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RESUMO 
 
  
 
Este artigo tem como principal propósito  avaliar a imagem da Secretaria da Fazenda na figura 

dos seus prepostos fiscais que atuam nas ações de fiscalização de estabelecimentos junto aos  

contribuintes e também como  usuários dos serviços de consulta e acesso  à legislação 

tributária disponibilizada através da Internet e  do atendimento telefônico (Call-Center). 

                

Traça um paralelo entre os requisitos da nova Gestão Pública, contextualiza a Gestão 

Tributária e Fiscal  no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia  

 

Por fim, colimado nestes objetivos, realizamos uma pesquisa de campo visando obter dados 

concretos que nos permitissem avaliar o atual nível de satisfação dos contribuintes quanto aos 

aspectos relacionados com a qualidade do relacionamento, dos trabalhos  de fiscalização  

realizados, do seu grau de conhecimento e acesso às informações tributárias disponibilizadas 

pela Secretaria da Fazenda.  
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1.  INTRODUÇAO 

 

Atualmente tanto as empresas privadas como o governo na esfera federal, estadual e 

municipal buscam um aprimoramento dos serviços prestados.  A SEFAZ – Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia tem como uma de suas metas a melhoria da qualidade do 

atendimento e para conseguir atingir seus objetivos vem desenvolvendo várias ações, 

inclusive com a criação da Diretoria de Atendimento.  

 

Temos observado, porém, que quando se procura avaliar o grau de satisfação dos usuários dos 

serviços prestados apenas  são considerados os serviços disponibilizado pela internet e os 

realizados pelos atendentes nas Unidades Fazendárias. As interações entre os prepostos fiscais 

quando fiscalizam os contribuintes do ICMS1 não são consideradas como atendimento e ainda 

não têm sido objeto de avaliação.  

 

Neste trabalho, pretendemos apresentar uma visão geral de como surgiu o tributo, analisar as 

principais características do ICMS, comentar sobre  os  requisitos da nova gestão pública, 

descrever as macrofunções da gestão fiscal tributária, mostrar a gestão fiscal tributaria na 

SEFAZ e analisar a pesquisa efetuada para verificar o grau de satisfação dos contribuintes 

com os serviços prestados por meio da internet e do grau de relacionamento com  seus 

prepostos fiscais. 

2.  OS REQUISITOS DA NOVA GESTÃO PÚBLICA 

 

A partir dos anos 90, mudanças decisivas começaram a ocorrer na esfera pública, ocasionando 

uma profunda revisão no papel do governo e da administração pública no Brasil. A abertura  

de  mercado, a desregulamentação e as privatizações passaram a constar   da agenda de 

geração de reformas, a  princípio conduzidas pelo governo federal e, de forma mais lenta e 

gradual, também  pelos estados. 

 

Atualmente a consolidação dessas reformas passa pela tentativa de construção e reconstrução 

das capacidades administrativa e institucional. No que  se refere a capacidade administrativa, 

buscam-se instrumentos voltados para aumentar o desempenho dos organismos públicos com 

vistas à  obtenção de resultados e a satisfação do cidadão, também chamado de cliente, 

                                                        
1 Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços  de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicações. 
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significando aumentar a satisfação do cidadão–cliente que utiliza os serviços públicos. Por 

capacidade institucional entende-se a busca de incentivos que aumente os estímulos para a 

cooperação, a formulação e implantação sustentada das decisões governamentais (Bresser 

Pereira, 1998). 

 

Neste sentido, a nova gestão pública tem como objetivos:  

a) A eficiência  e efetividade dos serviços públicos; 

b) A democratização desse serviço; 

c) A descentralização (transferência para estado e município) da responsabilidade de 

dotação de infra-estrutura e da prestação de serviços sociais (educação e saúde por  

exemplo). 

 

Estes objetivos estão em estreita sintonia com a propositura de se implementar o chamado 

Estado Gerencial, pautado em um modelo de administração pública gerencial, em grande 

parte inspirado na administração privada e fundamentado na defesa do interesse público. 

Neste contexto, a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão-cliente assume um 

papel muito importante. 

 

Na visão de  Osbone e Gaebler (1994), o  escopo da reforma da máquina administrativa 

governamental, está alicerçada sob quatro princípios básicos: 

a) Redução da papelada desnecessária a partir do incremento do uso de meios 

eletrônicos; 

b) Priorização das necessidades e exigências dos cidadãos; 

c) Atribuição de maior poder aos funcionários (empowerment) na ponta, para tomada de 

decisões; 

d) Otimização da ação governamental (produzir mais a menor custo). 

 

Assim, transformar burocracias públicas em governos empreendedores, produtivos e 

eficientes é o grande desafio da moderna administração pública. 

 

Ainda segundo Osborne e Gabler (apud, 1994), um governo é considerado empreendedor, 

quando segue ou persegue, os seguintes princípios básicos: ser um governo catalisador, ou 

seja, promotor, coordenador, articulador de parcerias, ser competitivo, inspirado em missões, 
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orientado para resultados,  voltado para os clientes, descentralizador, que antevê, que se 

antecipa, que previne e que seja orientado para o mercado. 

 

Sendo assim, a essência do novo modelo de governo empreendedor é precipuamente 

conseguir implementar mudanças com eficiência, eficácia e efetividade.  

 

2.1  NÍVEL DE EXIGÊNCIA DO CIDADÃO 

 

No entendimento de Pleguezuelos (2000): 

“A transformação verificada nas relações entre a administração pública e seu usuário 

deve-se, em grande parte, à histórica crise do atendimento ao cidadão. Os usuários de 

serviços públicos se mostravam insatisfeitos com a qualidade do atendimento. Além 

disso, os cidadãos exigem, cada vez mais, a prestação de serviços de qualidade que 

consigam dar respostas às suas crescentes demandas”..  

 

Por esses motivos, a prestação de serviços tornou-se um fator bastante crítico para a 

administração pública no Brasil e no mundo. As razões para a insatisfação com os serviços 

prestados passam, entre outras questões, pela ineficiência e ineficácia do atendimento. Por sua 

vez, a falta de conhecimento e a resistência à adoção dos instrumentos necessários para a 

melhoria do atendimento dificultam qualquer mudança significativa nessa área.  

 

A administração pública tenta hoje solucionar esses problemas trazendo o cidadão para o 

centro das suas atenções e preocupações. O conjunto de mudanças no setor público, 

implementadas atualmente por muitos países, e mais recentemente pelo Brasil, tem  como 

foco   atender  às expectativas crescentes da sociedade, concentrando-se,  basicamente, na 

figura do usuário.  

