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Apresentação
Este é o documento do Plano Estratégico da Secretaria da Fazenda
para o quadriênio 2007-2010. Todo ele está embasado na missão de
promover o cumprimento das obrigações tributárias e contribuir para
o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Ademais, suas diretrizes
estratégicas estão alinhadas com o plano plurianual e consistentes com
as metas do programa de reestruturação e ajuste fiscal.
Pela segunda vez na sua história, a Secretaria da Fazenda elabora, sem apoio de consultoria externa, seu plano estratégico quadrienal.
A metodologia e os conceitos utilizados na elaboração e execução do
plano já estão presentes nas decisões do dia-a-dia da Secretaria. Cada
vez mais é visível que a capacidade organizacional de planejar, orçar,
aplicar e utilizar os recursos disponíveis está sendo aprimorada.
Pode-se dizer que é um plano estratégico “vivo”, vez que sua prática mostra: pensamento e ações integradas; decisões de investimento
alinhadas às diretrizes estratégicas; controle sistemático da implementação; e avaliação periódica dos resultados obtidos.
Dessa forma, têm-se os rumos da Secretaria clara e consistentemente estabelecidos, restando a todos os fazendários o compromisso
de manter os altos níveis de realização das metas fixadas e das estratégias definidas, como os obtidos nos exercícios anteriores.
José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário de Estado da Fazenda

--
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Introdução

O Plano Estratégico 2007-2010 é a carta de intenções da Secretaria da Fazenda. Por isso, é o principal documento de referência para
o desenvolvimento de programas e atividades e decisões de gasto para
o quadriênio. Para sua elaboração, contribuiram 70 servidores, cerca
de 5% do quadro da Secretaria da Fazenda, envolvendo a participação
de gestores e técnicos de todas as áreas de trabalho.
O processo de elaboração foi coordenado pela Câmara de Planejamento e Política Tributária, que é um órgão colegiado integrado pelos gestores das unidades de centro da Secretaria da Fazenda.
A Câmara, dentre outras, tem atribuições de elaborar, implantar e
acompanhar o plano estratégico da Secretaria, cumprindo também
as funções de planejar e acompanhar as atividades relacionadas à
elaboração e execução do orçamento do órgão, aprovar o plano operacional das unidades, e apoiar as decisões de alocação de recursos
físicos e materiais.
Para o quadriênio 2007-2010, foram trabalhados todos os elementos constitutivos do plano estratégico, compeendendo a revisão da
missão, da visão, e dos valores da Secretaria; a identificação dos seus
insumos, fornecedores, produtos e clientes; a análise dos ambientes
interno e externo; a fixação do objetivo geral e da meta global para o
período; e a formulação das diretrizes estratégicas.
A discussão e aprovação do Plano consumiram 40 horas de trabalho em dinâmica de grupo que utilizou a técnica de brainstorming,
para cada um de seus elementos constitutivos, nessa seqüência: revisão de conceitos e exemplificações; realização de palestras, análise
de ambiente externo e interno; trabalho em grupos; e obtenção de
consenso em plenário.
Posteriormente, as diretrizes estratégicas foram desdobradas em
planos operacionais, observando o seguinte roteiro: dimensionamento das ações de cada unidade administrativa; priorização de projetos
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e respectiva alocação de recursos financeiros pela Câmara de Planejamento e Política Tributária; elaboração dos planos de ação dos
projetos priorizados pela Câmara; fixação de metas associadas aos
indicadores fiscais; e homologação dos planos pelo Secretário da
Fazenda.
Finalmente, para assegurar o êxito de sua implantação, e
gerar os resultados esperados, duas medidas precisam ser permanentemente trabalhadas: uma, é a disseminação de todo o seu
conteúdo, no âmbito da Secretaria, de forma a obter a contribuição de todos os funcionários na sua execução e assegurar que
todas as ações desenvolvidas pelas diversas unidades fazendárias
sejam consistentes com o plano. A outra, é o controle sistemático
de sua implementação.
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Perfil Institucional
A reorganização administrativa do Estado, instituída pela Lei nº
8.559, de 28 de dezembro de 2006, confirmou o campo de atuação
da Secretaria da Fazenda, que é a gestão das receitas públicas estaduais.
Dessa forma, o Decreto nº 22.904, de 02 de janeiro de 2007, ao
dispor sobre reorganização administrativa da Secretaria de Estado da
Fazenda, manteve o mesmo modelo de estrutura organizacional que
vinha sendo utilizado, à exceção da criação do nível de implementação
de políticas de controle técnico setorial. O modelo tem como principais
características:
• estrutura em cinco níveis hierárquicos: 1) administração superior; 2)
assessoramento; 3) execução instrumental; 4) execução programática; e 5) implementação de políticas de controle técnico setorial. A
criação do nível 5 foi feita para abrigar o Fundo de Fortalecimento
da Administração Tributária – FUNAT, instituído para dar continuidade ao programa de modernização da Sefaz.
• células de gestão compostas por dirigentes com responsabilidades
compartilhadas;
• planejamento a cargo da Câmara de Planejamento e Política Tributária, composta pelos gestores das Células e os de nível de
assessoramento, atribuindo a cada um a responsabilidade pelo
sucesso das ações desenvolvidas.
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As unidades de atendimento e fiscalização localizam-se nos principais municípios do Estado em volume de arrecadação e em número
de contribuintes, bem como nos principais corredores de circulação de
mercadorias, nas seguintes quantidades:

Os Recursos Humanos da Secretaria da Fazenda encontram-se
assim dimensionados:
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LEGENDA:

Agência de Atendimento

Postos Fiscais Especiais
Postos Fiscais
FAZENDA
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Metodologia
Na elaboração do Plano Estratégico 2007-2010 foi adotada a
mesma metodologia utilizada na concepção do Plano 2003-2006, com
a realização de um workshop, ocorrido no período de 12 a 16 de fevereiro de 2007, em São Luís. Contou-se com a participação do Secretário de Estado da Fazenda, Gestores do Tribunal Administrativo de
Recursos Fiscais, Corregedoria, Assessorias, Células de Gestão, Corpos
Técnicos e Assessores e Técnicos, e a participação de representantes
das Agências de Atendimento, dos Postos Fiscais e das Unidades de
Fiscalização Regional.
A metodologia possibilita a participação direta dos líderes das diversas áreas do organograma gerencial, uma vez que a discussão, nos
grupos, de cada elemento do planejamento estratégico, é conduzida
por eles próprios. De contínuo, são apresentadas as propostas de cada
grupo e discutidas em plenária, formulando-se, então, as conclusões.
Neste exercício, o processo de planejamento estratégico, realizado sob a coordenação da Câmara de Planejamento e Política Tributária, compreendeu as etapas do diagrama abaixo apresentado:
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1. Identidade Organizacional
Identidade é o conjunto de características próprias de uma pessoa, um grupo, etc. e que possibilitam a sua identificação ou reconhecimento (Caldas Aulete). É, portanto, tudo que torna algo único. No caso
de uma organização, podemos entender sua identidade institucional
como o conjunto de suas características próprias e exclusivas, refletindo sua personalidade. Compõe-se das definições do seu negócio, da
sua missão, visão e valores e da identificação dos seus fornecedores,
insumos, produtos e clientes.
1.1. Negócio da Secretaria da Fazenda
Negócio é o âmbito de atuação da instituição. Representa o espaço que a organização deseja ocupar em relação às demandas da
sociedade.
Nosso Negócio
Administração de tributos estaduais
1.2. Missão
Missão é o encargo que se dá a alguém. Dever ou compromisso
próprio de uma atividade (Caldas Aulete). Em sentido organizacional,
a missão de uma instituição descreve a natureza e o conceito de suas
atividades, ressaltando a filosofia que deve orientar sua relação com
os clientes e demais organizações relacionadas. Exprime a razão de
ser da organização. Contribui para explicitar o negócio, orientando e
delimitando as ações e definindo a que a organização se propõe. É sua
função permanente.
Nossa Missão
Promover eficazmente o cumprimento das obrigações tributárias, com
justiça e eficiência, para contribuir com o desenvolvimento do Estado.
1.3. Visão de futuro
Visão é a pretensa imagem de acontecimento futuro ou passado
(Caldas Aulete). A visão de futuro de uma organização expressa seu
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entendimento sobre o seu papel no futuro, tendo em vista sua missão
e seus espaços de intervenção. Ela tem o objetivo de clarificar a direção da mudança organizacional, permitindo a tomada de iniciativas
que possam, aos poucos, ir colaborando na construção da nova organização. É a única maneira de criar um foco estratégico do futuro do
negócio, transmitindo-a a todos os funcionários. Em síntese, é como a
organização quer ser vista pela sociedade.
		
