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Resumo 

O objetivo deste artigo é apresentar como a tecnologia de geoprocessamento pode ser utilizada 
para o Planejamento e Fiscalização do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicações (ICMS), a partir da utilização do uso de um Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) aliado a tecnologia de gerenciamento de frotas, comunicação e rastreamento 
de veículos via satélite. 

Estas novas tecnologias permitem ao administrador tributário uma maior visão dos 
componentes censitários e espaciais que interferem na gestão e arrecadação do ICMS, uma 
vez que agrega aos tradicionais sistema informatizados de planejamento fiscal a capacidade 
de visualização temática dos efeitos provocados pelas variáveis demográficas e econômicas 
em relação ao ambiente de atuação dos contribuintes. 

Palavras Chave: geoprocessamento, planejamento da fiscalização do ICMS, sistemas de 
informações geográficas, rastreamento de veículos, unidades móveis de fiscalização (UMFs)..  

 

O Programa de Modernização Fazendária, propiciou um grande avanço no desenvolvimento 
de sistemas corporativos voltados para o gerenciamento, execução  e planejamento das 
atividades da Administração Tributária de grande parte das Secretarias de Fazenda dos 
Estados Brasileiros. 

A partir do desenvolvimento desses sistemas informatizados, as Administrações Tributárias 
passaram a ter uma grande capacidade de processamento e manipulação de dados, referentes 
aos seus cinco grandes processos, distribuídos entre as áreas de cadastro, informações 
econômico fiscais, arrecadação, cobrança, fiscalização e crédito tributário.  

Contudo, os sistemas informatizados atualmente em uso, utilizam como componente apenas 
dados alfanuméricos ou tabulares, baseados nos tradicionais Sistemas Gerenciadores de 
Bancos de Dados (SGBD), já que estes não consideram nem são capazes de tratar os 
componentes espaciais ou geográficos, objetivando a avaliação do comportamento dos 
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contribuintes e da arrecadação do ICMS em relação aos mercados e ao macro ambiente 
econômico onde estes atuam. 

Neste artigo, apresentaremos e proporemos a utilização do Geoprocessamento como uma 
tecnologia que possibilitará a utilização de novas variáveis e abordagens de componentes que 
interferem diretamente na arrecadação do ICMS e como os seus dois principais instrumentos 
computacionais podem ser utilizados como ferramentas no planejamento e gerenciamento da 
fiscalização, que são: Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e os Sistemas AVL 
(Automatic Vehicle Location) que definem os sistemas que utilizam a tecnologia GPS para o 
monitoramento de veículos. 

Conceitos Básicos e Histórico 

O Geoprocessamento é a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 
computacionais para o tratamento da informação geográfica (Câmera Neto, 2001).  

O primeiro registro científico de como a análise do componente espacial pode ser utilizada 
para o processo de tomada de decisão, foi verificado no século XIX, precisamente em 1854, 
quando, em Londres, sofria-se uma grave epidemia de cólera e um médico - Dr John Snow 
resolveu colocar no mapa da cidade a localização dos doentes de cólera e dos poços de água.  

Com a espacialização dos dados, o médico percebeu que a maioria dos casos da doença estava 
concentrada em torno de um só poço (da  Broad Street) e ordenou a sua lacração, o que 
contribuiu para acabar com a epidemia. O caso forneceu evidência empírica para a hipótese de 
que o cólera era transmitido pela ingestão de água contaminada.  

Historicamente, as primeiras formas de automatização de dados com características espaciais 
ocorreram nos anos 50, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tinham como objetivo a redução 
de custos de produção de mapas para o estudo de volume de tráfego nos Estados Unidos e 
pesquisas em botânica na Inglaterra.  

Nos anos 60 foi, desenvolvido no Canadá os primeiros Sistemas de Informações Geográficas. 
Na década seguinte, surge a expressão Geographic Information System (GIS), além  de alguns 
fundamentos matemáticos voltados para a cartografia e questões de geometria computacional. 
Apesar destes avanços, estes sistemas utilizavam exclusivamente computadores de grande 
porte, restringindo a utilização à grandes organizações. 

