notório o avanço da SEFAZ
na assimilação do modelo de gestão.
Todos os componentes do modelo
estão em andamento, mas é
necessário continuar com seu
aprofundamento.
2. A estrutura básica para a
implantação do modelo foi
estabelecida, mas ainda parece não
ser suficiente para desenvolver todas
as atividades necessárias para o
monitoramento e avaliação do
planejamento, o que implica
dedicação permanente ao
seguimento dos resultados,
entender as causas dos mesmos e
gerar explicações e relatórios
interpretativos do comportamento
dos resultados e indicadores, o que
não exclui a responsabilidade dos
gerentes e supervisores e dos
próprios servidores.
3. A ferramenta (SAM) para o

processo de planejamento e
monitoramento ainda não está
disponibilizada para as áreas
responsáveis dos planos de ação, isto
obriga a que a atualização do SAM
seja centralizada e que os resultados
não sejam inclusos oportunamente.
4. Alguns conceitos gerenciais
ainda não foram assimilados por
parte dos responsáveis das ações
estratégicas, como a forma de definir
alguns indicadores, atividades e
ações quanto à priorização, nível
h i e rá rq u i co ( at i v i d a d e , a çã o
estratégica)e escopo.
Quanto aos indicadores
temos dois casos típicos que foram
identificados :
1) Existem alguns indicadores
que tem no inicio do período um nível
já atingido e que, portanto, as metas
não iniciam em zero. Um exemplo
pode ser o valor arrecadado pela

co b ra n ça co m p a ra d o co m a
arrecadação total:
(arrecadação da cobrança
/arrecadação total)*100.
A ideia com este indicador é
manter um nível mínimo de
recuperação da carteira ao longo do
tempo e não propor uma meta, por
exemplo, de 0% até 95%.
Supondo que anualmente a
arrecadação da cobrança é 40% da
arrecadação total, a meta anual
poderia ser atingir 45%.
Neste caso, o indicador terá
ao início do período uma linha base
de 40% e deverá atingir 45% ao final.
Desta forma, é possível
programar uma recuperação da
carteira adicional de 1,25% cada
trimestre, como se mostra no
quadro abaixo:

Líder: Raimundo José Rodrigues do Nascimento – Gestor Chefe da CEGPA-COTEC

Ações Estratégicas:
AE: 13.1 Implantar o modelo de
gestão do conhecimento
AE: 13.2 Fortalecer o ¨Sistema de
Educação à Distância - EAD¨
AE: 13.3 Criar e estruturar a
Escola de Administração
Fazendária
AE: 17.2 Implementar curso
virtual institucional (negocio,
estrutura organizacional e
propósito institucional)

Líder: Kiola Maria Rocha Oliveira de Moraes Rego – Gestora do COTRH-Treinamento
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Resultado do 3° Ciclo de Avaliação
TABELA 1 – NOTAS DAS PERSPECTIVAS E DA GESTÃO
Nota
As notas das Ações 3.2, 3.4 e 3.5 explicam a nota do Objetivo Estratégico OE:3, já que representam 47%
do total do objetivo. Da mesma forma que no caso anterior, esta situação pode evidenciar um problema de
priorização, um problema de planejamento ou um problema real de gestão.

Gestão

Em forma similar as notas das Ações 9.3 e 9.4, explicam a nota do Objetivo Estratégico OE:9.

Perspectiva Processos Internos.
O quadro seguinte resume os resultados das Ações Estratégicas da perspectiva Processos
Internos.
TABELA 2 – NOTAS DOS OBJETIVOS POR PERSPECTIVAS
Nota

A nota da Ação 10.2 no primeiro ciclo explica a nota total da ação e afeta de maneira importante a nota do
Objetivo Estratégico OE:10. Em forma similar a nota da ação 13.1 produz um efeito negativo na nota total da ação e
afeta a nota do Objetivo Estratégico OE: 13.

Perspectiva Inovação, Aprendizagem, Crescimento.
O quadro seguinte resume os resultados das Ações Estratégicas da perspectiva Inovação, Aprendizagem,
Crescimento.
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Resultado do 3° Ciclo de Avaliação
TABELA 3 – NOTAS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS POR PERSPECTIVA E POR OBJETIVO
Nota

Gestão

As notas das Ações 1.1, 1.5 e
1.6 explicam a nota do Objetivo
Estratégico OE:1.
É muito importante destacar
que a Ação Estratégica 1.5 com nota
zero (0) no terceiro ciclo representa
40% do Objetivo Estratégico 1. Esta
situação pode evidenciar um

problema de priorização, um
problema de planejamento ou um
problema real de gestão.
Por exemplo: se os resultados
desta ação estratégica não são
importantes, então existe um
problema de priorização, haja vista
que a ação tem um peso muito grande

no objetivo. Mas devem ser
analisadas as razões pelas quais as
atividades do ciclo não foram
executadas ou tiverem problema na
execução.
Em forma similar as notas das
Ações 2.2 e 2.4 explicam a nota do
Objetivo Estratégico OE:2.