Nossa Visão de Futuro
Ser uma instituição tributária de referência, reconhecida como essencial ao Estado.
1.4. Valores
Valores são definidos como um conjunto de convencimentos
acerca do que é essencial para a instituição: os princípios que são
importantes e que definem aquilo que os seus funcionários devem
prestar atenção. Princípios ou crenças e valores constituem a base de
sustentação de todas as ações de administradores e colaboradores da
instituição. Representam o que se acredita como certo, correto e leal.
São as fontes dos comportamentos e atitudes e, portanto, de nosso
relacionamento com os outros.
Nossos Valores
Eqüidade fiscal - pela qual os servidores procuram não só fazer
cumprir a lei, mas também realizar o ideal da justiça fiscal em todos
os níveis e serviços prestados, proporcionando tratamento igual a todos
os contribuintes;
Responsabilidade social da organização - que se realiza,
sobretudo, na formação da poupança pública do Estado para a consecução de seus fins, certos de que o tributo é cobrado da sociedade
para a efetivação de direitos e da cidadania;
Qualidade dos serviços - como um dever inerente aos servidores públicos, construída conscientemente por agregação de esforços de
todos os níveis da organização, pela qual, os servidores podem merecer o respeito e a confiança dos cidadãos;
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Credibilidade - fundada na convicção de que a confiança que
a sociedade deposita na administração tributária é fator decisivo para
que os contribuintes cumpram espontaneamente suas obrigações, plenificando assim o exercício da cidadania;
Legitimidade - como virtude da norma e como valor que remete
a consciência dos servidores para além da restrita e formal observância
das leis;
Valorização e reconhecimento do servidor – pelos quais a
instituição deve promover ações que proporcionem o bem estar, a qualidade de vida e o desenvolvimento profissional do servidor, bem como
uma ambiência organizacional motivadora, com respeito e reconhecimento às pessoas.
1.5. Insumos e Fornecedores
Insumo é cada um dos elementos ou fatores (como máquinas,
equipamentos, energia, trabalho ou mão-de-obra) que se deve fornecer
para uma determinada atividade econômica ou projeto que se realize
(Caldas Aulete). No sentido aqui aplicado, insumos são todos os recursos que a Secretaria usa para o desenvolvimento do seu negócio, como:
legislação, informação, análises conjunturais e serviços de consultoria.
Fornecedor é o profissional ou empresa que fornece produtos
aos clientes (Caldas Aulete). Neste documento, significa a pessoa, a
unidade interna de trabalho ou a organização que fornece os insumos
(entradas) necessários para a execução dos processos da Secretaria.
1.6. Produtos e Clientes
Produto é aquilo que é resultado de uma atividade humana ou de
processo natural (Caldas Aulete). É tudo o que for feito para atender a
necessidade de alguém, ou como decorrência desta. Assim, produtos
são os resultados (efeitos) de um processo de trabalho. São bens ou
serviços. Exemplos: lápis e caneta são produtos (bens). Na Secretaria da
Fazenda, um relatório de auditoria tributária é um produto (serviço).
Cliente é a pessoa que recorre aos serviços e produtos de outrem mediante pagamento (Caldas Aulete). No conceito aqui utilizado,
significa a pessoa, as unidades internas de trabalho ou organização
destinatária dos serviços prestados pela Secretaria.

-18Secretaria de Estado da Fazenda – MA

Plano Estratégico 2007-2010

-19-

-20Secretaria de Estado da Fazenda – MA

Plano Estratégico 2007-2010

-21-

-22Secretaria de Estado da Fazenda – MA

Plano Estratégico 2007-2010

-23-

2. Análise do Ambiente Externo
A análise do ambiente externo permite construir cenários futuros
alternativos, possíveis de ocorrer, a partir de acontecimentos e circunstancias relevantes para uma área de atividade. Identifica oportunidades, que são situações do meio ambiente que a organização poderá
aproveitar de forma eficaz, contribuindo positivamente para os resultados da organização. Identifica, também, ameaças que são as situações
que colocam a organização em risco.
Na elaboração de cenários foram priorizados os aspectos com
maior relevância para a Secretaria, que podem influenciar diretamente
em suas atividades, a seguir classificados por ambiente:
Ambiente Econômico
•
•

•
•

Evolução expressiva das importações e exportações maranhenses, ambas alcançando o patamar de US$ 1,7 bilhão, em 2006;
Lançamento, pelo Governo Federal, do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), que contempla investimentos públicos e privados da ordem de R$ 503,9 bilhões em infra-estrutura logística, energética e social e
urbana;
Perspectiva, em nível estadual, de retorno dos equipamentos públicos de apoio à pesquisa e fomento à produção agropecuária;
Progressiva redução da taxa de juros básicos pelo Banco
Central;
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•
•
•
•

•
•
•
•

Perspectiva de elevação da taxa média de crescimento do PIB
nacional e estadual no quadriênio;
Minimização da vulnerabilidade externa, pela eliminação do
déficit em transações correntes e aumento das reservas líquidas do País;
Continuidade da política de controle da inflação;
Início da construção da Usina Hidroelétrica de Estreito, maior
projeto gerador de energia em curso no país, com capacidade instalada de 1.087 MW, investimento de 3 bilhões de
reais, geração 5.500 empregos diretos e 16.500 indiretos, no
período de abril de 2007 a agosto de 2011;
Crescimento do turismo;
Provável aumento do estoque e do fluxo dos créditos acumulados decorrentes da expansão de setores exportadores;
Baixa capacidade de investimento do Estado;
Pressões externas à SEFAZ para ampliação de benefícios fiscais e aumento de gastos.

Ambiente Legal
•
•
•
•

•
•

Implementação, a partir de julho de 2007, do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC no
123/06);
Previsão de implantar um único imposto de valor agregado
(IVA dual), a ser distribuído automaticamente para a União,
os estados e os municípios;
Repercussão da política tributária da União nas transferências
constitucionais;
Expectativa de edição da lei complementar que regulamenta
a entrega de recursos da União para os Estados, correspondentes às perdas do ICMS decorrentes da desoneração das
exportações, para o exterior, de produtos primários e semielaborados e da apropriação de créditos decorrentes de aquisições para o ativo permanente;
Expectativa de aprovação do código de defesa do contribuinte;
Expectativa de revisão da lei de execuções fiscais (PL5.615/2005).

Ambiente Político
•
•

Realização de eleições municipais em 2008;
Impactos decorrentes da implantação da reforma tributária e
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do estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte;
Expectativa de criação do Estado do Maranhão do Sul;
Propósito do poder executivo estadual de criar a frente anticorrupção.

Ambiente Social
•
•
•
•
•
•

Aumento da consciência social em relação a direitos e deveres do cidadão;
Maior cobrança da sociedade em relação à melhoria dos serviços públicos e a ampliação dos investimentos sociais;
Aumento das atividades culturais do Estado;
Maior participação da sociedade na avaliação da efetividade
dos serviços tributários: educação fiscal e ouvidoria;
Crescente violência;
Maior consciência sobre os problemas ambientais globais.

Ambiente Tecnológico
•
•
•
•
•
•

Aumento do uso, do acesso e da velocidade da comunicação
de dados via internet;
Implicações tributárias decorrentes do comércio eletrônico,
acarretando a transferência de renda dos estados consumidores para os estados produtores;
Utilização de novas tecnologias no ambiente de telecomunicação (VoIP);
Massificação do uso de documentação eletrônica, com certificação digital;
Desenvolvimentos de novos produtos para controle e fiscalização de mercadorias em trânsito, como a balança eletrônica
móvel e o medidor eletrônico de cargas;
Diversidade de soluções disponíveis no mercado.

Ambiente de Modernização das Administrações Estaduais
•
•
•

Existência do Programa Nacional de Apoio à Modernização
do Planejamento e Gestão dos Estados e do Distrito Federal
– PNAGE;
Existência do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros – PROMOEX;
Criação do Programa de Modernização da Administração das
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•
•
•
•
•
•

Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE;
Maior integração dos sistemas de informações entre os fiscos
federal, estaduais e municipais;
Existência de fóruns de tributação para intercâmbio de idéias,
experiências e determinação de soluções orientadas ao melhoramento das administrações tributárias (ENAT e ENCAT);
Maior cooperação com órgãos envolvidos no combate à evasão
e todas as outras formas de não cumprimento das obrigações
tributárias;
Crescente necessidade de profissionalização do quadro de
funcionários das administrações tributárias;
Impacto das novas tendências organizacionais e formas de
gestão das administrações tributárias;
Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal

Outros
•
•
•

Lentidão do processo de execução fiscal;
Impunidade dos envolvidos em crimes contra a ordem tributária;
Alto índice de decisões desfavoráveis à administração fazendária em processos judiciais interpostos por servidores demitidos por desvios de conduta.

2.1. Oportunidades Priorizadas
•
•
•
•
•
•
•

Investimentos em infra-estrutura logística e energética (porto
e linhas de transmissão);
Perspectiva de maior crescimento da produção agropecuária;
Expectativa de aumento da oferta de energia, ponto forte de
atração de investimentos produtivos;
Perspectiva de implantação de um único imposto de valor
agregado (IVA dual);
Expectativa da regulamentação do art. 91 do ADCT da Constituição Federal (ressarcimento da desoneração das exportações);
Implementação do estatuto nacional da microempresa e da
empresa de pequeno porte, LC 123/06 (formalidade);
Expectativa de revisão da lei de execuções fiscais (PL-
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•
•
•
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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5.615/2005);
Propósito do poder executivo estadual de criar a frente anticorrupção;
Aumento da consciência social em relação a direitos e deveres do
cidadão;
Maior cobrança da sociedade em relação à melhoria dos serviços públicos e a ampliação dos investimentos sociais;
Maior participação da sociedade na avaliação da efetividade
dos serviços tributários: educação fiscal e ouvidoria;
Aumento do uso, do acesso e da velocidade da comunicação
de dados via internet;
Massificação do uso de documentação eletrônica, com certificação digital;
Desenvolvimentos de novos produtos para controle e fiscalização de mercadorias em trânsito, como a balança eletrônica móvel e o medidor eletrônico de cargas;
Diversidade de soluções tecnológicas disponíveis no mercado;
Acesso remoto ao equipamento emissor de cupom fiscal via
modem;
Integração dos sistemas de informações entre os fiscos federal, estaduais e municipais;
Fóruns de tributação (ENAT e ENCAT);
Criação do Programa de Modernização da Administração das
Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE;
Cooperação com órgãos envolvidos no combate à evasão e
todas as outras formas de não cumprimento das obrigações
tributárias;
Crescente necessidade de profissionalização do quadro de
funcionários das administrações tributárias;
Novas tendências organizacionais e formas de gestão das administrações tributárias;
Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do
Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE.