Em 1989, nos Estados Unidos, a criação de centros de pesquisas que formaram o National 
Center for Geographical Information and Analysis - NCGIA marca o estabelecimento do 
Geoprocessamento como disciplina científica independente. Ocorreu, neste período, uma 
difusão do uso de SIG, isto devido à popularização e ao barateamento dos computadores e 
estações de trabalho gráficas. Estes avanços permitiram que fossem desenvolvidos SIGs com 
várias outras aplicações.  

Nos últimos anos, a tecnologia de Geoprocessamento passou a permitir a apresentação e a 
manipulação de um grande volume de dados sobre um espaço geográfico, a partir da 
utilização de ambientes informatizados, capazes de agregar Bancos de Dados e Cartografia 
Digital.  A tecnologia se popularizou e alcançou destaque em aplicações voltadas para 
diversos segmentos. Na área tributária o grande usuário é a administração municipal, uma vez 
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que o principal imposto de competência desta esfera de governo é um imposto eminentemente 
espacial (Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU). 

A partir dos conceitos apresentados, podemos sintetizar, da seguinte forma, a diferença entre 
os termos Geoprocessamento e Sistema de Informações Geográficas (SIG).  O termo 
Geoprocessamento refere-se ao processamento de dados referenciados geograficamente, 
desde sua aquisição até a geração e saída na forma de mapas convencionais, relatórios, 
arquivos, etc., devendo prover recursos para seu arquivamento, gerenciamento, manipulação e 
análise (Antunes, 2001).  O SIG pode ser definido como um sistema computacional que 
permite a integração de informações espaciais, provenientes de dados cartográficos, dados de 
censo, cadastro urbano e rural, imagens de satélites, etc., com vistas a produzir análises 
espaciais com suporte à decisão técnica ou política (Lobo, 1992).  

O Uso de SIGs no Planejamento da Fiscalização do ICMS 

A fiscalização do ICMS é dividida em dois segmentos: fiscalização de estabelecimentos 
comerciais e industriais e fiscalização de mercadorias em trânsito. 

A fiscalização de estabelecimentos comerciais e industriais é feita a partir do 
acompanhamento da arrecadação, verificação e exame de livros fiscais e comerciais e dos 
lançamentos fiscais-contábeis, apurando-se as contas a estes pertinentes e verificando-se os 
documentos e arquivos magnéticos necessários a auditoria.  Neste segmento, o grande desafio 
da administração tributária se refere ao planejamento e definição de quais contribuintes 
devem ser fiscalizados. 

Planejar a fiscalização significa definir que contribuintes devem ser auditados, de forma a 
assegurar o maior efeito global sobre a percepção de risco no descumprimento das obrigações 
tributárias e, assim, proporcionar a potencialização dos níveis de cumprimento voluntário. 

Como a mão-de-obra disponível para a execução das auditorias é bem inferior ao universo de 
contribuintes, o grande desafio do planejamento fiscal é fazer com que esta percepção de 
risco, que é por natureza variável e subjetiva, supere em muito a probabilidade efetiva do 
evento fiscal ocorrer. 

Para atingir esse objetivo, as modernas administrações tributárias passaram a utilizar o 
tratamento massivo de informações, sejam elas declaradas pelo próprio contribuinte ou 
obtidas através de fontes externas.   

Os atuais sistemas de Planejamento e Gerenciamento da Fiscalização são capazes de realizar o 
cruzamento de informações externas e internas para buscar identificar que contribuintes 
possuem um maior número de índicos de um provável descumprimento de obrigações 
tributárias, contudo, como já citamos anteriormente, os tradicionais sistemas de banco de 
dados não consideram o componente espacial.    