Perspectiva Clientes e Beneficiários.
O quadro seguinte resume os resultados das Ações Estratégicas da perspectiva Clientes e Beneficiários.

8

100%
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Resultado do 3° Ciclo de Avaliação
TABELA 3 – NOTAS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS POR PERSPECTIVA E POR OBJETIVO
Nota

Resultados da Gestão da SEFAZ
O próximo gráfico contém outra forma de apresentar os resultados acumulados dos objetivos ate o 3º ciclo e as
participações:
OBJETIVOS

[OE:8] Aumentar o nível de pagamento oportuno e espontâneo de todas as obrigações

Resultados das Ações Estratégicas da SEFAZ
Neste ponto são apresentados quadros dos resultados obtidos pelas ações estratégicas por cada objetivo e
perspectiva.

Perspectiva Sociedade e Governo.
O quadro seguinte resume os resultados das Ações Estratégicas da perspectiva Sociedade e Governo.

INFORMATIVO

INFORMATIVO

18

Resultados da Gestão da SEFAZ

7

Resultado do 3° Ciclo de Avaliação

O gráfico seguinte contém outra forma de apresentar os resultados acumulados até o 3º ciclo e as
participações das perspectivas na gestão total:

TABELA 3 – NOTAS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS POR PERSPECTIVA E POR OBJETIVO
Nota

8,0

8,3

Resultados dos Objetivos Estratégicos da SEFAZ
O quadro seguinte resume os resultados dos objetivos em cada ciclo de avaliação. Os asteriscos assinalam os
resultados com notas mais baixas.

*

e assistência ao contribuinte

*

e de investigação e pesquisa

*

*
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*
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*

INFORMATIVO

INFORMATIVO

8

Resultado do 3° Ciclo de Avaliação

17

Resultados da Gestão da SEFAZ

TABELA 3 – NOTAS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS POR PERSPECTIVA E POR OBJETIVO
Nota

No modelo de gestão da
SEFAZ, o monitoramento e a
avaliação da gestão têm como fim
realizar análises e interpretação das

notas obtidas durante a execução da nos objetivos e ações estratégicas e
gestão para retroalimentar os nos planos de ação.
gerentes sobre a necessidade de
introduzir ajustes na própria gestão,

Notas Explicativas:
AE.1.1 andamento da ação prejudicado porque a atividade de acompanhar a elaboração da matriz insumo-produto do
Estado junto ao IPEA não será concluída haja vista que o projeto foi encerrado pelo órgão responsável.
AE.1.5 a ação encontra-se atrasada porque o desenvolvimento do sistema depende do treinamento em geotecnologias
aplicadas ao monitoramento do setor agrícola para fins tributário.
AE.1.6 ação não iniciada.
AE.2.2 ação encontra-se atrasada devido a ausência de certificação digital, o que impossibilitou a finalização do
sistema, a manualização e a inclusão de novos produtos (por terem por requisito a certificação digital Ex. parcelamento
eletrônico, lançamento do crédito tributário).
AE.3.2: ação atrasada porque os uditores não foram treinados devido a disponibilização do sistema, que é de Minas
Gerais, só ser possível após a assinatura de protocolo entre os Estados que aconteceu somente em setembro/2013.
A.E.3.4: ação atrasada devido demanda de serviço, reuniões com a consultoria MBS,viagens para participação em GT´s
e treinamento da equipe que vai compor o grupo de trabalho (a equipe precisa ser treinada).
AE.4.2: aguardando resposta do acordo de cooperação técnica com a Guardia di Finanza Italiana.
AE.9.4: ação não iniciada.
AE.13.3: aguardando orçamento para realização de visitas técnicas necessárias à definição do modelo de treinamento
que será adotado na Escola Fazendária.
AE.14.2: aguardando consultoria.
AE.14.3: ação atrasada porque depende da realização do concurso (o processo encontra-se na Procuradoria Geral do
Estado para parecer quanto à realização de provas para áreas de atuação diferentes).
AE.16.2: o andamento da ação está prejudicado porque a atividade de pesquisar existência de sistema de custo em
outras Secretarias de Estado da Fazenda não atendeu plenamente a necessidade da área

O quadro seguinte mostra as
notas obtidas na matriz de
resultados da gestão nas distintas
perspectivas em cada um dos ciclos
d e ava l i a ç ã o . É i m p o r t a n t e
mencionar que os resultados estão
afetados por alguns aspectos
administrativos, justificados e
relatados com a inclusão de
informação no SAM, mas que podem
não refletir exatamente o
desempenho de algumas ações
estratégicas. Mas, os dados da
matriz são uma boa fonte de
informação para que a SEFAZ realize
a análise do desempenho da gestão.