2.2. Ameaças Priorizadas
•
•

Provável aumento do estoque e do fluxo dos créditos acumulados decorrentes da expansão de setores exportadores;
Limitação do crescimento da folha de pessoal prevista no PAC
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•
•
•
•
•
•

(dificuldade para o alinhamento de salário dos agentes tributários);
Implementação do estatuto nacional da microempresa e da
empresa de pequeno porte (LC 123/06);
Repercussão da política tributária da União nas transferências
constitucionais;
Expectativa de aprovação do código nacional de defesa do contribuinte;
Implicações tributárias decorrentes do comércio eletrônico;
Utilização de novas tecnologias no ambiente de telecomunicação (VoIP);
Lentidão do processo de execução fiscal.

Outros aspectos relacionados à análise do ambiente externo poderão ser consultados nos artigos que integram a parte final deste livro,
resultado de apresentações realizadas por cinco servidores durante o
Workshop do Plano Estratégico.

3. Análise do Ambiente Interno
Situações que se apresentam dentro da organização e que estão sob seu controle, influenciando positiva (pontos fortes) ou negativamente (pontos fracos) no seu desempenho, associadas à administração, às competências legais e aos recursos humanos, financeiros
e tecnológicos. Assim, pontos fortes podem ser entendidos como o
que a Secretaria tem e faz de melhor, bem assim a competência das
pessoas e os recursos de que ela dispõe. Por outro lado, pontos fracos significam as debilidades, as situções que põem a Secretaria em
risco, suas falhas estruturais, as constantes reclamações e o que ela
faz de pouca expressão.
3.1 Pontos Fortes
•
•
•
•
•

Utilização de conceitos e ferramentas de gestão por resultados;
Continuidade do processo de modernização da administração tributária, com respaldo no Fundo de Fortalecimento da
Administração Tributária – Funat;
Definição de critérios objetivos para o provimento de cargos
comissionados;
Sistema integrado de administração tributária avançado;
Sistema de comunicação institucional (jornal interno e intrafaz);
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•
•
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•
•
•
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Gestão de tecnologia da informação por profissionais de carreira;
Uso intensivo da internet e intranet;
Amplo programa de capacitação de servidores;
Disseminação continuada de valores éticos;
Maiores oportunidades de participação em eventos de cooperação e de intercâmbio de conhecimentos;
Sensibilidade a uma cultura de atendimento ao contribuinte;
Central de atendimento da Secretaria utilizando o conceito
de service-desk;
Infra-estrutura tecnológica própria e moderna;
Modelo de atendimento;
Modelo de fiscalização eletrônica;
Utilização de ferramentas da qualidade e de círculos de controle de qualidade;
Monitoramento especial para um grupo de contribuintes que
provêem uma grande parte da arrecadação;
Integração do sistema de informações tributárias com outros
bancos de dados de fontes externas;
Melhor gestão do crédito tributário e ao combate aos crimes
tributários e administrativos;
Serviço de ouvidoria;
Consolidação, simplificação e disponibilização da legislação
tributária;
Sistema que permite ao cidadão a transmissão de informações e a solicitação de serviços (Sefaz.net);
Central telefônica com respostas gravadas e consulta à base de
dados (Sefazfone);
Integração com fiscos de outros estados;
Integração com os demais poderes (Força Tarefa);
Unidades centrais da administração tributária em um só local;
Programa de Educação Fiscal;
Sistema de cadastro estadual de inadimplentes (SISCEI);
Base de dados consistente;
Consciência da importância da integração das áreas funcionais;
Crescente elevação do nível técnico do corpo funcional;
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•
•
•

Boa relação com as entidades empresariais;
Alta estabilidade do corpo gerencial;
Modelo de cobrança.

3.2 Pontos Fracos
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Não utilização do sistema de recursos humanos como instrumento de apoio à alocação de pessoal;
Ocorrência de inobservância de manuais e procedimentos
operacionais na lavratura de auto de infração e emissão de
termo de verificação de irregularidades e infrações fiscais;
Insatisfação dos servidores fiscais e administrativos com a política salarial;
Inexistência de unidades fixas de fiscalização de mercadorias
em trânsito em determinados corredores e pontos importantes;
Insuficiência do quadro de servidores fiscais para atendimento das necessidades do serviço;
Plano de cargos, carreiras e salários inadequado;
Poucos cargos comissionados e baixa simbologia dos existentes;
A não universalização do serviço de cobrança em todas as
unidades da administração tributária e não utilização de todos os canais disponíveis para cobrança;
Ausência de critérios de compartilhamento de conhecimentos
relevantes adquiridos em encontros técnicos e eventos de capacitação;
Inadequação ou precariedade das instalações físicas de parte
dos postos fiscais;
Ausência de metodologia para avaliar o desempenho individual e das unidades de trabalho;
Quadro reduzido de servidores na área de tecnologia da informação;
Fiscalização inadequada de cargas no trânsito de mercadorias (carência de servidores e equipamentos);
Implantação parcial do modelo de gestão compartilhada previsto na estrutura organizacional;
Ausência de instrumentos que demonstrem os resultados sobre a recuperação do crédito tributário e o combate aos crimes tributários e administrativos;
Ocorrência de dificuldades de relacionamento das pessoas;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demora na atualização dos serviços disponibilizados na internet;
Baixa gestão do IPVA e do ITCD;
Descontinuidade do programa de qualidade de vida no trabalho;
Falta de um espaço físico para memória fazendária;
Inexistência de uma biblioteca;
Falta de segurança nos postos fiscais;
Alto índice de denúncias imotivadas e proliferação de boatos;
A não avaliação sistemática do clima organizacional;
A não concessão da gratificação de condição especial de trabalho no afastamento para tratamento de saúde;
Ausência do histórico de cadastro de contribuintes do ICMS
anterior a implantação do sistema de informações;
A não remuneração para instrutoria interna;
Baixa retenção de especialistas do quadro de desenvolvedores na área de tecnologia da informação;
Insuficiência de pessoal para serviços gerais e segurança nas
agências;
Não utilização plena dos aplicativos eletrônicos disponíveis.

4. Diretrizes Estratégicas
Diretriz é uma linha, orientação de um caminho, procedimento,
negócio, política etc. Estratégia é a arte de utilizar os meios de que se
dispõe para conseguir alcançar determinados objetivos (Caldas Aulete). Uma vez estabelecidas, as diretrizes estratégicas constituem a trilha
orientadora das prioridades para cada área de atuação, com vistas ao
cumprimento da missão e dos objetivos da Instituição.
Para o quadriênio 2007-2010, foram estabelecidas as 19 diretrizes estratégicas constantes do quadro a seguir:
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5. Objetivos Geral e Meta Global
Objetivo é o alvo ou o fim que se planeja alcançar em determinado
período em determinada atividade. É o marco principal do planejamento.
Nosso Objetivo
Aumentar a receita própria do estado, pela elevação do nível de
realização da arrecadação potencial.
Meta Global
A meta exprime um resultado a ser obtido no futuro. É constituída de três elementos: (i) o objetivo a ser alcançado (expressa a ação
gerencial); (ii) o valor (permite mensurar o grau de atingimento) e (iii)
o prazo (possibilita avaliar a capacidade de realização da unidade de
trabalho no tempo pactuado).
Nossa Meta
Aumentar, em termos reais, a arrecadação estadual em 21,55%,
até 2010 em relação ao ano de 2006.

6. Dimensionamento das Ações das Unidades
O dimensionamento das ações das unidades (Plano Operacional) é o desdobramento das estratégias. Consiste no registro, em aplicativo específico, das ações a serem desenvolvidas durante o exercício,
das metas a serem alcançadas, dos responsáveis por sua implementação e das datas de início e final de cada ação, por unidade administrativa. Deve ser aprovado pela Câmara de Planejamento e Política
Tributária e homologado pelo Secretário.
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7. Avaliação, Seleção e Priorização de Ações
Concluída a elaboração do Plano Estratégico, as diretrizes são
desdobradas em planos operacionais, pelas unidades de trabalho, com
definição de ações, objetivos, metas, responsáveis, datas de início e
final e estimativa de recursos financeiros, que são submetidos à apreciação da Câmara de Planejamento e Política Tributária para avaliação de sua aderência ao Plano Estratégico, selecionando e priorizando
aquelas que mais contribuirão para o atingimento da meta global, à
vista das disponibilidades orçamentárias.

8. Desdobramentos em Planos de Ação e fixação
de metas associadas aos Indicadores
Plano de Ação é o detalhamento de cada ação constante do
plano operacional em um conjunto de medidas, com a indicação das
tarefas a serem desenvolvidas, os seus responsáveis, os prazos e de
que maneira serão desenvolvidas.
		