SIGs são sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos e 
recuperam informações não apenas com base em suas características alfanuméricas, mas 
também através de sua localização espacial.  Esta característica, única, disponibiliza ao 
planejador uma ferramenta de suporte à decisão capaz de possibilitar a vinculação de 
informações alfanuméricas de contribuintes, disponíveis nos diversos bancos de dados da 
Secretaria da Fazenda, às suas respectivas coordenadas geográficas, proporcionando, assim, a 
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capacidade de agregar e analisar a influência das variáveis demográficas e econômicas no 
macro-ambiente onde os contribuintes (empresas) e as Inspetorias Fazendárias atuam.  

As variáveis demográficas, a exemplo de: número de habitantes, densidade demográfica, 
distribuição de renda, taxa de crescimento, distribuição por sexo/faixa etária e grau de 
instrução, representam o mercado onde as empresas atuam e o movimento desses 
componentes, interferem diretamente em uma maior ou menor arrecadação tributária.  A 
manipulação dessas informações permitirá ao administrador tributário prever e analisar 
tendências demográficas por região, fornecendo, assim, mais subsídios para previsão da 
arrecadação e  estratégias a serem adotadas.  

Além das informações sobre a demografia, também podemos inserir na análise espacial as 
variáveis sócio-econômicas, além das pessoas, o poder de compra também diferencia o 
potencial dos mercados.  Estas variáveis são mensuradas através dos seguintes indicadores: 
PIB Regional, PIB Per Capita, Tendências Setoriais, Indicadores de Potencial de Consumo e 
Pesquisa de Orçamento Familiar. 

Os SIGs podem facilmente agregar as informações descritas anteriormente e o mais 
importante é que os órgãos de pesquisas econômicas e estatísticas já disponibilizam todos 
esses dados em um modelo de visualização próprio desses tipos de sistemas, uma vez que 
utilizam uma unidade espacial básica, o Setor Censitário, agregado a uma base cartográfica 
digital. 

Um Setor Censitário representa uma área contínua situada em um único quadro urbano ou 
rural, com dimensão e número de estabelecimentos que permitam o levantamento das 
informações por um único agente credenciado.  A partir desta delimitação, estes setores 
podem ser agregados em diferentes níveis, tais como: zona de informação, bairro, 
Grupamento de CEPs, Inspetoria Fazendária, distrito, município, estado, etc. 

Uma base cartográfica digital permite a inclusão dos mapas convencionais em papel em um 
ambiente computacional, facilitando, assim, a apresentação e a abstração da realidade 
geográfica.  

A constituição da base cartográfica digital é o grande desafio para a utilização de modelos que 
utilizam a tecnologia de geoprocessamento, no caso específico do Estado da Bahia o governo 
atribuiu esta missão a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – 
CONDER, que através do Sistema INFORMS, já disponibiliza aos demais órgãos estaduais o 
Sistema Cartográfico Digital da Região Metropolitana de Salvador e dos 31 municípios de 
maior capacidade econômica do Estado. 

Componentes da Análise Espacial 

Devidamente estruturados, os SIGs permitem a utilização de diversas ferramentas da análise 
espacial.  Um processo de análise de dados espaciais incluem métodos de visualização, 
através de mapas temáticos, métodos exploratórios para investigar algum padrão na 
ocorrência e distribuição dos dados e métodos que auxiliem a escolha de um modelo 
estatístico e a estimação dos parâmetros deste modelo (Carvalho, 1997). 

A partir do desenvolvimento de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), voltado para 
avaliação dos diversos componentes ambientais que atuam no desempenho da arrecadação do 
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ICMS, poderemos desenvolver processos de navegação em banco de dados geográficos para 
realização de consultas e apresentação de mapas temáticos. 

As técnicas de análise exploratória permitem descrever e visualizar distribuições espaciais, 
descobrir padrões de associação espacial, identificar agrupamentos de valores semelhantes 
(clusters), sugerir a existência de heterogeneidades espaciais e identificar observações atípicas 
(Carvalho, 1997). 

