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RESUMO 

  

 

Este trabalho é fruto da experiência teórica e metodológica adquirida no 

Curso de Especialização em Administração Pública, ministrado entre janeiro de 

1997 e setembro de 1998, na Escola de Serviço Público (Fundesp), em 

Salvador, BA. 

 

A escolha do tema está empiricamente relacionada com as atividades 

desenvolvidas no Centro de Documentação e Informação (CDI), órgão da 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz/BA). 

 

Propõe-se a presente monografia a justificar e fundamentar a importância 

estratégica do CDI — que, em sua designação corrente, é uma biblioteca — no 

âmbito da secretaria em apreço, considerando o contexto atual de globalização 

da economia. 

 

Busca-se, pois, tematizar a compreensão da nova ordem econômica 

internacional, que se delineia e se implanta a partir de fins da década de 1980. 

Num quadro histórico assim, que implica a mudança do modelo institucional do 

Estado em todo o mundo, ressaltam o aporte e assimilação de tecnologias 

avançadas, como, de modo preponderante, a informática. 

 

Dado este processo irreversível de modernização, o que se pretende, aqui, 

é situar o CDI na dinâmica de uma instituição como a Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia, explicitar o papel do profissional em Informação 

(bibliotecário, como é conhecido em sentido amplo) e a adoção de 

procedimentos com vistas à melhoria permanente do serviço de atendimento ao 

usuário.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea em escala planetária, desde fins dos anos de 

1980, vem experimentando mudanças de grande impacto nos segmentos 

econômicos e no plano político-institucional, o que se reflete sensivelmente nos 

setores da informação. A multimídia, com redes interativas de alcance mundial 

e capacidade virtualmente ilimitada, propicia hoje, à maior parte das 

populações, acesso à informação, criando o que se popularizou chamar de 

“sociedade do conhecimento”. 

 

Trata-se de uma sociedade que, em termos de desenvolvimento, representa 

a “terceira onda”, conforme entendida por Alvin Toffler (1980), ou seja, a 

caracterizada pela prestação de serviços e pela atividade simbólica. 

 

Nesta conjuntura, a unidade informacional se configura como uma 

organização social de prestação de serviços; não requer uma infra-estrutura 

física para se implantar, como uma biblioteca, um centro de informação e/ou 

documentação, a fim de cumprir o seu papel social. É centrada em necessidades 

informacionais de usuários e mercado, dos quais recebe a legitimidade que a 

constitui. 

 

A escolha do tema deste trabalho deve-se, em primeiro lugar, à experiência 

profissional de 18 anos como bibliotecária lotada na Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia, o que me permitiu conhecer a realidade institucional do órgão 

ao longo desse tempo e, de modo particular, sua área de documentação e 

informação. 

 

O tema justifica-se, em segundo lugar, pela modernização  que atualmente 

se processa na Secretaria, decorrente da nova configuração   econômica 

internacional, conhecida como globalização. Esse fato histórico implicou, por 

sua vez, a reforma do aparelho de Estado, como a que está em curso em vários 



países, entre os quais o Brasil. Uma das vertentes dessa reforma aponta para a 

necessidade de novo tratamento da produção e do fluxo de informações no 

âmbito das organizações públicas. 

 

Insere-se precisamente aí o aporte de uma tecnologia avançada — a da 

informática, tendo em vista a racionalização e eficiência do Centro de 

Documentação e Informação da Sefaz/BA, objeto desta monografia. 

 

1.1 Objetivo geral 

 Examinar o processo de modernização do CDI da Sefaz/BA, cujos 

pressupostos são a reforma do Estado no Brasil e a melhoria significativa do 

atendimento ao usuário. 

 

1.2 Objetivos específicos 

1.2.1  Focalizar, de modo sucinto, a noção moderna de administração       

pública. 

1.2.2 Caracterizar a reforma do Estado no país, à luz da consolidação do 

 regime democrático e da inserção na economia internacional. 

1.2.3 Referir os recursos tecnológicos que, contemporaneamente, propiciam a 

     produção, tratamento e disseminação da informação em escala mundial. 

1.2.4  Abordar o conceito de qualidade em sentido amplo e, estritamente, no 

domínio dos serviços de informação. 

1.2.5  Descrever o Centro de Documentação e Informação em apreço, explicitar 

e  avaliar seu processo de modernização. 

1.2.6  Refletir criticamente  sobre o tema escolhido. 

  

1.3 Metodologia 

Uma observação fundamental logo se impõe: o tema escolhido implica a 

definição de um problema de pesquisa — ou seja, se é cientificamente 

consistente a afirmativa de que a modernização de um centro de documentação 

e informação, entendendo-se esse procedimento como a utilização de recursos 



da informática e a adoção de princípios de qualidade total dos serviços, resulta 

em melhoria significativa do atendimento ao usuário. 

 

Considere-se, porém, que a obtenção de  uma evidência empírica para 

corroborar ou refutar a  hipótese inerente a esse problema exigiria uma pesquisa 

sistemática e controlada, observação e mensuração de variáveis, análise 

estatística,  enfim, um approach metodológico que extrapolaria os limites deste 

trabalho.                                            

 

O que nos pareceu pertinente para  tematizar a modernização do CDI em 

foco foi o estudo descritivo de sua realidade histórica, institucional, 

administrativa e técnica, a fim de avaliá-lo como biblioteca especializada: 1) na 

perspectiva  da  reforma do Estado em  curso no país; 2) ao nível do serviço que 

presta ao público.  