			
				

		

			
Indicadores Fiscais é o conjunto de indicadores que fazem
parte do sistema de controle da Secretaria, tendo por objetivo medir o
progresso obtido pela melhoria dos processos organizacionais, a partir
do estabelecimento das metas anuais a eles associados. O pressuposto
utilizado é o de que “o que não é medido, não pode ser melhorado”.
Os indicadores com respectivos títulos, objetivos, fórmulas de cálculo
e unidade responsável pela medição estão implantados no Sistema
de Acompanhamento e Avaliação de Metas - SAM e publicados no
“Cadernos de Administração Fazendária nº 2” , 1a edição, outubro de
2006, Secretaria de Estado da Fazenda.
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9. Sistemática de Acompanhamento, Avaliação
e Realinhamento
O acompanhamento e avaliação serão feitos mediante a utilização do Sistema SAM, disponibilizado em rede, com alimentação dos
dados diretamente pela unidade de trabalho à medida do desenvolvimento das atividades, compreendendo quatro ciclos gerais de avaliação no exercício, observados os instrumentos descritos no item 8 e as
formas de avaliação a seguir:
9.1. Acompanhamento e Avaliação
Avaliação dos Planos de Ação – efetuada, de forma automática pelo SAM, a partir da data de conclusão de cada medida. A
avaliação contempla dois enfoques. Um, espelha o posicionamento
de cada medida em relação ao seu prazo de cumprimento, utilizando
conceito de “faróis”, com três indicativos, legendados como verde (no
prazo), amarelo (em alerta) e vermelho (em atraso). O outro, consiste
na apuração do grau de cumprimento do plano em relação aos prazos estabelecidos para conclusão de cada medida. No caso, o SAM
demonstra em relatórios e gráficos o percentual de atingimento do
que foi planejado, por plano de ação, unidade, estratégia, ciclo de
avaliação e por total (ano).
Avaliação setorial (auto-avaliação) – Consiste no registro,
diretamente pela unidade de trabalho, das informações dos campos
de estágio atual, dificuldades encontradas e avaliação de probabilidades de realização de cada uma das ações, na ficha de avaliação
do plano operacional, a partir de reuniões realizadas no âmbito de
cada unidade administrativa, com periodicidade mensal, objetivando:
i) acompanhar o desenvolvimento das ações; ii) permitir a participação
e comprometimento de todos os colaboradores da unidade; iii) efetuar
ações corretivas quando necessário; e iv) subsidiar a avaliação com a
coordenação geral.
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Avaliação da unidade responsável pelo acompanhamento
de resultados (Aspro) – realizada em quatro ciclos de reuniões, trimestrais, com a participação de gestores e responsáveis pelos planos
de ação de cada unidade a ser avaliada. Na avaliação são considerados os registros efetuados, pelas unidades, na ficha de avaliação
do plano operacional, à avaliação dos planos de ação feita com o
apoio do SAM e os resultados dos indicadores em relação às metas
estabelecidas. Em essência, essa avaliação compreende observações,
recomendações e conclusões.
Avaliação dos resultados com a alta gerência – realizada em
quatro ciclos de reuniões, trimestrais, com a participação do Secretário
da Fazenda e dos componentes da Câmara de Planejamento e Política
Tributária, para verificar o grau de cumprimento das metas setoriais e
globais e, se for o caso, redirecionar as ações.
9.2. Realinhamento
Consiste na revisão anual do Plano Estratégico, tendo como fundamento a avaliação dos resultados obtidos no exercício anterior e as
mudanças ocorridas nos ambientes interno e externo, que, pelos seus
efeitos e impactos, exijam um reposicionamento da Secretaria.
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Análise Ambiental 1
Fisco Integrado, Fisco Eficiente
Cláudio José Trinchão Santos*
Historicamente, os fiscos estaduais atuavam de forma isolada e
em um clima de competição, especialmente no campo da política tributária em função do acirramento da guerra fiscal, esquecendo assim
o principal foco que é o efetivo controle das operações mercantis em
seus territórios.
A guerra fiscal ainda persiste, mas vivemos uma nova realidade
quanto ao compartilhamento de ações e de informações.
As primeiras ações positivas surgiram com o desenvolvimento de
sistemas integrados, como a Guia Nacional de Recolhimento Tributos
Estaduais (GNRE) e o Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra), concebidos
no âmbito da Comissão Técnica Permanente do ICMS ( Cotepe).
Apesar dos resultados, ficou evidente a carência de uma coordenação que viabilizasse o desenvolvimento de novas soluções, mas, sobretudo, a articulação interna e com outras entidades. Nesse contexto,
surgiu o Encontro dos Coordenadores e Administradores Tributários do
Norte, Nordeste e o Espírito Santo (ENCAT).
Com o surgimento das primeiras soluções, os Estados de outras
regiões foram se incorporando ao ENCAT, que adquiriu dimensão nacional e, por isso, tornou-se o grande fórum dos fiscos estaduais e do
distrital para a discussão de problemas comuns e de experiências positivas voltadas ao melhoramento das Administrações Tributárias.
O conceito que prevalece atualmente é que as soluções, desenvolvidas pelas próprias equipes de técnicos dos fiscos, devem ser
compartilhadas e, principalmente, integradas. Nesse sentido, muitos
projetos foram coordenados pelo ENCAT, destacando-se os seguintes:
a implantação do portal de informações fiscais, a implantação do sistema de controle interestadual de mercadorias em trânsito, a celebração
do Protocolo 16 /05 para cessão de sistemas, a implantação da nota
fiscal eletrônica (NFe), o compartilhamento físico de postos fiscais (em
implantação), o compartilhamento lógico de postos fiscais, a emissão
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de passes fiscais direto do aplicativo do contribuinte (projeto piloto ),
o protocolo Correios (em fase de discussão), a criação da Associação
Nacional dos Administradores Tributários (ANATE), o site do ENCAT/
Portal Fiscal (em desenvolvimento), e o conhecimento de transporte
eletrônico (CTe).
Com a publicação da Emenda Constitucional nº 42/03, foi acrescentado o inciso XXII ao artigo 37 da Constituição Federal, o qual determina que o fisco federal, os estaduais, o distrital e os municipais devem
trabalhar de forma integrada e com o compartilhamento de informações fiscais. Em decorrência, foi criado em 2004 o Encontro Nacional
das Administrações Tributárias (ENAT) no objetivo de compartilhamento
de soluções que harmonizem as ações das três esferas de governo.
O princípio que norteia o ENAT é a divulgação das boas práticas
tributárias e a coordenação de projetos com abrangência nas três esferas da administração pública, como o sistema público de escrituração
digital (SPED) e o cadastro sincronizado.
O mais importante é a disseminação da cultura da cooperação,
do compartilhamento e da disponibilidade, pois ao contribuir com outra unidade federada no controle de suas operações, ainda que de
forma remota, existirão ganhos diretos e indiretos, criando-se assim
uma relação ganha-ganha entre as partes.
Em suma, o investimento para a produção de soluções integradas
e/ou compartilhadas é o melhor caminho para otimização da eficiência, eficácia e redução de custos das administrações tributárias e, principalmente, para a promoção da justiça fiscal. Esse é, pois, um cenário
de muitas oportunidades para as quais deveremos estar preparados
para aproveitar.
Cláudio José Trinchão Santos é auditor fiscal e gestor chefe da CEGAF