 

A administração pública voltada para o cidadão é auxiliada hoje pelas técnicas e métodos de 

gestão, muito utilizada no setor produtivo. Contudo, deve-se ter o cuidado de evitar a simples 

transposição de técnicas e formas de gerenciamento  das organizações privadas para ao 

públicas, devendo levar em consideração que  os serviços prestados por estas últimas  são 

“perecíveis”, ou seja, não podem ser produzidos de antemão e portanto particularmente 

sensíveis à variabilidade  da demanda (clientes).   Além disso, o “produto” oferecido nem 

sempre encerra o que o cliente ou a sociedade  esperam dele (Ribeiro & Camargo, 1994).  
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Por outro lado, cada vez mais a eficiência e o papel do setor público vem sendo questionados.  

De um lado a população, cada vez mais ciente de sua cidadania, cobra o direito de ser bem 

atendida. De outro, o setor empresarial utiliza-se da deficiência que o setor público 

historicamente tem apresentado como uma das justificativas para propagandear  o “fim do 

Estado”. Esses fatos, entre outros,  têm servido para impulsionar as organizações públicas à 

busca de metodologias capazes de imprimir a elas a eficiência e eficácia cobradas pela 

sociedade. 

 

2.2   EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

  

A busca de eficiência na Administração Pública, além de ser um requisito econômico-

administrativo, e de um princípio consagrado de uma gestão austera no Brasil, constitui-se  

hoje em  um preceito constitucional. Através da Emenda Constitucional 19, editada  em 04-

06-1998, o princípio da eficiência  foi elevada à condição de orientador da Administração 

Pública Brasileira, dentre outros importantes princípios. 

 

No entender de Sundfeld (1993), o  termo “eficiência” em sentido coloquial é sinônimo de 

eficácia, qualidade de algo que produz bons resultados, que funciona de acordo com o padrão 

esperado ou aceitável, pelo menos. Já no sentido científico, recebe outro significado, deixando 

de ser tomado como sinônimo de “eficácia”. A eficiência está voltada  para a melhor maneira 

pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos de trabalho) a fim de que os 

recursos (pessoas, máquinas, matérias primas etc.) sejam aplicados de forma mais racional 

possível. Ainda segundo Sundfeld (1993),  eficácia resulta em fazer as coisas corretas para 

atender às necessidades da organização  e do ambiente que a circunda.  

 

No setor público o critério de eficiência passa pela incorporação dos princípios e processos de 

Administração pela Qualidade Total (TQM), largamente adotado no setor privado, guardadas 

as especificidades próprias dos serviços públicos, como a participação,  a influência do 

processo político, a legitimidade das decisões e a defesa do interesse público (Osborne e 

Gaebler, 1994). 

 

Por outro lado, a sociedade reclama que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência e 

que produzam os resultados esperados pela sociedade (eficácia). Para tanto se faz  necessário 
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aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento e de controle e avaliação, incluindo a 

fiscalização, o que contribuirá para conferir maior transparência à gestão das contas públicas e 

das ações setoriais do governo, facilitando um efetivo controle social. 

   

 

2.3  GESTÃO PELA QUALIDADE E SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 

Os programas de Qualidade Total buscam garantir a sobrevivência das organizações privadas 

através da capacidade e necessidade  de competir no mercado. Para tanto, buscam controlar os 

processos de produção a fim de reduzir sua variabilidade e seus custos. Recentemente, 

começou-se a estudar a utilização da Qualidade Total na área de serviços, a maioria dos 

trabalhos buscando ainda adaptar os conceitos e ferramentas do método para atender às 

peculiaridades do chamado terceiro setor. Tratando-se de serviço público, poucos trabalhos 

são encontrados. 

 

A idéia de qualidade total tem sido incorporada na esfera pública, objetivando principalmente 

instrumentalizar a administração pública para a mudança de uma cultura burocrática para uma 

cultura gerencial, necessária para a implementação de um novo modelo de Estado baseado na 

participação, reconhecimento do potencial do servidor e de sua importância no processo 

produtivo e na busca de excelência no atendimento a todos  os   cidadãos-cliente (Bresser 

Pereira, 1998). 

 

Neste sentido, o programa de qualidade total  e participação na administração pública, no 

plano elaborado pelo extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado -   

MARE, cumpriu destacado papel na introdução de uma metodologia de modernização da 

Gestão Pública (Bresser Pereira, 1998). Levando-se em conta as  especificidades do setor 

público, vinculado eminentemente ao seu caráter político, a idéia de qualidade no serviço 

público passa necessariamente pela satisfação da necessidade e expectativa dos cidadãos, 

pressupondo ainda a redução dos custos e a melhoria contínua dos processos, de acordo com 

as exigências da sociedade. Assim,  ainda de  acordo com o autor acima citado, como um bom 

atendimento às necessidades do cidadão pressupõe também eficiência de processos, a adoção 

de  programas de Qualidade Total  serão  úteis em instituições públicas no controle e 

acompanhamento desses  processos, estabelecidos a partir dos pressupostos  acima citados. 
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No mundo empresarial, os clientes insatisfeitos (e seu dinheiro) normalmente vão procurar ser 

atendidos ou investir em outros lugares. No setor público, entretanto, os clientes  insatisfeitos 

com a prestação de serviços são, no máximo, considerados como um indicador negativo por 

aqueles que coletam opiniões,  como institutos de opinião, imprensa, etc. Isto decorre da 

ausência de alternativas, face ao monopólio do serviço público,   impossibilitando que os 

clientes  insatisfeitos com o serviço possam ter a opção de ir procurar noutro lugar os serviços 

desejados.   

 

Neste sentido, a mensuração da qualidade dos serviços prestados aos clientes passa a ser 

motivo de preocupação. Evidente que quanto maior a satisfação do cliente, melhor é a 

qualidade do atendimento e o cumprimento das expectativas do público. Para isso, segundo 

Coutinho (2000), “é preciso adotar ações inovadoras capazes de mobilizar todos os recursos 

disponíveis em busca de soluções eficientes e eficazes, dentro do processo das organizações   

públicas”. 

 

Iniciativas nesse sentido  têm sido adotados no Brasil, a exemplo da  Pesquisa Nacional de 

Avaliação da Satisfação do Usuário de Serviços Públicos, realizada em 2000, cujos resultados   

identificaram dois indicadores genéricos de satisfação com os serviços: a satisfação com o 

atendimento pessoal recebido e a satisfação com o ambiente no qual o serviço era prestado. 