Assim, a partir da agregação de informações demográficas e sócio-econômicas, poderemos 
identificar a ocorrência de padrões e considerar se um fenômeno observado é aleatório ou 
apresenta uma agregação definida.  E se este, está ou não, associado a causas mensuráveis. 

Figura 1 

Modelo de Análise Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Habitantes; 

Densidade Demográfica; 

Distribuição de Renda; 
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Métodos de Visualização 

A apresentação gráfica é um meio poderoso e eficiente de transmitir informação espacial.  A 
capacidade de agregar informações censitárias e dados espaciais marca a diferença entre 
sistemas de informação espacial e convencional. 

Em um SIG existem duas formas básicas de consultas de dados (Câmera Neto, 1995): 
Espacial e Por atributos.  As consultas espaciais são aquelas que envolvem relacionamentos 
espaciais, respondendo a questões relacionadas com a geografia dos dados.  Estas consultas 
dão a capacidade ao planejador de identificar questões do seguinte tipo: (a) Mostre todos os 
contribuintes dentro de um raio de 10 Km da Infaz Brotas; (b) Mostre todos os contribuintes 
localizados no bairro da Boca do Rio; (c) Mostre todos os contribuintes do Shopping 
Iguatemi. 

As consultas por atributos são relacionadas com valores descritivos armazenados nos diversos 
bancos de dados.  Estas consultas permitem ao planejador identificar situações do tipo: (a) 
Mostre os contribuintes da Inspetoria Fazendária de Brotas, na condição de Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) e que estão omissos de recolhimento há mais de 30 dias; (b) Mostre a 
distribuição de renda da população residente na circunscrição da Inspetoria Fazendária de 
Brotas; (c) Mostre quais são as cidades onde a população possui renda média maior que 5 
salários mínimos. 

O SIG, a ser utilizado pela área de planejamento da fiscalização, deve possuir essas duas 
formas de consultas geográficas, e ser utilizado tanto para o planejamento das operações de 
fiscalização de mercadorias em trânsito, como para o planejamento das operações 
estabelecimentos, onde a consulta espacial será utilizada para restringir uma determinada área 
ou região de interesse, sendo a consulta por atributos utilizada para selecionar e analisar os 
geo-objetos que satisfazem as condições de visualização impostas. 

A partir dos processos de análise exploratória e visualização dos dados distribuídos nos 
diversos mapas temáticos gerados pelo Sistema de Informação Geográfica, pode-se chegar 
facilmente a conclusões intuitivas sobre o relacionamento espacial presente no fenômeno em 
estudo, como também responder questões objetivas, a partir de definições de modelos 
inferenciais, a exemplo de algumas citadas a seguir: a distribuição de auditores, por 
inspetoria, está adequado a densidade populacional e o potencial econômico da região?; Qual 
o melhor local para instalação de uma inspetoria ou área de atendimento, considerando a 
distribuição populacional e a localização dos contribuintes e escritórios de contabilidade?; O 
incremento de consumo de energia elétrica e as tendências setoriais de crescimento, de uma 
determinada região, estão compatíveis com o comportamento da arrecadação da região?; 
Onde existem vácuos de atuação e onde estamos obtendo melhor desempenho?; Onde se 
concentram e como estão espacialmente distribuídos os nossos contribuintes?; Um 
determinado tipo de infração fiscal apresenta um padrão de distribuição espacial aleatório, ou 
apresenta uma distribuição definida?,  Esta distribuição pode ser associada a causas 
mensuráveis ? 