Análise Ambiental 2
Desafios Estratégicos da SEFAZ para o período de 2007/2010
Fernando Antonio Resende de Jesus*
Algumas considerações acerca de cenários potenciais na economia pública, aspectos sociais e indicadores macro-econômicos.
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1. Estratégia econômica nacional
Com o recente Programa de Aceleração do Crescimento – PAC
mantêm-se a estratégia de evitar um ajuste estrutural nas contas da
União, modelo adotado nos últimos doze anos. A administração federal contorna os ajustes necessários para enfrentar o déficit orçamentário da União, com a manutenção da carga tributária acima da média
internacional e o financiamento do déficit por meio da emissão de
novos títulos da dívida pública que oferecem juros reais elevados.
Continuarão fora da pauta os problemas mais complexos: o déficit do sistema previdenciário, as reformas e o pacto federativo, especialmente a distribuição das receitas entre os entes federados.
1.1 crescimento econômico - A tendência mais aceita, no pronunciamento de autoridades monetárias e próceres do mercado, é de
um crescimento econômico moderado nos próximos quatro anos, com
valores médios de 3,5% a 4%. O almejado crescimento médio de 5%
somente seria obtido com a elevação do nível de investimento público
e privado, aliado a uma estratégia de desenvolvimento.
É quase um consenso entre os economistas: para dinamizar o
crescimento é necessário aumentar a taxa de investimento do poder
público e da iniciativa privada. Esta taxa de investimento, hoje da ordem de 20% do PIB, deveria se elevar para 25% para permitir o desejado crescimento econômico de 5% ao ano. Sem redução dos gastos
correntes do governo e da carga tributária global, o investimento continuará abaixo do necessário.
Com o PAC, o governo faz uma alteração na sua política econômica: reduz o superávit primário e direciona recursos que abateriam a
dívida para investimentos públicos. O setor financeiro vê na medida a
ameaça ao pagamento dos encargos da dívida pública.
1.2 inflação – A inflação que já foi o maior entrave da economia
tende a ser moderada nos próximos anos, com média de 3,5% ao ano.
Com a internacionalização crescente da economia e a atual taxa de
câmbio que facilita as importações, os preços das mercadorias nacionais passam a ter condicionantes internacionais cada vez mais determinantes e torna menor o risco de inflação, mas a produção nacional
é largamente afetada por esse câmbio favorável às importações.
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1.3 Dívida Pública – A gestão da dívida pública continuará
sendo um entrave ao crescimento econômico. Entretanto, os analistas acreditam que haverá uma queda da relação dívida pública/ PIB,
atualmente na casa de 49%. Manter uma trajetória de decréscimo é
indispensável para devolver a confiança aos investidores privados de
que o país não vai dar um calote no sistema financeiro, o que afetaria
toda atividade econômica. A meta do governo federal é recuar a dívida
para 40% do PIB até 2010.
1.4 Câmbio – A atual taxa de câmbio que valoriza o real, reforçada pelo contínuo ingresso de dólares dos superávits comerciais e capitais em busca dos altos juros, continuará prejudicando a indústria, o
setor exportador e o nível de emprego e renda. Por outro lado crescem
as importações e a oportunidade para elevar a tributação dos Estados
nessas operações. Até o momento essa elevação das importações não
gerou grandes ganhos para a arrecadação da maioria dos Estados,
uma vez que há concentração nessas operações de importação nas
unidades com instalações portuárias modernas, próximas aos grandes
mercados.
2. Perspectivas e cenários para o Estado.
A visão geral é de que as incertezas não abalam os dinamismos
da economia estimulada pela incorporação de milhões de pessoas que
estavam excluídas do mercado formal no Brasil e no Maranhão. Outro
fator que estimula a economia das regiões menos desenvolvidas é o
aprofundamento de políticas compensatórias, além da universalização
da previdência rural e outros que acabam transferindo parte da renda
para as camadas mais pobres (valores bem menores que os transferidos do orçamento para as camadas mais elevadas por meio da remuneração dos títulos públicos) e também das regiões onde se concentrou
o desenvolvimento industrial (Sul e Sudeste) para o Norte e Nordeste.
O Estado do Maranhão, com os maiores índices de pobreza é,
portanto, receptor destes recursos e têm mantido ao longo dos últimos 4
anos um crescimento do PIB superior à média nacional. Tanto que o Estado saltou de uma participação relativa da ordem de 0,85% (em 2002)
para 0,94% (em 2005). A elevação do PIB maranhense acima da média nacional se refletiu na arrecadação, uma vez que simultaneamente
ocorreu a grande melhoria e modernização da administração tributária
estadual, proporcionado um extraordinário crescimento do ICMS que
obteve um crescimento nominal de mais de 100%. A participação rela-
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tiva do Estado na arrecadação nacional do ICMS passou de 0,82 (em
2002) para 1,08 (em 2006).
Este ambiente de crescimento do PIB é propício à continuidade
do crescimento da arrecadação do ICMS do Maranhão acima da média nacional nos próximos quatro anos e ao cumprimento da meta de
crescimento real, acima da variação do PIB estadual.
2.1 Finanças Estaduais – Fator igualmente importante para o
ambiente econômico favorável é o saneamento das finanças públicas
estaduais. Hoje o Estado está enquadrado nos princípios estabelecidos
na Lei de Responsabilidade Fiscal e no Programa de Ajuste Fiscal monitorado pelo governo federal. A dívida estadual, apesar de volumosa,
tem trajetória declinante e hoje representa 1,3 vezes a receita corrente
líquida (o limite da LRF é de 2 vezes a RCL anual). Isto significa que
o Estado volta a ter capacidade de endividamento para projetos que
exigem grandes somas, como os de saneamento básico. O PAC, prevê
inclusive um acréscimo de 6 bilhões no atual limite de endividamento
dos Estados para projetos de saneamento. A atual administração tem
a tarefa de manter o equilíbrio financeiro do Estado.
2.2 Desenvolvimento e Renda - A grande questão do Estado
para reduzir os índices de pobreza é aumentar o seu Produto Interno
Produto – PIB. Hoje o Estado tem o menor PIB per capita do país. Isto
quer dizer que é muito baixa a produtividade da força de trabalho e
elevado o índice de desemprego. Isto afeta diretamente o índice de
consumo por habitante e, por conseguinte, a capacidade tributária do
Estado.
Os recursos estaduais são insuficientes para desencadear um
salto econômico efetivo que eleve a produtividade e o PIB per capita.
Para tanto, no entendimento de numerosos membros do governo que
atuam na área de planejamento, o Maranhão necessita de recursos
federais para obras indispensáveis: acelerar os investimentos no Complexo Portuário, Ferrovias Norte Sul e Transnordestina, Hidroelétrica do
sul do Estado, o Gasoduto do Nordeste, recuperar a malha rodoviária
federal e estadual, concluir obras federais na área de saneamento,
irrigação, combates às secas e às enchentes. Esses investimentos básicos é que permitirão desencadear um projeto de desenvolvimento
com distribuição de renda, fundamentado nas cadeias produtivas para
as quais o Estado tem vocação: agronegócios, inclusive agroindústria,
projetos de conservação, turismo e outros.
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3. Reforma Tributária
A Reforma Tributária volta a cena política no início de 2007 e
deve tratar especialmente de alterações no ICMS, ou seja, na tributação do consumo de responsabilidade dos Estados.
Para muitos críticos, ainda que seja instituído um Imposto sobre o
Valor Agregado IVA, a proposta não se constituirá em uma verdadeira
Reforma, pois praticamente se restringirá a tentar corrigir os principais
problemas de harmonização dos Estados, sem contemplar a sociedade
que deseja uma efetiva racionalização do sistema tributário, simplificação das obrigações e redução da carga tributária global. Além disso,
fica de fora a questão do pacto federativo, com a reforma do sistema
de equalização fiscal para a melhoria da distribuição horizontal e vertical das receitas da Federação.
Aqueles que defendem maior harmonização entre os entes federados acreditam que, se desta emenda constitucional resultar a
eliminação dos incentivos fiscais, uniformização das alíquotas, estabelecimento do princípio destino, fixação das compensações necessárias e instituição de fonte perene para redução das desigualdades
regionais, será dado um passo significativo para melhorar a qualidade do sistema tributário federativo.
4. O ambiente e o desempenho da SEFAZ
A grande melhoria da administração tributária do Maranhão,
tanto no atendimento quanto na capacidade de monitorar a movimentação econômica dos contribuintes, proporcionou uma melhoria do recolhimento espontâneo e grande evolução da arrecadação estadual
nos últimos quatro anos. Uma estratégia acertada cujos efeitos foram
potencializados pelo ambiente de maior segurança na ordem tributária, obtido por meio da integração com a DEFAZ, a PGE, o MP e o TJ.
Os novos avanços organizativos da SEFAZ virão da acumulação
das experiências e do aprendizado na arte de implantar uma administração gerencial, que a organização vem buscando com persistência e
bons resultados nos últimos anos. O grau de enraizamento desta cultura
gerencial e sua completa disseminação pelas diversas unidades darão a
dimensão do sucesso da organização.
Por outro lado, um novo salto tecnológico da organização virá
de sua capacidade de transformar em conhecimento real a grande
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quantidade de dados econômico-fiscais que é capaz de recepcionar e
armazenar, traduzido em alertas, orientações e comandos, “em tempo
real”, para tomada de decisão pela fiscalização de empresa e de trânsito, além de bloqueios automáticos, conferindo efetividade às funções
básicas da administração tributária. A estratégia de médio prazo deve
ser desenvolver a capacidade de antever a infração tributária por um
monitoramento integral, antecipando a conduta ilícita ou intervindo na
situação de infração continuada.
Um dado importante: a criação do FUNAT assegura recursos
para estas melhorias. Estes recursos, entretanto, não são ilimitados.
Dessa forma, a escolha dos projetos prioritários, para os quais devam
ser destinados recursos do fundo, deve ser um exercício permanente
da liderança da SEFAZ.
4.1 Integração e Conflito
Um cenário que já vem sendo observado nos últimos oito anos,
com o advento e conclusão do Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros – PNAFE é o processo de
integração das administrações tributárias estaduais que compartilham
experiências, avanços tecnológicos, redes e até espaços físicos (Postos
Fiscais), prática imprescindível para gestão de imposto sobre consumo
sob a responsabilidade de entidades subnacionais.
Contudo, simultaneamente são mantidas a competição e a desarmonia no âmbito da política tributária, com os governantes insistindo no uso do ICMS como instrumento de desenvolvimento econômico.
Utilizam para isto, todo tipo de artifício que propicie benefícios para
atrair e manter negócios em seus territórios em prejuízo da base tributária dos demais, afetando o ordenamento do ICMS e solapando a
efetividade do trabalho de integração.
A urgência de um acordo que elimine com esta autonomia maléfica dos Estados ainda não recebeu o apoio político decisivo, pois a decisão de eliminar com a competência para conceder novos benefícios é
sempre adiada. Esta é uma das questões fundamentais para revigorar
o ICMS ou o novo imposto sobre o consumo dos Estados.
* Fernando Antonio Resende de Jesus é auditor fiscal e gestor chefe da ASDIN
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Análise Ambiental 3
O Planejamento Estratégico e o Balanced Scorecard – BSC
Afinal, qual é a melhor ferramenta de gestão para Secretaria
da Fazenda?
Luís Henrique Vigário Loureiro *
Balanced Scorecard - BSC é uma metodologia (ou ferramenta de
gestão) que segundo seus criadores, David Norton e Robert Kaplan,
procura “traduzir a missão e a visão das empresas (organizações) num
conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base
para um sistema de gestão estratégica”.
Criado no início da década de 1990, o BSC se baseia em cinco
princípios (ou práticas) fundamentais que devem permear numa “organização orientada para estratégia”: i) traduzir a estratégia em termos
operacionais; ii) alinhar a organização à estratégia; iii) transformar a
estratégia em tarefa de todos; iv) converter a estratégia em processo
contínuo; e v) mobilizar a mudança por meio da liderança executiva.
Para o BSC a estratégia de uma organização não é algo estático, muito pelo contrário, é um processo dinâmico e contínuo
que tem a missão e a visão organizacional como pontos de partida,
sendo que a compreensão do fluxo missão, visão e estratégia é de
fundamental importância para o desenvolvimento de projetos no
Balanced Scorecard.
Sinteticamente, pode-se dizer que o BSC é um sistema de gestão
que “traduz a estratégia de uma empresa (organização) em objetivos,
medidas, metas e iniciativas de fácil entendimento pelos participantes
da organização”.
Tendo essa compreensão, pode parecer que, em princípio, o BSC
é apenas mais uma, entre as dezenas, de ferramentas ou modelos de
gestão, criadas por algum “guru” ou teórico “iluminado” da ciência da
administração.
Assim, como a história tem mostrado, em determinado momento, aquele “guru” se aproveita daquela idéia para vendê-la e difundi-
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la, num contexto onde as preocupações dos executivos das principais
corporações e empresas mundiais estão mais voltadas para competição e para manutenção dos lucros de seus acionistas, regras básicas
impostas pelo modelo capitalista vigente.
Então, numa primeira análise, pode parecer que sim, que realmente se trata apenas disso, mas, como veremos mais adiante, os estudos e
pesquisas desenvolvidos sobre o tema parecem que têm derrubado essa
primeira e “má” impressão.
É certo que, de um passado recente para hoje, identificamos a
criação de uma série e mais diversas ferramentas de gestão propostas
pelos famosos “gurus” da “moda” da Administração científica, que conseguiram fama e dinheiro propondo modelos e técnicas para o sucesso
organizacional, tais como: Administração por Objetivos, Produção Enxuta, Qualidade Total, Teoria dos Jogos, Empowerment, Organizações
Virtuais, e-Business, Seis Sigmas, ERP – Sistema Integrado de Gestão,
além, é claro, de uma velha e bem conhecida nossa, o Planejamento
Estratégico.
Se, depois do apogeu de cada umas dessas técnicas/ferramentas,
uma ou outra não foi tão bem sucedida assim, o fato é que, em determinado momento, tiveram seu “boom” histórico, ocupando a discussão
acadêmica nas disciplinas curriculares das principais Faculdades de Administração e um sem número de eventos temáticos realizados por grandes
corporações empresariais mundo afora.
Também não se pode dizer que todos os princípios e fundamentos de uma ferramenta que tenha caído em desuso não possam continuar sendo aplicados na atualidade. Um exemplo disso, para buscar
um bem perto de nós, veja-se o caso do Planejamento Estratégico, que
declinou seu uso em muitas organizações, mas que ainda é válida e
utilizada por muitas outras empresas e organizações públicas mundo afora, sendo, também, a atual ferramenta em utilização dentro da
Secretaria da Fazenda e em diversos outros órgãos do setor público
nacional.
Aliás, no campo da gestão organizacional, a criatividade e a inovação dos teóricos da Administração têm sido surpreendente, como
mostra a seleção de idéias sobre gestão na figura a seguir:
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Fonte: Thomas Davenport e Laurence Prusak
Figura 1: Principais Idéias Empresariais e Gerenciais (HERRERO, 2005).