8

8,3

7

8

As setas assinalam as perspectivas com menor desempenho e os círculos destacam
as notas mais baixas obtidas nos três ciclos.
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Resultado do 3° Ciclo de Avaliação
TABELA 4 – NOTAS DO INDICADORES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS
Nota

Nelson Gutierrez – Consultor do CIAT

Na finalização do III Ciclo de
Avaliação, o consultor do CIAT,
Nelson Gutierrez, fez uma análise
comparativa das notas dos
indicadores apuradas nos três ciclos,
demonstrando a necessidade de
avaliar determinadas ações
estratégicas, considerando a
ponderação das mesmas no Plano
Estratégico.

Foi um momento de reflexão
sobre a condução das nossas ações
estratégicas. A nota do indicador
revela as melhorias alcançadas no
período, assim como expõe de forma
pedagógica as fraquezas a serem
analisadas.
Foi elaborado um relatório e
encaminhado, juntamente com a
solicitação de um plano de mitigação

de riscos, aos líderes e responsáveis
para tomarem conhecimento das
análises feitas.
A orientação foi dada no
sentido de que, para o caso das ações
estratégicas em situação de
alerta ou de involução, fosse
apresentado um plano para superar
os atrasos acumulados.

Análise básica do resultado da gestão da SEFAZ.

Introdução
Como resultado do avanço
obtido na revisão, ampliação e
implantação do modelo estruturado
de gestão pública fazendária, tanto a
SEFAZ como o CIAT, concluíram que
era necessário fazer a implantação do
modelo de forma simultânea com a
definição de seus componentes para
lograr um melhor comprometimento
dos gestores e servidores envolvidos
no processo. Portanto, foi acordado
começar com o apoio à implantação a
partir de uma etapa mais próxima
que a originalmente definida nos
planos do projeto.
No mês de Julho do ano de
2012 foi acordado o "Re-enfoque" da
estratégia para implantar o modelo de
gestão da SEFAZ, estabelecendo uma
"organização para a implementação"
mediante a designação de grupos de
trabalho encarregados de iniciar, em
paralelo, o desenvolvimento das
ferramentas (SAM, SDP) e a definição
das práticas de gestão (Melhoramento
de Processos, Reengenharia, Gestão
de Projetos e Análises de Riscos). A

implantação do modelo foi iniciada
com a reformulação estratégica e o
plano de desenvolvimento do modelo
(plano de trabalho do projeto) foi
reajustado de acordo com os
resultados da reformulação
estratégica.
A reformulação estratégica
teve como resultado a elaboração do
Plano Estratégico 2013/2015 que é a
guia da gestão da SEFAZ nos próximos
anos e uma primeira mudança na
cultura da SEFAZ,que iniciou com a
incorporação dos elementos do
modelo de gestão com muito sucesso.
Durante o ano de 2013, as
atividades do projeto têm sido
desempenhadas com foco na revisão e
implantação dos processos, cujos
mapeamentos visam propor
modificações necessárias, utilizando e
aplicando os aspectos do modelo de
gestão já desenvolvidos ou em
processo de desenvolvimento como o
SAM, o SDP, as metodologias de
aplicação de cada prática de gestão e o
Plano de SEFAZ.

O ENFOQUE PLANEJADO ESTEVE
BA S EA D O N O S S EG U I N T ES
OBJETIVOS /AÇÕES:
· estabelecer a estrutura
básica para a implantação do
modelo;
· desenvolver e implantar as
práticas e ferramentas de gestão;
·realizar treinamento
gerencial básico;
· realizar o alinhamento dos
processos, projetos, pessoas e
tecnologia.
Neste documento
apresenta-se uma análise a partir
da perspectiva dos resultados da
gestão da SEFAZ, obtidos durante
o processo de monitoramento
realizado como parte do terceiro
ciclo do planejamento estratégico.
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Resultado do 3° Ciclo de Avaliação
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