De acordo com Coutinho (2000), estudos demonstraram que os  indicadores de satisfação de 

clientes exercem uma grande influência dentro de uma agência pública e comparativamente 

com outras que não trabalham  com indicadores de satisfação, revelando que naquelas  o grau 

de satisfação do cliente, interno e externo,  é bem mais alto em detrimento destas últimas que 

obtiveram classificação bem mais baixa. Enfim, os indicadores de satisfação devem servir, 

inicialmente, para orientar as organizações públicas no sentido de poderem avaliar  o grau de 

qualidade dos serviços que vêm prestando aos clientes e em seguida possibilitar comparações 

com padrões até mesmo internacionais de atendimento. 

 

2.4  FOCO NO RESULTADO,  METAS e OBJETIVOS 

 

“Atualmente o ritmo das mudanças tem sido acelerado e contínuo, exigindo das organizações 

(públicas ou privadas) ajustes nas suas estratégias para enfrentar o desconhecido e garantir o 

alcance  de suas metas e objetivos” (Grateroni, 1999). 
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Para fazer face a   essas mudanças,  constata-se que o Estado, antes governado por um 

paradigma  burocrático, está passando por reformas que  tem como novo enfoque o modelo 

gerencial. Neste contexto, o gerenciamento com foco nos  resultados tornou-se a mola mestra 

para as reformas produzidas nas administrações públicas de diversos países, inclusive do 

Brasil. Este modelo gerencial, portanto,  pode ser entendido como um processo  resultante da 

reunião das práticas  administrativas que   vinham se desenvolvendo até então,  com as novas 

práticas governamentais de planejamento estratégico. Para tanto, torna-se de capital 

importância o estabelecimento de  metas alinhadas com objetivos estratégicos e a formulação 

de indicadores de  desempenho que  venham a  fornecer o instrumental necessário para a 

mensuração do desempenho da organização pública (em diversos níveis) ou programa 

(Bresser Pereira, 1998). 

 

Por outro lado, vale ressaltar que uma unidade de governo ao delinear sua missão, que no 

dizer de Sampaio de Freitas (2001), “..a missão é composta pelo propósito e pelos valores 

básico da organização, bem como seu escopo de operações”, deve levar em conta os objetivos 

estratégicos  e as diretrizes do  governo,  concorrendo para sua realização. 

 

Além disso, a administração pública é  hoje fortemente influenciada pelas  transformações 

tecnológicas que possibilitam o uso de uma série de instrumentos novos para o atendimento. 

Os avanços nas áreas de informática, redes, internet e softwares, e nas telecomunicações, 

trouxeram grandes benefícios para essa mudança do modelo administrativo focado fortemente 

no atendimento e na satisfação do cidadão-cliente (Saur, 1996). 

 

2.5  O PAPEL DA TECNOLOGIA 

 

É notória a estreita relação existente entre a Tecnologia da Informação e o processo de  

modernização da administração pública. A informática tem sido o principal instrumento de 

modernidade da máquina governamental no Brasil. Não se pode pensar num Estado moderno, 

ágil, descentralizado e transparente sem priorizar investimentos em informática, que demanda  

complexa rede tecnológica de informações e telecomunicações (Saur, 1996). 

 

Neste sentido,  o êxito obtido com aplicação da tecnologia na gestão pública. Como exemplo 

podemos citar o projeto de governo eletrônico, responsável pela implantação da Rede 
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Governo2, portal que reúne 1.700 serviços e mais de 21 mil links para informações gerais das 

diferentes áreas públicas do governo federal, os sistemas de informatização do processo 

eleitoral e para declaração de imposto sobre a renda. No âmbito dos serviços fazendários 

locais, destacamos a Inspetoria Eletrônica,  que vem consolidando o projeto de atendimento a 

contribuintes por meio da Internet, colocando à disposição dos usuários uma gama de serviços 

antes fornecidos exclusivamente pelas unidades fazendárias.  

 

Entretanto, devem ser tomados alguns cuidados para que a informática não seja um fim em si 

mesma, transformando-se em uma “burocracia informatizada”(Saur,1996). Ressaltamos que a 

informação deve estar prioritariamente a serviço do cidadão, não significando com isso, ser 

ineficiente e dispendiosa, mas inserida no programa de qualidade do serviço público, cujo 

objetivo é oferecer serviços públicos da maior qualidade, atendendo melhor às demandas dos 

seus usuários, ao  menor custo.  

 

3.0  AS MACROFUNÇÕES DA GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA 

 

3.1 ORIGEM DO TRIBUTO3 

 

Desde o início e muito antes da era cristã, os homens já viviam em sociedade e se reuniam em 

tribos possuindo uma vida social. Estes povos eram nômades e dependiam da caça, da pesca e 

da coleta dos recursos naturais. Com o tempo aprenderam a cultivar a terra e criar o gado 

formando os primeiros grupamentos rurais estáveis e surgiram as aldeias. 

 

No início todos os bens inclusive a terra  eram propriedade comum, porém com o aumento da 

produção, as famílias começaram a se apropriar e a negociar o excedente e assim surgiram a 

propriedade privada e o comércio e conseqüentemente os mercados e as cidades.  

 

Antes, porém, quando ainda viviam em tribos, os homens já conheciam o tributo e o 

utilizavam para resolver os problemas de sobrevivência do grupo. A origem do termo está no 

verbo latino “tribuere” que significa distribuir, repartir entre tribos, ou seja, o ato de dividir 

entre o povo os encargos do custo.  

                                                        
2 Portal de Serviços e Informações de Governo – (www.redegoverno.gov.br)   
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 A necessidade de regulamentação dessas novas atividades e dos direitos de todos os 

freqüentadores da cidade, moradores  ou mercadores, possibilitou o surgimento de uma nova 

estrutura legal administrativa que se convencionou chamar de Estado. 

 

Quando o Brasil foi descoberto em 1500, durante os primeiros anos só existia o interesse pela 

extração de seus produtos naturais como o pau-brasil. Visando, porém, tomar posse da terra e 

solucionar os graves problemas econômicos, o rei de Portugal decidiu enviar para o Brasil os 

primeiros colonizadores e doou as terras a nobres, que teriam o encargo de explorar por conta 

própria, contudo poderiam fixar e cobrar tributos.  

 

Os beneficiários desta concessão tinham de pagar o quinto sobre o total, ou seja, 20% sobre 

todo ouro e pau-brasil extraído, logo se pode dizer que este foi o primeiro tributo aplicado no 

Brasil. 