Segundo o professor da FEA/USP, Prof. Herrero Filho, essas e outras idéias têm competido entre si pela atenção dos administradores.
Mas, no meio de todas essas idéias, o que realmente importa? Quais
idéias sobre gestão podem melhorar o desempenho de uma organização? Ou, mais precisamente, o que realmente funciona no mundo dos
negócios?
A recomendação do professor aos executivos (principais gestores)
de uma organização é de cautela. Cautela no sentido dos gestores fazerem uma seleção cuidadosa das idéias que melhor podem ser aplicadas
na organização.
Por outro lado, segundo Herrero, diante desse sem número de idéias,
é importante que um novo tipo de comportamento seja estimulado
dentro das organizações, buscando:
•
•
•
•
•

Estimular o senso crítico das pessoas em todos os níveis da organização;
Estimular a coragem dos profissionais para criticar o status
quo e os modelos mentais vigentes na organização;
Estimular as pessoas a usar a imaginação, a criatividade e o
pensamento divergente;
Dar liberdade para que as pessoas questionem e confrontem
os pressupostos existentes na alta administração;
Estimular as pessoas a duvidar da estabilidade, saber lidar com a
incerteza, valorizar a inovação e agir como agentes de mudança.
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A valorização de uma independência de pensamento e o respeito a busca de novos referenciais conceituais é, portanto, uma postura
importante no processo de gestão estratégica. Assim, o pensamento
estratégico deve ser estimulado para buscarmos soluções de problemas e novos horizontes para a nossa organização para que possamos
responder a uma importante questão que se coloca: o que realmente
funciona no mundo dos negócios?
Para o prof. Herrero, uma boa pista para responder essa questão
foi dada pelos estudos realizados com base em uma pesquisa promovida em 160 empresas americanas norte-americanas (que utilizam
quase 200 técnicas de gestão) por Nitin Nohria, da Harvard Bussiness
School, no Projeto Evergreen.
Uma das conclusões da pesquisa é que – surpreendentemente
- as análises mostraram não haver nenhuma relação causal entre uso
da maioria das técnicas de gestão e um desempenho superior da empresa. Por outro lado, o mesmo estudo mostrou que para as empresas
superarem suas rivais, é importante ter o domínio de alguns fundamentos clássicos dos negócios, baseados em quatro práticas primárias
de gestão, tais como: estratégia, execução, cultura e estrutura, complementadas pelo domínio de pelo menos duas das quatro práticas
secundárias de gestão: talento, inovação, liderança e parcerias.
As quatro práticas primárias de gestão, segundo Nitin Nohria,
podem ser descritas da seguinte forma:
1a – Estratégia: formular e manter uma estratégia clara e objetiva;
2a – Desempenho: Desenvolver e manter um desempenho operacional impecável;
3a – Cultura: Desenvolver e manter uma cultura baseada no desempenho;
4a – Estrutura: Construir uma empresa (organização) dinâmica,
flexível e simples.
Além do domínio dessas práticas, foi observado que o desempenho das empresas era alavancado por mais dois fatores críticos de
sucesso, a serem escolhidos entres os seguintes (práticas secundárias
de gestão):
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1a – Talento: reter os profissionais talentosos e desenvolver o
talento de outros;
2a – Liderança: manter líderes e gerentes comprometidos com a
empresa (organização);
3a – Inovação: Fazer inovações que transformem o setor;
4a – Fusões e parcerias: realizar fusões, criar parcerias e crescer.
A pesquisa também mostrou a grande importância da estratégia
para o sucesso dos negócios. Essa constatação é muito importante,
tendo em vista o declínio que o Planejamento Estratégico sofreu nos
anos 1980 com a ascensão de novos modelos de gestão (tais como:
Qualidade Total, Reengenharia e Seis Sigma) que relegaram a importância da estratégia para segundo plano.
Agora, com a importância da estratégia recuperada, e com base
nas constatações da pesquisa, pode-se dizer que uma gestão estratégica de sucesso está associada aos seguintes princípios:
• Construir (definir) a estratégia em torno de proposta de valor;
• Desenvolver a estratégia de fora para dentro da organização;
• Manter a organização antenada para melhor alinhamento da es
tratégia;
• Comunicar claramente a estratégia aos interessados (stakehol
ders);
• Manter o negócio em crescimento.
Portanto, como queríamos demonstrar, e de acordo com o professor Herrero, o mais interessante a observar nas conclusões da pesquisa
é que estas estão totalmente alinhadas à nova (para nós) metodologia
de gestão (Balanced Scorecard - BSC) e à forma como ele (o BSC) considera a gestão estratégica.
No entanto, para finalizar este artigo, é importante refletir sobre
a advertência abaixo:
“Se, de um lado, não podemos ser ingênuos o suficiente a ponto
de considerarmos sem importância os fundamentos da gestão estratégica, por outro, não devemos assumir a postura de que tudo é importante, caindo na armadilha dos modismos de gestão.”
(Emílio Herrero Filho)
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Análise Ambiental 4
AS NOVAS TECNOLOGIAS E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1. INTRODUÇÃO