  

Assim, procedemos ao levantamento dos itens, aspectos e peculiaridades 

que o identificam  como órgão da Secretaria da Fazenda — sua localização e 

instalações físicas, núcleo inicial, expansão, posição hierárquica, atribuições e 

responsabilidades, acervo bibliográfico e base de dados, recursos materiais, 

humanos e financeiros, normas e valores. 

 

É evidente que o tema escolhido, embora limitado à gestão de um serviço 

de informação  no âmbito de uma secretaria estadual, como a da Fazenda, na 

Bahia, suscita várias interrogações. A começar pela relevância da Sefaz na 

estrutura do Poder Executivo, visto que lhe compete administrar a totalidade do 

dinheiro público da Bahia, tanto o oriundo em sua maior parte da arrecadação 

de tributos como o proveniente de fontes federais e externas de financiamento. 

 

Assume importância considerável o fato de possuir a Sefaz um serviço 

auxiliar como o CDI, na medida em que a Administração Tributária Estadual 

requer — e cada vez mais — dados, indicadores e material bibliográfico 



tecnicamente tratados, isto é, segundo um sistema de processamento 

automatizado, seja ao nível local da armazenagem e recuperação, seja ao nível 

externo da disposição em rede. 

 

1.4 Problematização 

Posto que a globalização é um fato histórico, o que se verifica é a 

tendência contemporânea a tudo explicar por determinações econômicas. Ora, 

seriam essas determinações um circuito fechado de fenômenos objetivos, a cujas 

leis — análogas àquelas sujeitas ao determinismo da natureza — devemos nos 

submeter? 

 

Cabe, então, problematizar a noção de modernidade, pois esta se confunde 

com a idéia de progresso científico e tecnológico, dissimulando regressões na 

sociedade.  Entretanto, de acordo com um postulado   humanístico do Ocidente, 

definido  a partir da Revolução Francesa,   só pode haver progresso digno desse  

nome quando o desenvolvimento humano — cujos indicadores empíricos são 

expectativa de vida, nível de escolaridade e nível de renda — corresponde ao 

desenvolvimento material. Na medida em que não há essa correspondência, o 

moderno se torna um logro. Ou, como se pode constatar em países periféricos, a 

exemplo do Brasil, o atraso fica embutido no moderno. 

 

Se o bibliotecário é um profissional para quem a informação deve estar a 

serviço da cidadania, isso quer dizer que, quanto mais uma sociedade se 

democratiza, mais ampla é a consciência de qualidade de vida, do grau de bem-

estar da população  e do igual acesso a bens materiais e culturais. Neste sentido, 

a força da democracia é o que resiste à redução de todas as esferas da existência 

humana ao fator econômico. 

 

 

 

 



1.5 Desenvolvimento do estudo 

O capítulo I constitui um breve referencial teórico. Discute o conceito de 

administração pública na modernidade e ressalta a dimensão sociopolítica dos 

usuários de serviços prestados pelo Estado. 

 

O capítulo II é um esboço das condições históricas, político-institucionais 

e econômicas que possibilitaram a reforma do Estado no Brasil. 

 

Trata o capítulo III do que se entende atualmente por tecnologia da 

informação e sua importância no processo de mudança das organizações 

públicas. 

 

O capítulo IV tem por objeto a noção de qualidade e, especificamente, o 

que possibilita o atendimento aos interesses, desejos e necessidades dos 

usuários de serviços de informação. Mostra a correlação dialética entre informar 

e educar; distingue informação científica de informação jornalística; 

problematiza a relação desses usuários com a informação em si e justifica a 

necessidade de treiná-los. 

 

O capítulo V é um retrato de corpo inteiro do Centro de Documentação e 

Informação da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Explicita e avalia a 

base de dados mediante a qual vem se processando a sua modernização. 

      

O fecho da monografia constitui  uma  reflexão crítica sobre  o que o tema 

escolhido suscitou, ao considerar o papel das bibliotecas e do bibliotecário no 

mundo contemporâneo. 

 

 

 

 

 



 

2. Capítulo I 

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA 

 

2.1 Conceituação 

Segundo Graham (1980), a administração pública “é uma expressão 

genérica que indica todo o conjunto de atividades envolvidas no 

estabelecimento e na implementação de políticas públicas”. 

 

Trata-se da direção do serviço de interesse público, levado a cabo pelos 

órgãos, departamentos e instruções que têm como finalidade prover as 

necessidades coletivas. Toda autoridade governamental desempenha suas 

funções através da administração pública. Ela é, provavelmente, um aspecto de 

um conceito mais geral — administração tout court. 

 

A administração nos países em desenvolvimento, sob o impacto de 

mudanças aceleradas, entra em conflito com valores tradicionais que criam 

obstáculos à implantação de meios e modos modernos de racionalidade, 

dificultando a obtenção de padrões de eficiência e eficácia. 

 

A modernização da administração pública de um país exige investimentos 

importantes na capacitação dos quadros de pessoal, bem como na aquisição de 

equipamentos que as novas tecnologias oferecem. 

 

Nesta perspectiva, a informatização da administração pública constitui o 

fulcro do processo de mudança, por ser a informática a tecnologia mais 

apropriada para diminuir custos, controlar variáveis, dinamizar atividades em 

geral e subsidiar tudo que diz respeito à gestão e tomadas de decisão. 