 

Com o fim do Segundo Império e a Proclamação da República foi promulgado em 1891 a 

primeira Constituição Republicana  e dentre outros princípios transformava as antigas 

províncias em Estados com ampla autonomia. Houve uma discriminação dos tributos ficando 

a União com os impostos sobre importação, direitos de entrada e saída de navios, e outras 

taxas.  Aos Estados foram permitidos instituir  impostos sobre imóveis, transmissão de 

propriedade, indústria e profissão e taxas próprias. Quanto aos Municípios, embora tivessem 

autonomia, não possuíam competência para cobrar qualquer tributo. 

 

Em 1964 o presidente João Goulart é deposto e assumem o poder os militares. No plano 

econômico observou-se um retorno da dependência às  multinacionais e aos Estados Unidos. 

A economia nacional foi submetida ao controle do FMI – Fundo Monetário Internacional,  

que para liberar os empréstimos necessários a estabilidade econômica e ao controle da 

inflação, exigia o arrocho salarial, que gerou recessão e desemprego. Visando aumentar a 

arrecadação tributária, foi aprovada em 1965 a Reforma Tributária, com a intenção de reduzir 

as desigualdades na distribuição de renda sobre indivíduos e regiões. A prioridade era os 

impostos diretos, principalmente o imposto sobre a renda que incidia de forma progressiva 

                                                                                                                                                                             
3 Texto extraído do livro A Tributação na História do Brasil - Pereira, Rotta Perreira, Ed. Moderna, 1ª  Edição, 
1999. 
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onerando as pessoas de maior renda. Os impostos sobre as vendas e o consumo passaram a ser 

cobrado nas várias etapas de produção e comercialização.  

 

O ICMS é um imposto indireto porque embora sejam  as indústrias, atacadistas e varejistas 

que recolhem o imposto para o Tesouro Estadual, quem efetivamente  paga é o consumidor 

final quando adquire uma mercadoria. Quando compramos uma bicicleta por R$ 100,00 

estamos pagando R$ 83,00 pela bicicleta e R$ 17,00 de ICMS. 

 

Este imposto é considerado injusto porque é quase invisível confundindo-se com o preço da 

mercadoria e também porque quando um consumidor compra, por exemplo, um pacote de 

feijão paga de ICMS o mesmo valor independentemente  de sua renda ser maior ou menor do 

que a de outro consumidor.  

 

O ICMS é um imposto de caráter declaratório porque o próprio contribuinte declara o valor 

devido, efetua os lançamentos  nos livros próprios e efetua o recolhimento, sem o prévio 

exame do  fisco. Tomando conhecimento desta declaração, a autoridade fazendária ratificará 

os lançamentos efetuados pelo contribuinte, ficando tacitamente homologado caso não o faça 

dentro do prazo legal. 

 

O autolançamento é usado nos impostos indiretos como o ICMS, sendo uma característica do 

sistema tributário brasileiro. 

 

 

3.2 A GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA 

 

A Gestão Fiscal possui importante papel, pois para cumprir sua missão de garantir a 

realização da receita tributária procura aumentar o grau de consciência tributária da sociedade, 

adequar a regulamentação da legislação tributária, manutenção dos serviços colocados à 

disposição dos contribuintes, identificar os contribuintes dos impostos, quantificar o montante 

da obrigação tributária, controlar a arrecadação, fiscalizar e impor sanções para o 

descumprimento das obrigações tributárias, executar ações de cobrança e aperfeiçoar a 

legislação. 
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A sociedade espera do Estado, além de leis tributárias eqüitativas, a atuação imparcial da 

administração tributária na aplicação das leis. 

 

A moderna administração tributária deve direcionar suas estratégias para promover níveis 

crescentes de cumprimento voluntário das obrigações tributárias, simplificação do sistema, 

disseminação das obrigações dos contribuintes, comodidade para o cumprimento das 

obrigações e a elevação da percepção do grau de risco por parte do evasor. 

 

Para cumprir bem estes princípios a administração tributária deve contar com: 

a) Legislação adequada e sistematizada e cujo grau de complexidade leve em conta as 

características dos atos econômicos. 

b) Sistemas informatizados de apoio à execução, para viabilização e tratamento massivo 

das informações. 

c) Pessoal adequadamente capacitado com ênfase no técnico e comportamental. 

d) Modelo de gestão e organizacional centrados nos usuários da administração e objetos de 

sua ação, compromissados com resultados e com autonomia para tomar decisão. 

 

3.3  ARRECADAÇÃO 

 

A função arrecadação tem como princípios básicos: 

a) Administrar todas as atividades relativas à arrecadação das receitas tributárias. 

b) Definir os procedimentos a serem observados pela rede arrecadadora, efetuando os 

controles de rotina, notificando por infrações cometidas. 

c) Efetuar o controle da arrecadação dos tributos pelos Agentes Fazendários autorizados 

a arrecadar, quando for o caso, e propor medidas no caso de descumprimento das 

normas  de arrecadação e recolhimento das receitas. 

 

Deve também procurar meios de facilitar o cumprimento das obrigações tributárias pelos 

contribuintes, automatizando e simplificando os procedimentos de pagamento de impostos. 

 

3.4  FISCALIZAÇÃO 

 

A função de fiscalização de uma administração tributária é o conjunto das atividades de 

supervisão do efetivo e integral cumprimento das obrigações tributárias, principais e 
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acessórias, incluindo desde a identificação dos desvios no cumprimento até aplicação das 

sanções de ofício pelo descumprimento das normas tributárias. 

 

A função de fiscalização é a que melhor identifica a Administração Tributária, tanto pela 

sociedade como um todo, como pelos próprios funcionários. A imagem da administração 

tributária é largamente definida pela percepção que resulta de suas atividades. 

 

O objetivo primordial da função de fiscalização é alcançar e manter uma elevada percepção 

por parte dos contribuintes, do risco envolvido na tomada de decisão de descumprir com a 

norma tributária. 

 

A fiscalização pode ser preventiva ou corretiva. A preventiva visa controlar os cumprimentos 

das obrigações tributárias e é aplicada geralmente em grande número de contribuintes. A 

corretiva é voltada geralmente para contribuintes com aparente maior potencial contributivo. 

 

A administração fiscal tributária, ainda precisa estudar melhor as interações entre os prepostos 

fiscais e capacitá-los para prestar um atendimento à altura dos conceitos de modernidade e 

eficácia. 