Akio Valente Wakiyama*

Além do capital financeiro, humano, intelectual, estratégico, surge
agora a expressão capital digital, todos considerados como valor econômico, capazes de aumentar a riqueza de uma sociedade. O capital
digital, constituído pelas redes integradas de novas tecnologias de informação, clientes e fornecedores de produtos e serviços pela Internet,
seria o principal indicador da chamada 3ª Revolução Industrial, tornando possível integrar a comunicação e os negócios, mundialmente.
O uso das novas tecnologias de informação (TI), pela Administração Pública, surgiu com o crescimento e com a crescente complexidade
da máquina governamental, criando necessidade de controle e eficiência na gestão pública. O governo tornou-se um dos principais mercados
para estes produtos e serviços.
Em 2007, o Brasil passará a integrar os países que dispõem de
um sistema digital de televisão aberta, com acesso gratuito e irrestrito
a conteúdos. Sem dúvida, este fato trará consigo inúmeras mudanças
tecnológicas. A televisão deverá se transformar em uma poderosa ferramenta para o cidadão, permitindo novos serviços e facilitando seu
acesso a mais informações e à cultura mundial. As novas tecnologias
fornecem meios para que a sociedade alcance níveis mais altos de desenvolvimento intelectual e cultural, orientando o comportamento do
cidadão para uma democracia verdadeiramente participativa.
Pierre Levy, um dos maiores estudiosos sobre a relação entre as
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novas tecnologias e a sociedade, considera que uma tecnologia dominante ou hegemônica não precisa ser utilizada por todas as pessoas
de uma sociedade, para ser caracterizada desse modo. É o caso da
leitura e da escrita: nem todos sabem ler ou escrever. No entanto, para
viver na sociedade atual, é essencial dominar este tipo de competência
técnica. Sem ela, o cidadão fica excluído de muitas oportunidades da
vida social. O computador, que ele chama máquina universo é também uma tecnologia dominante no mundo moderno. A informática, ou
mediação digital, remodela as atividades cognitivas, do mesmo modo
que a leitura e a escrita fizeram no passado. Ela reconfigura o modo
que a mente humana trabalha, desenvolvendo suas potencialidades.
Tudo o que sabíamos fazer, a partir da leitura e da escrita, está sendo
remodelado por esta nova técnica.
Podemos observar facilmente que o curso dos acontecimentos
atuais converge para a constituição de uma nova sociedade, com novos meios de comunicação, de pensamento e de trabalho, de onde
se origina a idéia de uma revolução em curso, com efeitos e repercussões civilizatórias importantes, ainda não totalmente conhecidas. O
ciberespaço–infovias, ou auto-estrada da informação, pela construção
de redes de informação, que interconetaram computadores e usuários
mundiais, implicando na mudança no modo de sentir, pensar e agir.
Podemos nos deslocar para qualquer lugar, a qualquer momento, interagir de várias formas com diferentes pessoas em distantes locais do
mundo. É uma era de tamanhas mudanças, como se toda a humanidade descesse uma corredeira desconhecida.
A tecnologia não determina a sociedade, ela nasce na sociedade
e condiciona-a a seu uso. Ao utilizar as redes mundiais, as pessoas
desenvolvem novas atitudes, novos modos de pensar, novos valores e
uso das capacidades intelectuais, criando uma cibercultura, sustentada
pelas relações que acontecem de forma instantânea.
Segundo David Osborne, os problemas governamentais, criados
pela revolução da informação (como alguns preferem chamar), serão
enormes. A massa de empregos industriais irá desaparecer em certas
regiões, enquanto em outras, irão faltar profissionais de alta qualificação. De fato, as novas tecnologias revolucionaram o trabalho: calculase que 1/3 da população ocupada trabalhe em casa uma parte de sua
jornada de trabalho, diluindo-se as fronteiras entre trabalho e descanso, aumentando as jornadas, e não diminuindo.
A força motriz da globalização são estas novas tecnologias e a
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velocidade que imprimem aos negócios. Alguns acreditam que o fosso
digital - a desigualdade no acesso às novas tecnologias - cresceu, excluindo grande parte da população. No entanto, os dados estatísticos
parecem desmentir isto: mais pessoas, mais crianças e escolas têm
acesso cada vez maior aos computadores e à internet e a novas tecnologias de comunicação (como os celulares, que vão se transformando
em mini computadores, com várias funções).
Para Strassmann, os frutos da informática surgem se esta é considerada um meio de produção e não de consumo. Ele considera imprópria chamar a sociedade atual de sociedade da informação. Ela é
uma sociedade de serviços, utilizando a informação com este objetivo.
O recurso principal desta sociedade é o conhecimento e seu princípio
é a cooperação.
2. NOVAS TECNOLOGIAS - INFLUÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO
A compreensão do impacto das novas tecnologias, em uma organização pública, abrange a análise dos seguintes aspectos:
2.1 O desempenho da organização
Os frutos da informática podem ser visualizados facilmente, segundo Paul Strassmann, que comparou várias empresas governamentais e privadas. A presença da informática muda para melhor o ambiente de relacionamento entre os funcionários e os clientes. Concluiu
que a informática deve ser vista como meio de criar uma organização
de alto desempenho, porque muda a mensagem, muda a emoção,
pois os funcionários criam laços com seu computador, e muda a linguagem. Ela facilita o desenvolvimento do capital humano e intelectual. Mas, não basta apenas buscar o aumento de produtividade, pois a
complexidade dessas tecnologias exige conhecimento e investimento
em treinamento e desenvolvimento das pessoas.
O alto desempenho manifesta-se pelo entusiasmo, pelo envolvimento pessoal dos funcionários com seu trabalho, aumento da
socialização, aprendizado contínuo, aumento da criatividade, com a
descoberta de novas utilidades e ampliação dos sistemas, desenvolvimento de novas necessidades educacionais, ampliação do trabalho,
tornando-o mais abstrato e criando maneiras diferentes de avaliação
do desempenho e gerando uma cultura própria.
É preciso mudar e simplificar o trabalho, dar maior autonomia ao
funcionário, desenvolvendo pessoas de alto desempenho. A estação de
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trabalho (trabalhador/computador) é o artefato central da era atual e
a integração entre estas estações permite a efetividade, ligando-a ao
cliente. O projeto para uso de informática precisa ajustar-se aos usuários e não torná-los iguais.
2.2 A estrutura organizacional
Se as organizações consideram a informação como estratégica,
esta oferece novas oportunidades ao olhar para a sociedade. Integrar
a informação na formulação da estratégia significa analisar e decidir
sobre ela e novos fluxos de comunicação dentro e fora da organização.
A visão estratégica da informação se concentra na fórmula: objetivos
+ estrutura + grupos de informação (banco de dados e programas de
computador definidos para a organização), o que é bastante desafiador, porque se torna necessário definir o que é realmente importante
em termos de informação. Ao criar estratégias integradas com as novas tecnologias, criam-se novas estruturas organizacionais.
Muitas organizações consideram as novas tecnologias incapazes
de corresponder ao que elas precisam. Isto é devido à forma como elas
são usadas. Se uma organização não buscar a velocidade de seus processos, reduzir a burocracia e torná-la mais flexível, elas fracassam. A
busca de velocidade é o motor para seu uso correto. O trabalho das
pessoas deve caminhar do isolamento para a integração, com pessoas
capazes de agir de forma coerente e rápida. Desse modo, a TI, na Administração Pública, é como uma lei excelente, que, sozinha, não é capaz
de fazer um bom governo. Elas são ferramentas, produzindo algo de
valor, que é a informação. Não se pode partir de uma ferramenta para
desenhar o aparelho estatal. Mas, é preciso saber que tipo de governo
se deseja construir, com o uso de boas ferramentas.
3. E-GOVERNO NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Esta expressão e-governo ou governo eletrônico, significa o governo que utiliza comunicação pela Internet ou por sistemas interligados
com os contribuintes e cidadãos, criando uma revolução na relação contribuinte-fisco-cidadão
Para ser eficiente, o e-governo se sustenta em 3 bases:
1) um banco de dados central e seguro para o administração
tributária, cobrindo todas as suas áreas de negócios, através
de uma Intranet (rede interna), com alta capacidade de lidar
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com as informações, em tempo real;
2) uma infra-estrutura de rede reforçada, redundante e sempre
disponível (24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias
por ano), composta por circuitos velozes e equipamentos robustos;
3) estação eletrônica de serviços por intermédio de portais que
atendam às necessidades dos contribuintes e cidadãos;
4) governo preparado para o efeito-rede: integrar funcionários ,
contribuinte e cidadão para que a administração tributária se
torne uma empresa virtual. Se isto não acontece, não adianta
querer fazê-lo. Ou seja, é preciso criar uma rede de serviços
entre administração tributária, funcionários, contribuintes e
cidadãos.
4. CONCLUSÕES
A Administração pode ser vista como arte e ciência de realizar
objetivos com e por meio de outras pessoas. Como arte, significa que
precisa ser aprendida, praticada e desenvolvida diariamente, para se
adquirir um talento especial. Como ciência, necessita do conhecimento
sistematizado sobre teorias da administração e das funções ou processos de planejamento, organização, liderança e controle.
Planejar é o processo de pensar em estratégias, objetivos, estabelecer programas e planos, orçamentos e tomar decisões para alcançar eficiência, eficácia e efetividade organizacionais.
Organizar é o processo de dividir o trabalho, estruturá-lo em departamentos, integrá-lo por meio de autoridade, de coordenação de
recursos e ações para realizar as diversas funções necessárias à organização.
Liderar ou dirigir é o terceiro e, talvez o mais importante processo
da Administração. Significa influenciar, motivar, liderar grupos e comunicar eficientemente com os funcionários, colegas, chefes e pessoas de
fora da organização.
Controlar é garantir e certificar-se que os atos planejados são realizados, os orçamentos, os programas e atividades do dia-a-dia estão
sendo cumpridos, de acordo com as finalidades, custos e prazos, por
meio de sistemas de controle informatizados, ou não. Finalmente, analisando o cenário tecnológico podemos dizer que, no âmbito da administração tributária, as seguintes atividades devem ser priorizadas:
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1) aumentar a disponibilização de serviços através da internet,
buscando potencializar essa tecnologia na busca de um atendimento de excelência centrado no cumprimento voluntário
da obrigação tributária, no uso da Internet para informar o
cidadão; no uso da Internet para melhorar serviços e relacionamentos e no uso da Internet para criar novos serviços e
transformar o relacionamento
2) uso massivo de ferramentas para analise de risco e orientação da fiscalização (Sistemas integrados, sistemas especialistas,
“Datawarehouse”, Redes neurais)
3) utilização das novas tecnologias para aumentar o risco subjetivo do contribuinte para que tenha a percepção que existe
uma alta probabilidade de que: se detecte o não cumprimento; se determine o imposto sonegado e as correspondentes
sanções, se execute a dívida em forma integral, com significativo incremento do montante a pagar em relação ao correspondente caso cumprimento oportuno e voluntário.
4) disseminar a utilização de redes Wireless, de forma a proporcionar o acesso à informação de forma rápida e oportuna.
5) aumentar a cooperação sistêmica de forma a promover maior
integração com os demais Fiscos.
*Akio Valente Wakiyama é Auditor Fiscal e gestor chefe da CEGPA