 



Se forem equipados com as modernas ferramentas da tecnologia da 

informação, os órgãos públicos estarão preparados para desempenhar suas 

missões com eficiência, produtividade e qualidade que os cidadãos exigem. 

A urgência da inovação e mudança em administração pública tem atraído a 

atenção dos que se preocupam com o papel e o desempenho do aparato 

governamental. Diagnósticos de situações, propostas alternativas e importação 

de modelos vêm aguçando a mente dos estudiosos, ansiosos para resolver os 

problemas cruciais da administração pública face às demandas e necessidades 

dos contribuintes, que são todos os cidadãos. Entretanto, as teorias de mudança 

nesse domínio não têm auxiliado significativamente ao administrador público, o 

qual é quase sempre obrigado a atuar como agente direto no processo. 

 

Embora existam muitas soluções alternativas, os próprios teóricos da 

administração pública se mostram éticos. Nos países em desenvolvimento, 

como o Brasil, esse ceticismo parece resultar da perplexidade diante da 

natureza, quantidade e rapidez das mudanças exigidas. 

 

Os valores componentes da cultura organizacional são não apenas 

normativos, mas também sociais, transmitidos pela ambiência externa. Os 

normativos internos, segundo as concepções atuais da organização pública, 

tendem a enfatizar a neutralidade da competência dos administradores, a 

responsabilidade por hábitos e tradições e o mérito baseado na capacidade e 

competição. 

 

Tal ênfase foi largamente aceita pela teoria administrativa desde a 

divulgação dos trabalhos de Max Weber. A burocracia governamental, em 

conseqüência, passou a ser entendida simplesmente como uma complexa 

hierarquia de autoridade, com administradores competentes e neutros, cujo 

comportamento era definido somente em função das normas internas.   Negava-

se a importância de valores externos no comportamento administrativo, com 



base na argumentação de que isso era incompatível com a racionalidade da 

burocracia, visto que só ela deveria balizar o processo decisório governamental. 

  

Este entendimento, porém, vem sendo problematizado há alguns anos, a 

partir de outros estudos, de acordo com os quais as decisões da administração 

pública, voltada para a produção de bens, serviços ou alocação de valores, são 

definidas não só como resultantes do processo organizacional interno, mas 

também da consideração dos mores e padrões da sociedade global. 

 

Os valores gerencialistas internos têm sido os mais enfatizados nos 

programas de reforma de organizações públicas. A doutrina da “competência 

neutra dos funcionários públicos” nasceu das premissas da burocracia. Segundo 

esta doutrina, o compromisso com determinados objetivos deve ficar restrito à 

cúpula administrativa da instituição. Aos demais membros cabe    tão-somente a 

adequação à cultura preestabelecida. Não por acaso, a atenção maior da reforma 

volta-se para as atividades-meio que definem os valores normativos 

gerencialistas da organização, e não para os valores funcionais que refletem os 

objetivos sociais da instituição. São exemplos comuns os programas de 

aperfeiçoamento de pessoal, como desenvolvimento de executivos e 

treinamento em áreas específicas, que buscam apenas desenvolver a capacidade 

dos administradores em alocar recursos materiais, financeiros e humanos, de 

modo a melhor satisfazer às exigências de produção. Os objetivos 

organizacionais, o que significam para a sociedade, enquanto captação e 

alocação de valores, raramente fazem parte dos programas de aperfeiçoamento 

de pessoal. 

 

A restrição que se pode fazer a estes valores “gerencialistas” é muito 

menos quanto à sua importância, a qual pode ser facilmente constatada em 

termos de eficiência, do que em relação à ênfase acentuada que lhes tem sido 

atribuída em programas de reforma administrativa. Ressalte-se que a 

“competência gerencialista neutra” pode conter valores sociais que nem sempre 



garantem o caráter de representatividade e de eqüidade de articulação e 

processamento de interesses da clientela, como se espera da organização 

pública. 

 

Pesquisas recentes em diversos países demonstram não só a independência 

da burocracia governamental como subsistema sociopolítico capaz de defender 

interesses próprios, como evidenciam que a formação  dos burocratas tende a 

ser semelhante universalmente. Quanto à última assertiva, os valores e 

interesses de classe média são mais facilmente aceitos pela burocracia 

governamental porque ela é provida por pessoas oriundas desse estrato social. 

Assim, valores que nem sempre coincidem com os da sociedade como um todo, 

modificam os objetivos que justificam a existência da organização. 

 

Os problemas que se podem definir, tanto em termos de perspectivas de 

reforma quanto dos valores sociais da administração pública, só poderão ser 

equacionados mediante a adoção de um novo modelo conceptual de análise. 

Ora, a mudança de uma organização implica evidentemente a mudança dos 

valores que prevalecem nessa organização. Isso aponta não só para a 

assimilação de valores externos, mas também para a própria estrutura de 

alocação, que envolve os processos organizacionais implícitos nos modelos 

conceptuais já descritos. 

 

À luz deste novo entendimento, a reforma administrativa contemplaria a 

efetiva incorporação de valores externos à organização, a qual seria regida não 

somente por padrões exclusivos de eficiência e eficácia, definidos por sua 

própria cultura interna. 

 

A moderna teoria organizacional tem reiterado a necessidade de integração 

entre os valores específicos da organização e os valores pessoais e profissionais 

de seus membros. Um dos meios sugeridos para se conseguir isso é o da 

supervisão democrática ou gerência participativa, em que a organização se 



estrutura no sentido de garantir a realização individual e profissional de seus 

membros. Como resultado da aplicação efetiva desses instrumentos, deve-se 

notar maior incorporação de valores individuais na formulação de políticas 

organizacionais, o que permite assegurar a democracia interna em termos de 

participação no processo decisório. 