 

3.5  TRIBUTAÇÃO 

 

A tributação tem como princípio básico gerir todo o instrumental que compõe a legislação 

tributária, promovendo sua divulgação no âmbito interno e externo, orientando e respondendo 

consultas de contribuintes sobre questões tributárias e realizando estudos visando à 

atualização, sistematização e manutenção da legislação tributária. 

 

Atualmente a tributação tem sido usada como política de desenvolvimento econômico, com a 

adoção de incentivos fiscais. Os governos quando desejam desenvolver um setor ou uma 

atividade econômica,  concedem  redução na carga tributária.  

 

3.6  ATENDIMENTO 

 

A função atendimento é talvez a que nos últimos tempos tem tido maior atenção das diversas 

esferas de Governo. Através do Decreto 3.507/00 o governo federal estabeleceu padrões de 
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qualidade no atendimento prestado aos usuários pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal. 

 

Existem duas formas de atendimento, o personalizado e o auto-atendimento. No atendimento 

personalizado existe a interação entre o contribuinte e o preposto fiscal. Tal interação pode 

ocorrer nas diversas unidades fazendárias ou através de sistemas telefônicos (call –center ). 

 

O auto atendimento ocorre quando o contribuinte se utiliza  de máquinas de auto-atendimento, 

internet, intranet ou extranet. 

 

Com o nível de exigência cada vez maior dos usuários por bons serviços, diversos governos 

criaram órgãos para cuidar do atendimento, porem ainda não se percebeu que os prepostos 

fiscais quando interagem com os contribuintes efetuando a fiscalização, também estão 

prestando um atendimento que precisa ser avaliado e em seguida serem desenvolvidos ações 

para melhorar o nível de satisfação dos usuários em relação a estes serviços. 

 

3.7 COBRANÇA 

 

Esta função apresenta os seguintes objetivos: gerir todo o sistema de crédito tributário, 

coordenar a cobrança administrativa dos créditos tributários, contatar com os contribuintes 

devedores e inscrever os débitos em Dívida Ativa. 

 

4.   GESTÃO FISCAL TRIBUTÁRIA NA SECRETARIA DA FAZENDA 
  

 
No ano de 1895, através da Lei nº 115, o Tesouro da Província passou a ser chamado 

Secretaria do Tesouro e Fazenda do Estado, sendo todas as suas atividades distribuídas entre 

duas diretorias: Diretoria do Tesouro e Contabilidade e Diretoria das Rendas. 

 

A primeira reorganização teve a sua estrutura formal ampliada com o aparecimento da 

Procuradoria Fiscal e uma Seção de Correspondência. Foi também criada a Caixa Econômica 

do Estado, subordinada à Diretoria do Tesouro e Contabilidade. 

 

No ano de 1925 criou-se a Contadoria Central do Estado, subordinada à Diretoria do Tesouro. 

Mais tarde, outra grande reorganização acontece com várias novidades introduzidas: Criado o 
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Conselho de Fazenda, a Diretoria da Receita e Despesa foi desdobrada em duas, nasce a 

Diretoria da Administração e o órgão fazendário ganha a denominação atual: Secretaria da 

Fazenda. Uma grande mudança ocorre na área fiscal, dividindo o Estado em 14 regiões 

fiscais, sendo 02 na capital e 12 no interior. 

 

Posteriormente, uma nova estrutura entrou em vigor, com a criação da ASPLAN – Assessoria 

de Planejamento, da Superintendência de Administração Geral, do Departamento de 

Informática, da Auditoria Geral do Estado e da Loteria Estadual da Bahia (LOTEBA).4 

O grande marco modernizador na Secretaria da Fazenda em período recente,   acontece com a 

implementação  do PROMOSEFAZ, 5 com recursos financiados  pelo Banco Interamericano 

de Desenvolvimento – BID. As ações contempladas neste projeto consolidaram e deram 

continuidade a um conjunto de importantes iniciativas que vêm sendo desenvolvidas no 

âmbito da secretaria, em direção à modernização da gestão fazendária estadual. Entre as 

várias iniciativas que antecederam o Programa, mereceram destaque os investimentos  nas 

áreas de tecnologia de informática, sistema de comunicação e infra-estrutura, todos voltados 

para fiscalização, constantes do “Projeto de Modernização e Racionalização da Atividade de 

Fiscalização Estadual”.  Outra grande mudança ocorreu  no ano de 1999, extinguindo-se  

todas as Delegacias Regionais, num total de quatorze,  transformando-as  em três Diretorias 

Regionais: Diretoria Regional Metropolitana, Diretoria Regional Norte e Diretoria Regional 

Sul. 

 

4.1 INVESTIMENTO EM MODERNIZAÇÃO 

 

No tocante à tecnologia, importantes ações foram desenvolvidas. Como parte das ações nessa 

área, destacamos o uso da tecnologia como instrumento  essencial para o atendimento do 

cidadão-cliente. 

Como parte das ações, foram desenvolvidos sistemas  para atender as diversas demandas da 

organização, com o foco inicial na atividade fim que é a arrecadação e fiscalização dos 

tributos estaduais. Aliados a isto,  foram realizados fortes investimentos em aquisição de 

                                                        
4 SEFAZ 100 ANOS – Material produzido pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, em comemoração aos 
100 (cem) anos de existência da referida Secretaria.5 PROMOSEFAZ – Programa de Modernização da Secretaria 
da Fazenda, inserido dentro do PINAF – Programa de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros, 
com recursos do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
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equipamentos, servidores de rede, capacitação dos funcionários, de forma a garantir a 

adequação da estrutura ao processo de modernização desejado. Este movimento começou a 

produzir mudanças nas relações e na forma de atuação dos grupos envolvidos, isto porque, o 

acesso às informações começou a se dar mais facilmente, observando-se com maior clareza o 

desempenho e os resultados das ações empreendidas.  

Contudo, as pessoas responsáveis pelas atividades nas Inspetorias Fazendárias, só iniciaram 

seu processo de adequação à tecnologia da informação, com a implantação de diversos 

sistemas como: Reestruturação do sistema de arrecadação; Segmentação de Mercado; Sistema 

de Informação Gerencial; Informatização de Diretorias,  Inspetorias e Postos Fiscais;  

Legislação Tributaria Automatizada; Sistema de Cadastro; Programa de Gerenciamento de 

Fiscalização;  entrega de DMA – Declaração e Apuração Mensal do ICMS  e DME – 

Declaração de Movimento Econômico de  Microempresas e e Empresas de Pequeno Porte, 

dentre  outros serviços via internet.  