Assim, podemos considerar esta ferramenta como mais um instrumento de apoio ao 
planejamento da fiscalização, que de forma aliada aos demais sistemas tradicionalmente já 
utilizados,  proporcionará uma nova abordagem na execução dessa atividade. 
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Partindo-se da proposta conceitual de uso do geoprocessamento no planejamento da 
fiscalização do ICMS, através do uso de um SIG, estaremos apresentando uma experiência 
prática de utilização dessa tecnologia, já adotada pela Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia, que se refere a utilização dos chamados Sistemas AVL (Automatic Vehicle Location) 
que define os sistemas que utilizam a tecnologia GPS para o monitoramento de veículos. 

 

O Uso de Sistemas AVL (Automatic Vehicle Location) na Gestão das 
Unidades Móveis de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia 

Como já citado anteriormente, a fiscalização do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) é dividida em dois segmentos: Fiscalização de estabelecimentos comerciais 
e industriais, tema conceituado e abordado na primeira parte desse artigo, e fiscalização de 
mercadorias em trânsito. 

A fiscalização de mercadorias em trânsito ocorre nas rodovias federais e estaduais, por meio 
de pontos fixos conhecidos por Postos Fiscais, geralmente localizados nas fronteiras, onde os 
transportadores de carga são obrigados a parar para apresentar a documentação fiscal das 
mercadorias transportadas, para que o fisco faça o controle e a verificação da legalidade da 
operação. 

Uma outra modalidade de fiscalização de mercadorias em trânsito ocorre a partir do uso de 
veículos, chamados de Unidades Móveis de Fiscalização (UMFs) e que através de seus 
deslocamentos interceptam veículos transportadores de mercadorias, fiscalizam as fronteiras 
onde não existem postos fiscais, visitam estabelecimentos comerciais para aplicação de 
roteiros de fiscalização de natureza sumária e de menor complexidade que os roteiros de 
fiscalização de estabelecimentos. 

É neste segundo segmento da fiscalização do ICMS, que estaremos apresentando e definindo 
o novo Modelo de Gestão das UMFs, implantado na Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia em dezembro de 2000 e que utiliza uma outra ferramenta da tecnologia de 
geoprocessamento, os Sistemas AVL (Automatic Vehicle Location). 

Dificuldades Encontradas 

A gestão das Unidades Móveis de Fiscalização (UMFs) sempre representou um grande 
desafio para a Administração Tributária, apesar da importância do papel desempenhado por 
essas unidades, encontrávamos imensas dificuldades no acompanhamento, execução e 
avaliação dos resultados das ações fiscais realizadas, a exemplo das quatro principais,  citadas 
a seguir: (1) Necessidade de localização das UMFs durante a execução da fiscalização, uma 
vez que estas atuam geograficamente dispersas, em todo território do Estado da Bahia; (2) 
Falta de canal de comunicação entre a Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito 
e suas respectivas UMFs; (3) Inexistência de tecnologia embarcada, capaz de proporcionar 
acesso remoto às diversas bases de dados de contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado 
da Bahia, condição atualmente indispensável para a execução das ações fiscais; (4) 
Inexistência de ferramenta de gestão e acompanhamento das atividades executadas. 
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Uma vez diagnosticadas as principais dificuldades para a gestão e execução das atividades das 
UMFs, a Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, através da sua Coordenação 
de Fiscalização, identificou que estes problemas também poderiam ser resolvidos com o uso 
do geoprocessamento.  Para isto, foram utilizadas as seguintes tecnologias e metodologias de 
gestão: 

A solução encontrada para o primeiro problema foi baseada no uso da tecnologia de 
localização, disponibilizada pelo Sistema GPS (Global Positioning System), que é um sistema 
de radionavegação e posicionamento, por satélite, desenvolvido pela Marinha e Força Aérea 
dos Estados Unidos e colocado em operação na década de 90. 

O Sistema Navstar GPS é composto por uma constelação de 24 satélites que permite a 
definição do posicionamento de uma unidade receptora do sinal, que no caso pode estar 
instalada em um navio, um avião, ou veículo, em relação a um sistema de coordenadas 
geográficas.  Este sistema, quando integrado a um SIG, permite a localização e visualização 
do posicionamento de uma UMF, com uma margem de erro de apenas 60 metros.  