Entretanto, no que diz respeito a organizações públicas, essa 

representatividade interna, isto é, a assimilação de valores dos participantes, 

decresce em relevância se comparada com a dimensão mais ampla da 

representatividade externa — a incorporação de valores que remetem à 

satisfação das aspirações sociais da instituição. No caso, além das necessidades 

individuais e organizacionais, devem ser acrescidas as necessidades do público-

cliente. Ora, a satisfação das necessidades dos clientes constitui importante 

indicador da efetividade de uma organização pública, pois é o que define a sua 

legitimidade e também os seus objetivos. 

 

Em geral, a socialização no âmbito das organizações governamentais e 

variáveis como tempo de serviço, treinamento e mudança de cargos tendem a 

ressaltar a eficiência e lealdade, o que conduz a um compromisso crescente com 

as normas e procedimentos burocráticos. Assim, os dirigentes minimizam os 

objetivos sociais da organização: seu horizonte é o das regras preestabelecidas. 

 

O que se espera do administrador público é que ele seja capaz de perceber 

o alcance das demandas sociais implícitas em seu cargo. Isto porque as 

organizações públicas constróem uma realidade social a partir dos valores 

espelhados pela sociedade, a fim de formular e implementar suas políticas. Com 

efeito, sua responsabilidade não deve ser definida somente em termos gerenciais 

e de apego a padrões predeterminados pelo ethos da burocracia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Capítulo II 

A  REFORMA  DO  ESTADO  NO  BRASIL 

 

3.1 Perspectiva histórica 

A tentativa de compreensão mais profunda do processo atual de reforma 

por que passa o Estado brasileiro deve confirmar uma perspectiva que considere 

fatos da história não muito remota do país, que significaram momentos de 

transição institucional, política e econômica, tais como a abolição da 

escravatura, o advento da República, o tenentismo, a chamada “Revolução de 

30” e os que constituem a contemporaneidade. 

 

O processo atual de reforma do Estado brasileiro se verifica a partir da 

segunda metade dos anos de 1980 e é marcado fundamentalmente pela 

superação do regime militar, rumo à consolidação de um sistema político que 

vem se afirmando pelo efetivo exercício da democracia. Em 1988, uma 

Assembléia Nacional Constituinte define soberanamente uma nova Carta 

Magna para o país e, em 1990, toma posse o primeiro presidente da República, 

eleito livremente pelo povo em 1989, depois de um interregno de quase trinta 

anos. Entretanto, o drama que se abate sobre a sociedade brasileira ao longo 

desse último período é o da combinação da transição democrática com o 

aprofundamento da crise econômica, em escala mundial, conforme assinala 

Kliass (1996). 

 

Na conjuntura mais recente, a reforma do Estado apresenta aspectos 

distintos em função da diversidade da crise, a qual pode ser entendida em, pelo 

menos, três vertentes: 



 

a)  a crise político-institucional; 

b)  a crise econômica mais geral; 

c)  a crise fiscal. 

 

A crise político-institucional se revela nas dificuldades encontradas para 

operar o processo de transição democrática, preservando determinados modelos 

e instituições, ao mesmo tempo em que se configuram as condições para as 

reformas inerentes ao próprio processo mudancista. No entanto, exatamente em 

função de seu caráter de transição política, assiste-se neste cenário ao conflito 

entre o arcaico e o moderno, ainda segundo a análise de Kliass (1996). 

 

Essa tensão percorre o conjunto da formação social brasileira, atingindo a 

sociedade civil e o próprio Estado, o que resulta em certo imobilismo do 

processo de transformação, com movimentos de avanço e recuo na consecução 

da reforma pretendida. 

 

3.2 Dimensões da reforma atual 

 Uma característica importante do processo de mudança em curso diz 

respeito ao marco democrático de sua implementação. Isso aponta para a 

necessidade de ampla negociação política a fim de viabilizar a aprovação das 

emendas no Congresso. Assim, o timing das decisões é também determinado 

pela capacidade política de viabilizar as deliberações. 

 

Primeiro, o governo encaminhou ao Legislativo as propostas mais difíceis 

de ser aprovadas, pois exigiam alterações na Constituição, procedimento para o 

qual o quórum requerido é de 60% de votos favoráveis. Eis o que o Executivo 

pleiteou visando à reforma econômica: 

 

• fim do monopólio da União sobre as atividades do setor petrolífero e gás 

natural; 



• fim do monopólio da União sobre a exploração de minérios; 

• fim da diferenciação entre empresa brasileira e empresa brasileira de 

capital nacional; 

• fim do monopólio público para a navegação de cabotagem; 

• fim do monopólio público para a exploração das atividades de 

telecomunicações. 

 

Todas essas propostas foram aprovadas, após duas votações em cada uma 

das Casas do Congresso. Essas medidas eram consideradas fundamentais para 

conferir maior credibilidade à decisão do governo de dar continuidade à reforma 

do Estado, tanto em termos do público interno quanto em relação aos 

investidores estrangeiros, e conferir novo impulso ao Programa Nacional de 

Desestatização.  

 

Além dessas alterações constitucionais relativas à ordem econômica, a 

reforma do Estado envolve: a) privatização e desregulamentação; b) área 

tributária; c) previdência; d) administração; e) setor financeiro; f) política de 

comércio exterior; g) área político-institucional. 