 

O nível de resistência a esta nova realidade foi altíssimo, pois havia pessoas que já faziam o 

seu serviço de forma manual ou mecânica,  há mais de vinte anos.  

 

4.2 A BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CONTRIBUINTE E FOCO NA QUALIDADE 

DO ATENDIMENTO 

 

Dentro das diretrizes do Programa de Modernização, a Secretaria da Fazenda deu início à 

elaboração de seu planejamento estratégico, definindo ações para todas as áreas da 

organização e a adoção de um Programa de Qualidade Total com duas vertentes: uma técnica 

e outra comportamental.  

 

A vertente comportamental contemplava ações de desenvolvimento de equipe, integração e 

sensibilização para a Qualidade Total, dando oportunidade às pessoas de refletirem sobre as 

mudanças e de despertar uma consciência na busca da melhoria contínua dos processos de 

trabalho e da satisfação dos clientes. 

 

A vertente técnica ensejou na elaboração do manual de procedimentos e rotinas 

informatizadas das inspetorias fazendárias, com o objetivo de se obter um mesmo padrão de 

atendimento em todas as unidades. 
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Contudo, o processo de adesão ao modelo proposto não foi uniforme, algumas unidades 

assimilaram bem e colocaram em prática e outras resistiram, continuando o uso de práticas 

antigas, impactando fortemente na imagem da organização, no que se refere ao 

relacionamento com os clientes dos serviços demandados. A administração resolve então no 

seu planejamento estratégico para o período de 2001 a 2003 estabelecer como uma das metas 

da Secretaria da Fazenda:  MMeellhhoorriiaa  ddaa  qquuaalliiddaaddee  ddoo  aatteennddiimmeennttoo..  

 

Para viabilizar o alcance desta meta, foi criada em abril de 2001 a Diretoria de Atendimento 6 

com o objetivo de definir políticas de atendimento, garantindo a qualidade dos serviços 

prestados pela Secretaria da Fazenda. Com isso, a organização declara seu máximo interesse 

em harmonizar o seu relacionamento com o cliente, buscando atingir o máximo da sua 

satisfação.  

 

Considerando a sua finalidade com as diretrizes  do Estado, como todo organismo estatal, a 

Secretaria da Fazenda também tem o dever de prestar serviços ao público, mesmo que o 

interesse desse público seja compulsório e definido por uma legislação rigorosa. Os 

Contribuintes têm o direito de receber o melhor tratamento possível, com rapidez, clareza e 

transparência, ainda mais porque são eles que promovem o ingresso dos recursos aos cofres 

do Estado. 

 

Com o objetivo de direcionar a ação da Secretaria da Fazenda para atender as expectativas do 

contribuinte, surgiu um  desafio adicional, que é o de se definir  padrões de atendimento a 

serem observados na prestação desses serviços aos Contribuintes, bem como implantar 

procedimentos e instrumentos para medir a satisfação dos Clientes com os serviços públicos 

que lhe são oferecidos, tendo como modelo o SAC7. Com este propósito, foi realizada uma 

Pesquisa de Satisfação, em 2001, com o objetivo de avaliar a satisfação do Contribuinte.  

 

Para atender algumas dificuldades identificadas na pesquisa e começar a traçar um novo 

programa que tenha o Foco no Contribuinte, algumas medidas foram tomadas como: 

Treinamento para todos os servidores públicos e  colaboradores que atendem clientes e aos 

Coordenadores de Atendimento, mudança de Lay-Out nas Inspetorias Fazendárias, 

                                                        
6 Diretor de Atendimento – criada pelo Decreto nº 7.920 de 02/04/2001. 
7 SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão, sistema integrado de serviços públicos criado pelo governo do 
Estado da Bahia a partir de 1995, com o objetivo de melhorar a prestação dos serviços públicos. 
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padronizando-os a um modelo bastante funcional, contemplando a Qualidade no Atendimento 

e a conseqüente satisfação do contribuinte. 

  

Além de uma mudança significativa na estrutura das Inspetorias,  em algumas delas, foi 

implantada  uma   ferramenta de controle: O Sistema de Senhas Eletrônicas. A princípio pode-

se imaginar que seja apenas um sistema disciplinador do atendimento, todavia, sua  utilidade 

vai mais além, pois gera uma série de informações gerencias sobre a interação dos atendentes 

com os usuários.  

 

Com toda esta modernização, a Secretaria da Fazenda cada dia mais está em sintonia com as 

diretrizes do Estado. Afinal, não basta tratar os contribuintes  como meros usuários dos 

serviços públicos, ignorando a dimensão da cidadania envolvida. Em outras palavras, a 

eficiência e a eficácia não podem corresponder exatamente aos mesmos valores e significados 

no setor público e no setor privado. Esse é o aspecto que o modelo gerencial deve considerar 

para não substituir a estrutura burocrática por uma perspectiva unicamente técnico-

operacional. É necessário se estabelecer parcerias internas em prol da qualidade e da 

efetividade de atendimento. Portanto, torna-se  necessário, mais do que nunca, conhecer 

detalhadamente como é vista pelos contribuintes a SEFAZ como um todo. Foram e continuam 

sendo feitas pesquisas para medir a satisfação dos clientes nas diversas unidades fazendárias. 

Mas a imagem do preposto fiscal, que também se relaciona com os contribuintes, ainda não 

foi avaliada, pelo menos de forma sistematizada.   

 

Neste sentido, qualquer programa que pretenda incorporar a participação dos usuários na 

avaliação dos serviços públicos deve encará-los como cidadãos, portadores de direitos, entre 

eles o direito aos serviços públicos e à participação em sua gestão. Os serviços públicos 

devem ser avaliados, não só tendo como referência o atendimento às demandas individuais 

dos clientes, mas também pelo seu impacto na cidadania, na implementação de políticas 

públicas  e na promoção dos seus direitos. 

Por isso, julgamos necessário a aplicação de uma pesquisa para avaliação do grau de  satisfação 

dos contribuintes que foram recentemente atendidos e visitados pelos prepostos fiscais.  Para 

tanto, realizamos  uma pesquisa de sondagem, no período de  29 de agosto a 12 de setembro 

de 2002, sendo entrevistados 100 (cem) contribuintes que foram fiscalizados no período de 
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01/01 a 30/06/2002, pertencentes  às Inspetorias Fazendárias do Bonocô, Iguatemi e Calçada, 

integrantes do município da Cidade do Salvador.  