Para resolver o problema da falta de um canal de comunicação entre a Inspetoria de 
Fiscalização de Mercadorias em Trânsito e as UMFs, a princípio, pensou-se em utilizar um 
sistema de comunicação de rádio, contudo a necessidade de integração da área de cobertura 
em uma extensa região geográfica, com topologias distintas, inviabilizou comercialmente esta 
solução. 

Num segundo momento, partiu-se para a adoção de um sistema de comunicação de voz, 
através da rede de telefonia móvel celular.  Esta tecnologia resolveria, a princípio, não só o 
problema da comunicação, como também a questão do acesso remoto às diversas bases de 
dados de contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia,  contudo, a instabilidade 
desse meio de comunicação, nos casos de transmissão de dados e a falta de cobertura em 
regiões estratégicas de fronteira, também inviabilizaram esta solução. 

Outro fator importante identificado durante a prospecção da tecnologia de acesso remoto à 
base de dados, foi a necessidade do acompanhamento do registro efetivo das consultas e 
atividades realizadas, em um ambiente integrado e descentralizado, uma vez que a gestão das 
129 UMFs da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia é realizada por três Inspetorias de 
Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (IFMTs), subordinadas às Diretorias Regionais de 
Administração Tributária, localizadas em Vitória da Conquista, Feira de Santana e Salvador. 

Foi a partir dessas premissas e da necessidade que a tecnologia a ser utilizada proporcionasse, 
de forma integrada, as funções de rastreamento, comunicação, acesso remoto à base de dados 
e gerenciamento de atividades, que chegou-se a solução fornecida pelo Sistema Omnisat, 
desenvolvido pela Qualcomm Incorporated e trazido para o Brasil pela empresa Autotrac 
Comércio e Telecomunicações S.A. 

O Omnisat é um sistema de gerenciamento logístico, comunicação e rastreamento remoto de 
veículos, via satélite, que utiliza, de forma combinada, as funções de transmissão de dados do 
satélite BrasilSat, juntamente com a constelação de outros 24 satélites do Sistema GPS 
(Global Positioning System). 
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FIGURA 2 
MODELO OPERACIONAL DO SISTEMA OMNISAT 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autotrac Comércio e Telecomunicação S/A 

O gerenciamento de todo o ambiente é feito por um software, denominado Qtracs-Br, que 
proporciona a interligação da unidade gestora da frota à estação terrestre de recepção dos 
sinais dos satélites BrasilSat e GPS, localizada em Brasília. 

O Qtrac-Br, também integra as funções de banco de dados e rastreamento de veículos, a partir 
da utilização das bases cartográficas digitais das maiores capitais e municípios do país. 

O hardware instalado nos veículos é composto de uma antena de recepção e transmissão de 
dados, integrada a um receptor GPS, juntamente com um terminal de bordo, desenvolvido 
com especificações militares e capaz de suportar as condições adversas do ambiente onde as 
UMFS atuam, como: poeira, calor, quedas e principalmente a trepidação provocada por 
deslocamentos em estradas de barro e esburacadas. 

O terminal de bordo possui um teclado e uma tela de cristal líquido, que permite ao usuário 
enviar, receber mensagens e consultar informações disponíveis em um banco de dados, 
mesmo estando o veículo em movimento.  

FIGURA 3 
ANTENA E TERMINAL DE BORDO INSTALADO NO PAINEL DO VEÍCULO 
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O Novo Modelo de Gestão Implantado na Sefaz-Ba 

Apesar das funções de rastreamento, acompanhamento de atividades, comunicação e acesso 
remoto à base de dados, disponibilizados pelo Sistema Omnisat, representar um grande 
avanço, a ferramenta era extremamente empacotada e tinha como objetivo principal o 
atendimento das necessidades de gestão de frotas de transportadoras, atividade bastante 
distinta das realizadas pelas Unidades Móveis de Fiscalização. 