 

3.3 Reforma administrativa 

A ação das diversas esferas e órbitas estatais ficaram ainda mais 

engessadas a partir da Constituição de 1988, porque foram enquadradas 

diferentes categorias de órgãos da administração pública direta e indireta sob o 

signo do chamado regime jurídico único. Com isso, esvaziou-se a autonomia 

administrativa existente nas autarquias e fundações diante dos órgãos da 

administração direta. 

 

O rigor das licitações públicas, procedimento justo e correto em sua 

concepção, acabou revertendo contra a necessidade original. O Estado  compra 

mal e gasta mais com a tramitação de processos do que com a ida direta ao 



mercado, pois não há preocupação com limites mínimos nem com a prioridade 

de aquisições. 

 

A inflexibilidade do regime de trabalho dos servidores públicos é também 

outro aspecto relevante da reforma. A manutenção da estabilidade do 

funcionalismo inviabiliza qualquer gestão comprometida com critérios de 

qualidade na política de desenvolvimento de recursos humanos. Os salários do 

pessoal mais qualificado são bem inferiores à média do que paga o setor 

privado; ocorre o contrário com os servidores de menor qualificação 

profissional, aos quais o Estado costuma pagar salários superiores aos da média 

das empresas privadas. De acordo com dados do Ministério da Administração  e 

da Reforma do Estado, os salários de nível executivo seriam 14% mais baixos 

no Estado, ao passo que os salários de nível operacional seriam 45% mais altos 

do que os pagos pelo setor privado. Com tais características, a tendência tem 

sido a desprofissionalização crescente na máquina estatal, principalmente nos 

postos e carreiras considerados estratégicos. A reforma administrativa pretende 

corrigir tal distorção, redefinindo os postos de trabalho no interior do Estado, 

com a diferenciação das carreiras típicas de governo em relação aos cargos 

operacionais. 

 

A tendência observada nos últimos anos é a de promover a 

descentralização administrativa do próprio Estado. As ações do governo federal 

nas áreas de saúde e educação passaram por um processo intensivo de 

descentralização, a fim de maximizar a alocação de recursos, diminuindo os 

custos envolvidos com a manutenção das repartições centralizadas em Brasília. 

Os resultados permitem avaliar um aproveitamento e utilização mais criteriosos 

dos recursos financeiros pelas autoridades do poder local e uma melhoria 

sensível na qualidade dos serviços prestados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Capítulo III 

TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO 

   

Segundo Saur (1997), uma definição não acadêmica de tecnologia da 

informação seria: conjunto de técnicas, máquinas e meios de suporte auxiliar 

para coletar, processar, armazenar e disseminar dados, que, tratados 

convenientemente, passam a constituir individual ou coletivamente, 

informações. Em si, essas várias ferramentas e ações nada têm de novo. Porém, 

vistas à luz de seu avanço tecnológico, formam hoje um conjunto realmente 

diferenciado, a integrar profissionais dos setores mais distintos, a criar novas 

interfaces no domínio da produção e disseminação de informações. 

Três novos paradigmas devem ser então considerados: 

 

• O primeiro é o paradigma político, assim expresso: toda informação 

governamental deve ser pública, exceto aquelas que, por sua natureza 

especial, precisam ser resguardadas (como as de natureza estratégica, 

concernentes à segurança do Estado, e as que são privativas do cidadão, 

como registros médicos e fiscais). 

 

• O segundo é o paradigma do aporte científico e tecnológico. Não há 

lugar para o exclusivismo de marcas de equipamentos, peças e 

componentes no mercado. Termo-chave: competitividade entre 

fornecedores. Mediante o que serão mais preservados os investimentos 



públicos. Todas as especialidades profissionais passam a comportar 

interfaces na produção do conhecimento. 

 

• O terceiro paradigma é de natureza organizacional, voltado para a 

reforma  do aparelho do Estado, e diz respeito à missão estratégica e 

operacional das atuais empresas públicas de processamento de dados e 

seu relacionamento com a administração direta, seja em nível federal, 

estadual ou municipal. 

No Brasil, hoje, as empresas públicas de informática estão em crise, a qual 

não é financeira. Seria estranho que, num Estado em crise, elas ficassem 

incólumes, como será estranho que, num Estado reformado, a cumprir 

estritamente o que deve ser de sua competência, elas permaneçam com o mesmo 

modelo de hoje.  

 

Torna-se, porém, imprescindível a existência de um organismo público 

para ser o guardião de informações do cidadão e as que são de natureza 

estratégica do Estado. Não parece adequado, nem aconselhável, que uma 

atribuição como essa constitua um serviço a ser terceirizado, ou seja, de 

execução a cargo de uma empresa privada. Que esse organismo seja confiável, 

fiscalizável, eficiente e capaz de se renovar tecnologicamente. 

 

Pressupõe-se — e seria pertinente — que a reforma do Estado 

contemplasse a necessidade de empresas públicas, não propriamente de 

informática, mas de tecnologia da informação, capazes de efetivamente auxiliar 

as três instâncias do Poder no atendimento às demandas do cidadão. Seus 

técnicos deverão se voltar muito mais para fora das organizações do que para 

dentro, a fim de que a informação pública seja realmente pública. 