Análise Ambiental 5
OS EFEITOS DO PAC NAS ECONOMIAS ESTADUAIS
Fábio Antônio Ribeiro de Miranda *
A recente apresentação do Plano de Aceleração do Crescimento
– PAC, que promete investir cerca de R$ 504 bilhões em infra-estrutura nos próximos quatro anos, trouxe ao país boas e más expectativas. A grande questão é entender a lógica de como é possível fazer o
país crescer a 5% até 2010 sem realizar as reformas estruturais até
então consideradas essenciais. De acordo com o PAC a taxa de crescimento real do PIB será de 4,5% já em 2007 e de 5% em 2008, 2009
e 2010. A meta é otimista em face ao crescimento pífio que o país
experimentou nos últimos anos, com média de 2,5%. Segundo o governo, a taxa de inflação será estabilizada a partir de 2008, em 4,5%
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- contra 4,1% em 2007 - e a taxa básica de juros caiará para 10,1%
em 2010. Os números são promissores, contudo, não respondem a
uma questão básica da federação: a frágil situação das economias
estaduais motivada pela ausência das reformas estruturais e pela
centralização dos recursos no âmbito federal. Em outras palavras, a
grande pergunta é quem pagará a conta do crescimento? Ninguém
duvida que de igual modo à Lei Kandir o governo federal pretende
ficar com os lucros e repartir os prejuízos com as unidades federadas.
Senão vejamos: o PAC se divide em duas partes: a primeira, se refere
à infra-estrutura para o desenvolvimento e destrincha a previsão do
investimento de R$ 503,9 bilhões; a segunda, apresenta uma série de
medidas econômicas para o crescimento, dentre elas as relacionadas
a impostos e a renúncia fiscal, que afetarão direta ou indiretamente
as unidades federadas. O governo tem ignorado a questão mesmo
diante das inúmeras reivindicações apresentadas pelos governadores
de estado. O argumento é que não há prejuízos e muito menos recursos no tesouro que poderiam ser destinados a uma eventual repartição do bolo tributário – discurso já utilizado por ocasião da discussão da reforma tributária. O fato é que os estados têm sugerido
algumas alternativas como, por exemplo, repasses provenientes da
CPMF e da CIDE, que gerariam um adicional de R$ 11 bilhões, e a
reposição pela isenção prevista na Lei Kandir, em torno de R$ 5,4
bilhões. Segundo a STN no ano passado a CPMF arrecadou R$ 32
bilhões, dos quais nenhum centavo foi compartilhado. A idéia era
destinar 20% da arrecadação aos estados e 10% aos municípios para
serem gastos em saúde, resgatando desta forma o propósito inicial
de criação da CPMF. Já a CIDE, no mesmo período, arrecadou R$ 7,8
bilhões, sendo que 29% do valor já é repartido com estados (25%) e
municípios (4%). A idéia é elevar o percentual de repasse para 46%
- o índice equivale ao percentual de rodovias estaduais que compõem a malha rodoviária asfaltada no Brasil – sendo 1/4 dos recursos aos municípios. O governo por óbvio nega compartilhar os recursos enumerando várias razões, todavia, entre os planos de
investimentos e aumento da receita do PAC está a prorrogação da
própria CPMF – que será discutida na reforma tributária. Qual a razão disso? Nenhum tributo representou tanto aumento de carga tri-
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butária como as contribuições, que vêm crescendo ao longo dos anos
de forma expressiva e não são compartilhadas. O mesmo não acontece em relação ao IPI e ao IR - que compõem a base de cálculo das
transferências constitucionais - que vêm sofrendo sistemáticas reduções ao longo dos anos. Na discussão da reforma tributária já há
proposta no sentido de que a base de cálculo do FPE e FPM passe a
ser a totalidade dos tributos federais, medida que o governo nem
pensa em aceitar. Falando em reforma tributária, com a apresentação do programa, o discurso do governo mudou radicalmente, não
aceitando as críticas de que o crescimento econômico só estará garantido se houvesse um nova reforma tributária capaz de reduzir o
peso dos impostos sobre a produção. Brasília defende que o ideal
seria fazer uma reforma ampla e abrangente e evitar o embate acerca da repartição dos recursos. Ou seja, o governo admite a necessidade de uma reforma tributária, mas mudou o discurso quanto à sua
essencialidade, diante do lançamento do PAC. Segundo a ótica palaciana as questões fiscais devem ser trabalhadas tomando por base
um horizonte de longo prazo e isso implica a necessidade de o país
primeiro voltar a crescer. O discurso central é que a questão do crescimento econômico é essencial e prioritária e que só assim será possível redividir o bolo e fazer investimentos. De outra maneira, o discurso é que não há contradição no PAC em relação à necessidade de
se reformar o sistema tributário brasileiro, o que há é a racionalidade
de se aprovar o plano sem entraves para depois se discutir as questões fiscais. A questão é se os estados podem esperar ou não. Entretanto, a crítica dos estados é que o programa estabelece inúmeras
renúncias fiscais que afetarão as suas receitas, mas não fixa, por
exemplo, medidas de contenção de gastos públicos, que também
permitem condições claras de investimento. O governo afirma que o
programa não é contraditório com contingenciamentos do orçamento; ao contrário, os gastos previstos teriam sido definidos considerando os cortes aprovados na LOA de 2007. Acontece que o discurso não
convenceu os governadores que reclamam o fato de que não há resposta automática para todas as demandas, isto é, não há como deixar de fazer contenção de gasto e também atender demandas de
gasto, da mesma forma que não há crescimento sustentável com es-
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tados destroçados financeiramente. Por essa razão é que a reunião
dos governadores apresentou ao governo uma lista de reivindicações
que somadas determinariam um adicional de R$ 15 bilhões a serem
distribuídos. O governo afirma que para que se tenha uma idéia do
significado desse montante basta dizer que todas as desonerações
tributárias do PAC não chegarão a alcançar a metade desse total - R$
6,6 bilhões. A primeira reação de Brasília foi deixar claro que esses
pleitos não têm nada a ver com supostas perdas de arrecadação dos
estados em função das desonerações tributárias. Devem-se mais a
um desejo dos governadores de obter uma fatia maior do bolo tributário do que a eventuais perdas de receita provocadas. Segundo a
Casa Civil apenas em um dos casos de renúncia fiscal, o que incide
sobre os aços usados na construção civil, o caixa dos estados será
efetivamente atingido – e, mesmo assim, de acordo com ela, sem
perdas graves. Nos demais casos, as desonerações não afetariam a
produção e a arrecadação já existentes, incidindo sobre uma expectativa de receita futura e não sobre uma receita real já recolhida pelos estados. Com esse discurso o governo claramente acena à separação de duas importantes discussões de interesse às economias
estaduais: a do PAC e a da reforma tributária. A estratégia já tinha
sido percebida quando o governo não incluiu no anúncio do plano,
pontos como as prorrogações da CPMF e da DRU, que terão de ser
votadas em algum momen to até o fim do ano. A avaliação é de que
a mistura dessas duas agendas apenas complicaria a aprovação e a
implementação do PAC e dificultaria um debate aprofundado e razoável da questão tributária – desde 2003 tramitando no Congresso
Nacional. Na verdade o que o governo quer é evitar o tema de novos
arranjos na divisão do bolo tributário e remeter a discussão da reforma tributária para depois da aprovação do plano - a exemplo do que
fez por ocasião da EC nº. 42/2004. Sinais da astúcia governista são
vistos em muitos detalhes do programa com objetivo de evitar maiores perdas de receitas federais, a exemplo da não redução da faixalimite para a isenção de PIS/Cofins na compra de bens de capital
nacionais ou importados por empresas que exportam mais de 80% da
produção e a exclusão da proposta de mudança na contribuição pa-
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tronal à Previdência Social. O que fazer? Segundo o CONFAZ, a reforma tributária é prioritária e deve entrar na agenda das discussões,
uma vez que algumas medidas já tomadas pelo governo acarretarão
prejuízos aos estados, dentre elas: a Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas, que projetou uma renúncia fiscal de R$ 2,45 bilhões em
2007; o reajuste de 4,5% na tabela do IR que resultará numa renúncia de R$ 1,26 bilhão em 2007 e R$ 2,5 bilhões em 2008; a prorrogação da cumulatividade do PIS e Cofins na construção civil que vai
gerar R$ 600 milhões em 2007 e 2008; a redução para 24 meses no
prazo para as empresas usarem créditos de PIS/Cofins referentes a
novos investimentos em ativos imobilizados, gerando uma renúncia
fiscal de R$ 1,15 bilhão em 2007 e de R$ 2,3 bilhões em 2008. Como
efeito, se o governo federal não aceitar discutir uma maior repartição
de receita por ocasião da aprovação do PAC ou evitar discutir propostas consideradas vitais aos estados, contidas na reforma tributária, a
exemplo da instituição dos Fundos Estaduais de Desenvolvimento –
FED, a conta do crescimento será paga à custa do empobrecimento
dos estados e municípios. O governo diz que não, mas o PAC prevê
isenção do IRPJ e redução a zero das alíquotas do IPI e da CIDE relativas ao programa de incentivo a produção de semicondutores; redução de 5% para zero na alíquota do IPI incidente sobre perfis de aço;
criação de fundos de investimento em infra-estrutura para captação
de recursos destinada ao financiamento de projetos em infra-estrutura com isenção de IR, etc. Ao mesmo tempo o governo nega destinar
pelo menos 50% das perdas com a desoneração nas exportações;
alterar repasses do FUNDEB; renegociar a dívida; criar programa piloto de investimentos estaduais (PPI); alterar cálculo da DRU, etc. O
desafio estará nas mãos dos novos deputados e senadores e precisamos estar atentos.
* Fábio Antônio Ribeiro de Miranda é Técnico da Receita e gestor chefe
do Gabinete.