Era necessário desenvolver um novo modelo de atuação das UMFs e um sistema gerencial 
próprio que, integrado ao Sistema Omnisat,  permitisse a efetiva gestão das UMFs, 
considerando os requisitos do negócio e as novas ferramentas disponibilizadas pela tecnologia 
de geoprocessamento.  Para atingir estes objetivos, foram adotadas as seguintes ações: 

Ação 1 – Definição clara e objetiva das atividades e roteiros de fiscalização a serem 
aplicados pelas UMFs 

A partir da definição dos roteiros de fiscalização, as UMFs passaram a atuar de forma 
estruturada e focada para execução da aplicação dos seguintes roteiros de fiscalização: 
Fiscalização em Transportadoras; Fiscalização em Correios; Cobertura de Shoppings, Feiras e 
Eventos; Diligências e Apurações de Denúncias; Operações Programadas Pela Diretoria de 
Planejamento da Fiscalização; Acompanhamento de Carga e Descarga; Visita a Municípios; 
Cobertura de Desvios de Postos Fiscais e Fronteiras; Acompanhamento de Safras Agrícolas; 
Blitz; 

Ação 2 – Definição dos processos e ciclo operacional de gestão das UMFs 

A partir da utilização dos conceitos de Gestão para a Qualidade Total (GQT) e da aplicação 
do método PDCA de gestão de processos, definimos os seguintes princípios  estratégicos para 
cada uma das fases descritas a seguir: 

P – PLAN (Princípios Estratégicos Aplicados à Programação); 

D – DO (Princípios Estratégicos Aplicados à Execução da Programação); 

C – CHECK (Princípios Estratégicos Aplicados à Avaliação dos Resultados); 

A – ACTION (Princípios Estratégicos Aplicados à Reavaliação do Processo); 

Princípios Estratégicos Aplicados à Programação (PLAN): 

A programação das atividades das UMFs passou a ser  realizada mensalmente, de forma 
conjunta, pela Diretoria de Planejamento da Fiscalização e Inspetorias de Fiscalização de 
Mercadorias em Trânsito (IFMTs), que são os órgãos executores das ações de fiscalização de 
trânsito de cada uma das Diretorias de Administração Tributária. 

As programações passaram a ser emitidas, para cada uma das UMFs, através de uma Ordem 
de Serviço, considerando-se as especificações dos seguintes princípios estratégicos: 

Especificidade: Os objetivos e roteiros de fiscalização devem ser bem definidos e expressos 
com a maior precisão possível, considerando-se a delimitação geográfica e temporal; 



 

 

11

Mensurabilidade: Os objetivos devem ser passíveis de mensuração, para que seja possível 
avaliar se os mesmos foram cumpridos; 

Temporalidade: Quando possível, as ações definidas devem ter um horário e tempo para 
execução. 

 

Princípios Estratégicos Aplicados à Execução (DO): 

Gestão Operacional “Real-Time”: 

Uma vez definida a programação mensal, a execução da programação das UMFs é 
acompanhada por um gestor operacional do Sistema de Gerenciamento, Rastreamento e 
Comunicação de Dados via Satélite, lotado em cada uma das três IFMTs, que avalia, 
diariamente, as atividades em execução, considerando o posicionamento geográfico das 
unidades e a conformidade dos roteiros de fiscalização aplicados. 

Registro Eletrônico de Atividades Executadas 

Todas as atividades desenvolvidas pelas equipes de plantão passaram a ser registradas 
diretamente dos terminais de bordo dos veículos, eliminando-se uma série de relatórios de 
acompanhamentos que eram emitidos manualmente. 

Para isso, desenvolvemos um Sistema de Informações Gerenciais, denominado Sefaz-Sat, que 
de forma integrada a aplicação de monitoramento e rastreamento do Sistema Omnisat, permite 
a disponibilização de formulários eletrônicos (Macros), para registro de atividades executadas 
e consultas de informações, conforme a rotina de execução da programação. 