 

5. AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS CONTRIBUINTES  EM 

RELAÇÃO AO TRABALHO FISCAL E O ACESSO  À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Com os  resultados da pesquisa, além de buscar  avaliar o nível de satisfação no atendimento 

ao contribuinte, sob a ótica da fiscalização e  acesso à legislação tributária, pretende-se, 

também, traçar um diagnóstico sobre  a satisfação do contribuinte, conhecer como  absorvem 

e compreendem os esclarecimentos sobre os procedimentos adotados pelos prepostos fiscais 

durante as fiscalizações realizadas, identificar suas  reais expectativas e necessidades em 

relação ao acompanhamento das ações de fiscalização a que estão submetidos e  quanto ao 

acesso e compreensão da legislação tributária. 

Iniciamos nossa pesquisa a partir das hipóteses de que o preposto fiscal atua com uma postura 

unicamente punitiva e não educadora com os contribuintes fiscalizados, que a qualidade dos 

trabalhos de fiscalização são considerados satisfatórios pelos contribuintes e que a demanda e 

o entendimento da legislação tributária pelos mesmos deixam a desejar em termos de acesso e 

compreensão. 

 

Quanto aos aspectos metodológicos, considerando o número da amostra, os 100 (cem) 

contribuintes entrevistados foram selecionados de forma proporcional à quantidade de 

contribuintes fiscalizados em cada Inspetoria selecionada.  Levamos também em consideração 

para a escolha da amostra, o resultados da fiscalização, sendo escolhidos metade dos 

contribuintes que foram autuados e metade dos  que não foram autuados neste período. A 

amostra foi calculada com um nível de confiança de 95,5% e com uma margem de erro de 

10%. A técnica utilizada foi de entrevistas por telefone com o uso de questionário estruturado 

(modelo em anexo). 

Os trabalhos de campo foram realizados por estudantes de nível superior, devidamente 

treinadas e orientadas para a realização da pesquisa de forma profissional e imparcial. 
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5.1 RESULTADOS DA PESQUISA 

A avaliação dos resultados obtidos com a pesquisa, como veremos a seguir,  demonstra que a 

imagem do fisco baiano perante os seus contribuintes, bem como a qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos pelos prepostos fiscais  está acima da média esperada. 

Em relação à legislação do ICMS, 86% dos contribuintes entrevistados acham mais ou menos 

ou totalmente  compreensível e 89% consideram o acesso a esta legislação mais ou menos ou 

totalmente acessível. Logo, podemos concluir que a legislação não é difícil de ser entendida 

pelos contribuintes, bem como estes possuem acesso à referida legislação. Quanto à 

freqüência de acesso, a pesquisa revelou que 59% dos entrevistados sempre ou 

freqüentemente consultam a legislação. Contudo, observamos que 7% nunca consultaram.  

Consultados sobre a utilidade de um guia ou cartilha para orientá-los sobre a legislação 

tributária, 92%  consideraram este recurso muito útil. Quanto aos meios preferidos de 

distribuição, pontuaram a Internet (downlood) com 43% e pelos Correios, com 55%. A opção 

de retirar na Inspetoria representou apenas 4%, levando-nos a supor  que o contribuinte, caso 

não seja estritamente necessário, não deseja comparecer pessoalmente à Inspetoria.  

Em relação ao meio pelo qual o contribuinte toma conhecimento das alterações ocorridas na 

legislação, 46%  informaram que se dá por intermédio do Contador, 27% através de Boletins 

de empresas especializadas, 8% pelo Website (Internet)  da Secretaria da Fazenda, 7% pelo 

Diário Oficial e apenas 3% pelo correio eletrônico da SEFAZ.  Pelos resultados obtidos, 

observamos a importância do profissional  de contabilidade e também a credibilidade dos 

boletins informativos de empresas especializadas na atualização do contribuinte relativamente 

a matérias tributárias. Em relação aos meios de comunicação disponibilizados pela Secretaria 

da Fazenda, observamos ainda valores que entendemos carecerem de melhorias, tais como   o 

Website e o correio eletrônico, indicando que os contribuintes  ainda não criaram a cultura de 

utilizar estes instrumentos eletrônicos  de comunicação com certa freqüência. 

Sobre o meio pelo qual seria mais adequado para mantê-los atualizados, 26% consideraram a 

mensagem recebida pelo correio eletrônico,  24% elegeram o Contador, 21% boletins 

informativos de empresas especializadas, 14% Website da SEFAZ e 4% o Diário Oficial. 

Estes  números demonstram que os contribuintes desejam receber informações pelo correio 

eletrônico e Website, sinalizando-nos que precisamos identificar porque o número de acesso 

às informações por meios destes instrumentos eletrônicos não acompanham os indicadores 
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apontados acima. Outra constatação é a de que os contribuintes não desejam receber 

informações através do Diário Oficial. Também podemos inferir que não estão totalmente 

satisfeitos com as informações recebidas pelos Contadores, haja vista que o percentual 

encontrado dos que  desejam receber informações através destes é menor do que as recebidas 

pelo site da Secretaria da Fazenda. 

Quanto ao serviço de orientação ao contribuinte prestado pelo Plantão Fiscal da Secretaria da 

Fazenda é conhecido por 55% dos contribuintes entrevistados. Logo, entendemos  que este 

serviço precisa ser mais divulgado. Dos contribuintes que conhecem, 54% utilizam sempre ou 

freqüentemente e 40% raramente, confirmando a proposta de estimular e incentivar a 

utilização dos referidos serviços. Em relação à confiabilidade das respostas obtidas do plantão 

fiscal, 69% consideraram totalmente seguras e 27% mais ou menos seguras, demonstrando a 

credibilidade dos contribuintes em relação ao plantão fiscal. 

Em relação ao Site da Secretaria da Fazenda, 73% conhecem e usam, 16% conhecem e não 

usam e 11% não conhecem. Dos que conhecem, 20% usam diariamente, 13% duas a quatro 

vezes por semana, 10% quinzenalmente e 26% raramente. Tais resultados levam a conclusão 

de que os contribuintes conhecem o site, ainda que um número razoável o utiliza raramente. 

Quando consultados sobre o que seria preciso para melhorar o site da SEFAZ, 32% 

consideraram que não existe nada de bom e 27% consideraram outros motivos, como: 

lentidão, pouca quantidade de serviços, dificuldade de acesso, falta de disponibilização do 

DIC – Documento de Informação Cadastral eletrônico, falta de retorno quando utilizam o 

suporte para dirimir dúvidas, entre outros. Concluímos que ainda falta muita coisa a ser feita 

para melhorar o site da SEFAZ. 