 

A gestão da qualidade implica a utilização de procedimentos técnicos 

comprovadamente idôneos para que a empresa atenda aos requisitos do 

mercado. Nessa medida, um sistema de qualidade é basicamente um sistema de 



informação a serviço da empresa e integrante de sua estrutura. Fornece 

respostas às perguntas mais freqüentes: o que deve ser feito, como e quando 

fazer, por quem, onde e quanto produzir? 

 

Há uma relação íntima entre qualidade e informação. As empresas, 

basicamente, são, em si, um sistema de informação, devendo gerir o 

conhecimento necessário para o sucesso de seu negócio. Constitui um desafio 

para as empresas estabelecer um nível de organização que permita a 

sincronização de suas funções e processos, tendo em vista o alcance do objetivo 

principal: oferecer produtos que atendam aos requisitos do público-alvo. 

 

No Brasil, são conhecidos os esforços governamentais no sentido de 

incorporar novas tecnologias ao serviço público, para desburocratizá-lo e 

descentralizá-lo. É imperiosa a necessidade de se implementar políticas públicas 

adequadas à velocidade com que a informação se processa e aos diferentes 

estágios de desenvolvimento das regiões do país, como observa Saur (1997). 

 

Dado o avanço do processo de globalização da economia, a informação 

deve ser de importância vital no planejamento, administração e programas de 

desenvolvimento das nações, o que constitui ponto pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Capítulo IV 

QUALIDADE 

 

Termo-chave no mundo contemporâneo, qualidade representa um atributo 

de bens e serviços que atendem às necessidades de quem os usa. Gestão da 

qualidade total significa um modo de organização das empresas para garantir 

produtos com a plena satisfação de clientes em geral, acionistas, colaboradores 

e fornecedores.  Trata-se de uma filosofia administrativa, segundo a qual uma 

organização, para atingir seus objetivos, deve empregar os seus recursos do 

modo mais criterioso possível, ou seja, eticamente. 

 

5.1 A gestão da qualidade total em serviços de informação 

A busca da qualidade total no processo produtivo e na hierarquia das 

organizações aponta para uma completa mudança dos hábitos de pensar e agir, 

por significar uma das exigências da sociedade contemporânea. 

 

Se a qualidade da informação é um conjunto de atribuições dos serviços 

oferecidos ao usuário, seja ele um pesquisador, um técnico de qualquer 

departamento, um gerente, pouco importa a sua identificação na estrutura 

hierárquica da organização, o que está em jogo não é apenas a biblioteca 

enquanto unidade, mas todo o sistema do qual é parte.  

 



Entendida como um centro que processa informação, pois  trata, armazena, 

preserva, dissemina o universo do conhecimento ou alguns de seus domínios 

especializados, a biblioteca é um serviço de educação. Ora, se a essência da 

biblioteca é a informação, qualquer informação registrada e cientificamente 

recuperada, informar é educar para além do sentido pedagógico — o que 

significa mudar comportamentos, em vez de modelá-los. Educar, pois, enquanto 

processo social cognitivo que envolve elucidação, ponderação, avaliação, 

decisão. A esse respeito, hoje, nas universidades, os cursos de biblioteconomia 

são designados como cursos de ciência da informação. 

5.2 Informação científica e informação jornalística 

Veracidade, fidedignidade e confiabilidade, fundadas na análise e 

comparação, constituem o objeto da informação científica. O quê ou quem, 

quando, onde, como e por quê são os elementos que, nessa ordem, se imbricam 

para compor a informação jornalística, isto é, a notícia. Toda notícia é, em si, 

nova, breve, inteligível e sem nenhuma conexão com outras notícias. Assim, a 

notícia enquanto informação jornalística é essencialmente a notícia do presente. 

O passado só lhe interessa como complementação ou meio de interpretação do 

fato novo, jamais como informação em si. Pode-se então, conforme Amaral 

(1969), definir a notícia como tudo o que, para a mídia, é “informação atual, 

verdadeira, carregada de interesse humano e capaz de despertar a atenção e a 

curiosidade de grande número de pessoas”. 

 

5.3 O usuário e a informação 

Estabelecida a diferença entre informação científica e informação 

jornalística, visto que esta, com freqüência, é tendenciosa, parcial, 

sensacionalista, e envelhece rapidamente (muitas vezes em minutos, como na 

mídia eletrônica),  examinemos uma situação comum numa biblioteca quanto à 

natureza de uma informação, a qual é, por exemplo, assim solicitada por um 

usuário: “O que vocês têm aí sobre hortaliças?” Cerca de quinhentas referências 

são levantadas pelo bibliotecário, como, entre outras, manejo de solo, técnicas 

de plantio, irrigação, seleção de espécies, genética, fisiopatologia, adubos 



químicos e orgânicos, pesticidas, colheita e classificação, estatísticas, 

embalagem, armazenamento, transporte, política de preços, análise de 

nutrientes, comércio internacional. Cada um desses aspectos do assunto é objeto 

de várias considerações especializadas. Esse usuário, que pode ser uma pessoa 

de escolaridade primária ou mesmo superior, se surpreende diante da 

bibliografia levantada e se contenta ao receber um folheto cujo conteúdo é um 

simples manual de horta comunitária, preparado e distribuído gratuitamente por 

qualquer secretaria da Agricultura. Eis a informação de que, na realidade, 

necessitava mas não soube explicitá-la. 