A partir da informação do início do serviço, o sistema registra a hora, valida as informações 
prestadas e disponibilizada, para a equipe de plantão, as seguintes transações: 

Transações de Consulta: São transações que disponibilizam informações sobre os 
contribuintes e necessárias ao desenvolvimento das ações fiscais, a exemplo de: Informações 
cadastrais de contribuintes (nome, razão social, endereço, data de início da atividade, nome e 
CPF dos sócios, etc); Arrecadação mensal dos últimos seis meses e montante de compras 
realizadas; Sócios e participações societárias (relação de todas as empresas em que um 
determinado indivíduo ou empresa participa da composição societária); Autorizações de 
Impressão de Documentos Fiscais; Regimes especiais obtidos para realização de operações 
específicas (antecipação tributária, diferimento, etc.); Restrições aplicadas aos veículos de 
carga (IPVA Vencido, Passe Fiscal em Aberto) 

Transações de Comunicação: São transações que permitem as unidades móveis trocarem 
mensagens entre si, com as IFMTs e com o e-mail interno da Sefaz-Ba. 

Transações de Serviço: São transações que disponibilizam registros e informações de apoio 
às equipes de fiscalização, a exemplo de: localização das UMFs mais próximas, no caso de ser 
necessário a solicitação de reforço; localização do posicionamento de uma determinada UMF; 
nome e relação das UMFs que estão em atividade; relação da equipe que está de plantão na 
UMF; registro de envio de veículo para manutenção. 
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No final do dia, a equipe encerra o serviço e registra todas as atividades executadas. 

Princípios Estratégicos Aplicados à Avaliação dos Resultados (CHECK) 

Avaliação Informatizada e Científica: Uma vez registradas todas as informações de 
execução, transações realizadas e resultados obtidos, os gestores operacionais passaram a ter, 
diretamente da rede interna de computadores, acesso a visualização ou impressão de diversos  
relatórios de desempenho operacional das UMFs sobre sua gestão. 

Princípios Estratégicos Aplicados à Reavaliação do Processo (ACTION) 

A partir da análise de todas essas informações, aplicamos o quarto e último princípio do 
Método de Gerenciamento PDCA, que é a fase de Ação (Action), onde avaliamos os  
resultados obtidos na programação  e orientamos todo o processo para a realização de um 
novo ciclo mensal. 

Considerações Finais 

As tecnologias de geoprocessamento ainda são utilizadas de forma bastante incipiente pelas 
Administrações Tributárias das Secretarias de Fazenda Estaduais.  O modelo conceitual 
proposto, para utilização no planejamento da fiscalização do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), permite ao administrador tributário uma maior visão dos 
componentes censitários e espaciais que interferem na gestão e arrecadação deste imposto, 
uma vez que agrega aos tradicionais sistema informatizados de planejamento fiscal a 
capacidade de visualização temática dos efeitos provocados pelas variáveis demográficas e 
econômicas em relação ao ambiente de atuação dos contribuintes. 

A utilização de um Sistema de Gerenciamento, Rastreamento e Comunicação de Dados via 
Satélite, apoiado num modelo gerencial desenvolvido internamente e que utiliza os 
consagrados conceitos da Gestão para a Qualidade Total, proporcionaram uma melhor gestão, 
produtividade e qualidade no desenvolvimento das ações fiscais realizadas por essas Unidades 
Móveis de Fiscalização (UMFs). 

Na terceira fase de desenvolvimento do projeto, as duas ferramentas apresentadas serão 
integradas, visando o desenvolvimento das atividades de fiscalização no que se refere ao 
controle de informações cadastrais de contribuintes, principalmente nos processos de 
concessão de Inscrição Estadual e baixa de contribuintes não localizados, o que possibilitará 
uma significativa melhoria do cadastro de contribuintes do ICMS. 
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