Podemos também constatar na pesquisa realizada, que em relação às  informações fornecidas 

pelos servidores fazendários aos contribuintes, 62% consideram totalmente uniformes ou na 

maioria das vezes uniformes. O papel dos Contadores foi considerado essencial ou 

relativamente importante por 98% dos consultados, o que demonstra a importância dos 

mesmos.  

Quanto a forma da ciência da Fiscalização,  foi considerada por 51% dos contribuintes como 

muito eficiente e 17% mais   ou menos eficiente e 29% totalmente ineficiente. Como o 

percentual dos totalmente ineficiente é razoavelmente elevado, fica patenteado que 

precisamos  estudar novas formas de cientificar o contribuinte das fiscalizações a que serão 

submetidos.  
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Quanto às informações sobre a fiscalização, 51% dos contribuintes se consideraram muito 

informados e 17%  mais ou menos informados. Constatamos que o grau de informação 

recebida, cresce após a execução da Fiscalização, 62% consideram  muito informado e 13% 

mais ou menos informados.   

Observamos também, que quando se iniciou a fiscalização, 23% estavam totalmente 

desinformados e após a conclusão os trabalhos, 09% ainda continuavam totalmente 

desinformados. Este resultado demonstra que o preposto fiscal precisa melhorar a 

comunicação junto ao contribuinte sobre o trabalho realizado. Por outro lado, cresce o grau de 

orientação fornecida  pelo preposto fiscal após a conclusão dos trabalhos de Fiscalização, 

38% consideraram ótimas e 31% boas.  

Quanto ao intervalo de tempo ideal para ser fiscalizado, 57% consideraram ideal o intervalo 

de um ano, 13% de dois em dois anos e 10% de seis em seis meses. 

No  que se refere a entrega dos livros e documentos fiscais e contábeis, 16% consideram ideal 

o prazo de quarenta e oito horas, 18% o de setenta e duas horas e 63% o de oito dias ou mais. 

Logo, concluímos que o prazo atual de quarenta e oito horas não satisfaz aos contribuintes 

que desejam oito dias ou mais 

Os maiores escores de satisfação foram obtidos na avaliação do relacionamento entre o 

contribuinte e o preposto fiscal durante o período do trabalho de fiscalização na empresa, ou 

seja,   82%  se consideram muito satisfatório ou satisfatório. Outro item que foi muito bem 

pontuado foi a  qualidade do trabalho de fiscalização, em que  72% consideraram  ótima ou 

boa. Contudo, nas observações colhidas dos entrevistados em relação aos principais 

problemas e dificuldades encontradas durante o período de fiscalização, destacamos: “os 

fiscais exigem um programa que a empresa não possui  nos computadores”, “divergências de 

opiniões”, “dificuldade de interpretação”, “a fiscalização chega para cobrar e com a intenção 

de multar, nunca de orientar ou ajudar”,  “a  Secretaria impõe datas para o parcelamento  e no 

caso de restituição é muito grande a demora”, “perda de livros fiscais” e “fiscalização 

constante”. 

Em relação aos motivos que levam à sonegação fiscal, 66% consideram a alta carga tributária, 

08% a falta de retorno dos serviços públicos e 36% outros motivos diversos.  

Quando consultados como consideram sua relação com a fiscalização, 46% disseram 

parceria, 37% colaboração e 16% submissão. E quando perguntados sobre como gostariam 
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que fosse esta relação, 45% declararam esclarecedora, 34% colaborativa e 07% submissão. 

Tais informações levam-nos a concluir que parte dos 16% que consideram sua relação com o 

fisco de submissão gostaria de modificar esta relação.  

Quanto à indagação se desejariam obter um tratamento diferenciado em face do cumprimento 

de suas obrigações fiscais, 65% gostariam e 33% mostraram-se indiferentes. Entre os que 

gostariam de ter um reconhecimento, 45% desejariam obter um incentivo financeiro e 36% 

outros, como: tratamento diferenciado, prazos diferenciados de pagamento do imposto e 

redução da carga tributária. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A principal proposta deste texto consistiu na avaliação dos resultados obtidos com a aplicação 

da pesquisa de campo para aferir o grau de satisfação do contribuinte-cliente da Secretaria da 

Fazenda, sob o prisma do seu relacionamento com os prepostos fiscais durante a realização de 

ações de fiscalização bem como quanto ao conhecimento dos recursos eletrônicos e outros 

meios de comunicação   postos à sua disposição para acesso e atualização da legislação 

tributária pela SEFAZ 

Como pano de fundo, consideramos os pressupostos do modelo  da administração pública 

gerencial, notadamente aqueles  voltados para a satisfação do cliente-cidadão, modelo este 

que vem sendo perseguido pela Secretaria da Fazenda, conforme discutido neste artigo 

quando tratou da Gestão Tributária e  Fiscal, com ênfase no seu programa de modernização e 

pela inclusão da melhoria do atendimento ao contribuinte  como uma das metas prioritárias   

no seu planejamento estratégico, juntamente com a manutenção do equilíbrio fiscal e 

incremento da arrecadação tributária. 

Neste sentido,  observou-se também que a nova administração pública voltada para o cidadão 

depende de três fundamentos para cumprir seu papel (Coutinho, 2000): 

1. Canalizar os recursos disponíveis para ações inovadoras, capazes de encontrar 

soluções que viabilizem a melhoria do serviço público; 

2.  Mensurar a qualidade do serviço prestado, aferido pela satisfação do cidadão-cliente; 
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3. Perseguir sempre um diferencial de qualidade no atendimento ao cliente, adotando 

uma cultura de prestação de serviços com qualidade e um conjunto de estratégias para 

mudança, associados ao poder de escolha dos cidadãos. 

Podemos, enfim,  concluir que, se queremos fortalecer a imagem da Secretaria da Fazenda e  

do preposto fiscal como orientador e educador, faz-se necessário uma mudança de postura 

frente ao contribuinte como: promover a melhoria da comunicação entre a SEFAZ e seus 

representantes fiscais e o contribuinte, melhorar o  acompanhamento dos trabalhos de 

fiscalização obtendo constantemente  feedback dos contribuintes fiscalizados,  fortalecer o 

vínculo de parceria reclamado pelos contribuintes, e outras ações nesta direção. Este deve ser 

visto como um cliente e não como um potencial sonegador. Um relacionamento em que a 

palavra chave seja a conscientização e educação fiscal   e não punição.  
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Formulário utilizado para Pesquisa de Campo 