5.4 Treinamento do usuário 

Situações semelhantes são habituais nos serviços de informação: o usuário 

não sabe definir o assunto ou aspectos do assunto a consultar. Posto que o 

usuário é a pessoa mais importante de qualquer serviço de informação, a razão 

de ser desse serviço, o que justifica, fundamenta e legitima socialmente a sua 

existência, é evidente que o treinamento desse usuário deve ser priorizado entre 

as linhas de ação recomendadas num programa de qualidade total nesse serviço.  

Um pesquisador  não é digno  desse  nome, se ele não sabe fazer uma pesquisa 

bibliográfica, segundo as regras e procedimentos estabelecidos e respeitados 

pela própria comunidade científica. Não  pode alguém se considerar estudioso 

do que quer que seja, se ignorar a especifidade de termos--chave como fontes, 

bases de dados, normalização, indexação. Se, equívoco tão freqüente, confunde 

índice com sumário. Se é incapaz de distinguir entre bibliografia consultada e 

referências bibliográficas. Se não sabe fichar um livro. 

 

Problemas assim avultam quando se examina o perfil dos usuários em geral 

de bibliotecas, sejam elas públicas ou especializadas (de instituições 

governamentais, empresas privadas, fundações, universidades, centros de 

pesquisas). 

 



Justo por ser um serviço de educação, no sentido em que é aqui 

considerado, a biblioteca, ao redefinir seu papel em função da qualidade total, 

requer o treinamento do usuário. 

 

Considerando-se que a qualidade não se instala de uma  única vez, pois 

requer um aperfeiçoamento contínuo da administração, adotar-se, enquanto 

transplante mecânico, uma filosofia da qualidade expressa em pontos, como o 

Método Deming, parece-nos temerário. 

 

Cumpre observar que é impensável na Sefaz uma proposta de qualidade do 

CDI que não seja balizada pela Administração Tributária Estadual, objeto de um 

programa em curso, elaborado em maio de 1997, visando à sua modernização, 

racionalização e aperfeiçoamento. (Anexo I) 

 

Analisado e compreendido em seus marcos de referência, diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias, esse programa, por não ser uma camisa-de-força, 

permite que se veja a busca da qualidade no CDI como basicamente o 

atendimento aos interesses, desejos e necessidades dos usuários, e, ao mesmo 

tempo, como estímulo à sua interação com o sistema. Isso é o que possibilitará a 

passagem do enfoque da avaliação de resultados para a avaliação dos processos, 

mediante os quais esses resultados são obtidos. Assim, ganha importância a 

relação direta existente entre qualidade e os processos utilizados, quando for 

indispensável fazer ajustes para adequação às necessidades informacionais dos 

usuários. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

6. Capítulo V 

CENTRO  DE  DOCUMENTAÇÃO  E  INFORMAÇÃO  DA  SECRETARIA 

DA  FAZENDA  DO  ESTADO  DA  BAHIA 

  

 

6.1 Diagnóstico organizacional 

6.1.1 Localização 

Situado no andar térreo do prédio sede da Sefaz, no Centro Administrativo 

da Bahia (CAB), em Salvador, possui uma área de 300 m2.  

 

6.1.2 Instalações físicas 

Compõe-se  o CDI de quatro salas: uma de leitura, uma de processos 

técnicos, uma ocupada pelo setor de distribuição, controle e reprografia, e a da 

administração. 

 

Essas acomodações, cujo planejamento foi discutido com dirigentes, 

técnicos e arquitetos responsáveis pelo projeto, são adequadas e de disposição 

apropriada. A limpeza é diária. As estantes são vasculhadas para não acumular 

poeira. Todas as salas dispõem de ar-condicionado. 

 



A  área total do CDI, segundo planta baixa do Setor de Obras e Projetos do 

SAG, é de 158,20 m2, sendo:  

48,54 m2 — Referência (Sala de Leitura); 23,00 m2 — Periódicos; 20,14 

m2 — Arquivo Legislativo; 31,62 m2 — Processos Técnicos e Administração; 

23,90 m2 — Distribuição. 

 

A iluminação, que era insuficiente, está sendo revista e melhorada. O 

silêncio é às vezes prejudicado porque o CDI está próximo à entrada do prédio, 

donde a interferência de ruídos externos.  

 

A manutenção é feita pela Superintendência de Administração Geral 

(SAG) e Assessoria de Planejamento (Asplan). 

 

6.1.3 Histórico 

Em 1974, numa pequena sala com algumas estantes, começou a se formar a 

biblioteca. Sua finalidade, segundo entrevistas com usuários da época, era 

subsidiar apenas a Aspo (Assessoria de Planejamento e Orçamento), atual 

Asplan. Com o tempo, ampliou-se o acervo e cresceu a procura de consultas; em 

1976, a biblioteca mudou-se para uma sala maior no segundo andar do referido 

prédio. 

 

Em 1984, transferiu-se para o playground da Sefaz; em 1988, para o anexo 

onde anteriormente funcionava o restaurante, espaço inadequado e de 

instalações precárias; em 1990, para um dos prédios da Seplantec (Secretaria do 

Planejamento, Ciência e Tecnologia), cuja área e instalações favoreciam em 

princípio a tendência de crescimento, bem como a implantação do projeto de 

unificação do acervo da Sefaz. A essa época, já era necessário transformar a 

biblioteca em Centro de Documentação e Informação, o que foi determinado 

pelo gabinete do secretário da Fazenda, através do Decreto 689, de 18/11/1991, 

posteriormente alterado pelos Decretos 2032, de 05/04/1993, 5169, de 

09/02/1996, e 7036, de 20/11/1997. 



 

6.1.4 Competências 

Nos termos da legislação em vigor, o CDI, subordinado à Assessoria de 

Planejamento (Asplan), tem por finalidade executar atividades relativas à 

organização, tratamento e disseminação de informações de interesse da 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz/BA). 

 

Incumbido o CDI de assessorar as unidades da Secretaria, através de 

informações bibliográficas de interesse do setor (livros, periódicos, disquetes, 

vídeos, etc.), geradas ou não pelos técnicos da instituição ou recebidas de 

entidades congêneres de âmbito nacional e internacional, compete-lhe: 

a)  proceder ao tratamento técnico dessas informações; atender aos 

usuários, visando a facilitar os trabalhos de consulta e pesquisa de 

interesse da Secretaria; 

b)  providenciar a reprodução de documentos de interesse dos usuários; 

c)  cuidar da encadernação de publicações relevantes para a Secretaria, 

inclusive toda a coleção do Diário Oficial do Estado da Bahia, a partir 

de 1915; 

d)  elaborar e divulgar o boletim bibliográfico; 

e)  coletar, selecionar, indexar e recuperar toda a legislação específica da 

Secretaria; 

f)  coordenar a informatização do setor; 

g)  promover e realizar listagens de documentos; 

h)  organizar e manter catálogos bibliográficos (relatórios); 

i)  analisar e indexar as informações científicas e técnicas pertinentes à área 

de administração tributária fiscal e contábil. 

 

A finalidade do CDI/Sefaz é preservar a memória de tudo o que a 

organização produz. Daí decorre a necessidade de prover informação de apoio 

às atividades dos técnicos e servidores em geral nos seus respectivos setores de 

atuação. 



 

As atividades do CDI dependem fundamentalmente do profissional 

especializado que o gerencia. No cenário atual, o CDI e seu responsável devem: 

 

— acompanhar o processo de modernização da Secretaria da Fazenda; 

— delegar decisões; 

— centrar processos, atividades, produtos e serviços no usuário; 

— desenvolver parcerias com outros centros de documentação e    

informação; 

— adotar a cooperação como principal estratégia; 

— adotar novas estruturas com maior participação dos usuários e 

entrosamento com sua equipe de trabalho; 

— formar redes propiciando a globalização da informação; 

— desenvolver bases de dados de informação gerada e organizada pela 

própria Sefaz; 

— organizar, recuperar e preparar informação disponível, em seu âmbito 

fazendário e em várias redes e sistemas, de interesse para o usuário; 

— preocupar-se com padrões de qualidade e protocolos de acesso à 

informação em nível mundial. 

 

A proposta para o CDI é a de centralização, em um único setor da 

Secretaria, de todo o acervo já existente, relativo a livros, periódicos, coleções 

de diários oficiais, arquivos, documentos e sistemas informatizados, a fim de 

colocar à disposição do usuário, no mesmo local, uma documentação mais 

completa, e com acesso a um universo mais amplo de informação. 

 

6.1.5 Objetivos 

Constituem objetivos do CDI: 

• Centralizar todas as informações, dados coletados e documentos, 

independentemente de sua forma física, técnica ou não, gerados pelos técnicos 



da instituição ou recebidos de entidades congêneres de âmbito nacional e 

internacional. 

• Assessorar as unidades da Secretaria da Fazenda através de informações 

bibliográficas e demais formas documentais informatizadas. 

• Centralizar e alocar, em um único setor, todo o acervo existente nas 

diversas unidades da Secretaria, com vistas a um atendimento de forma racional 

e eficiente. 

• Prover de base informativa o desenvolvimento das funções inerentes ao 

sistema fazendário. 

• Economizar custos relativos aos recursos humanos e materiais. 

• Padronizar, racionalizar e modernizar procedimentos. 

 

6.1.6 Organização e desenvolvimento das atividades 

 No CDI da Sefaz encontram-se, devidamente organizados, livros, folhetos, 

periódicos e documentos em geral das áreas de economia, finanças, 

contabilidade e administração, publicações oficiais. Mantém-se a assinatura de 

jornais locais e de outros Estados. 

 

A Seção de Referência desenvolve o serviço de orientação à pesquisa 

bibliográfica de interesse do usuário. Procede também à disseminação seletiva 

da informação. O objetivo principal dessa seção é recuperar as informações 

tecnicamente tratadas. Seu papel é o de “relações públicas” da biblioteca, pois 

disso depende a imagem que a Secretaria tem de seu sistema de informação. 

 

Na Seção de Periódicos encontram-se revistas técnicas e informativas, 

boletins e publicações seriadas. 

 

O Arquivo Legislativo armazena uma das mais completas coletâneas de 

leis do Estado da Bahia (de novembro de 1915 até o presente) assim como as 

dos âmbitos federal e municipal. Mediante solicitação, são fornecidas 

xerocópias. 



 

O Serviço de Aquisição, Controle e Distribuição responde por essas 

atividades, a fim de atender às solicitações dos departamentos, delegacias 

fiscais, agências fazendárias, gerências e setores. Para isso, procede segundo os 

critérios definidos pela Asplan. Parte do material bibliográfico é adquirida 

mediante doação e permuta. 

 

O Serviço de Publicações encarrega-se da padronização bibliográfica de 

todos os documentos elaborados pela Sefaz, e adota o que é instituído pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABTN). Além disso, orienta o 

processo de produção gráfica, controla a tiragem e zela pelo cumprimento do 

depósito obrigatório no CDI.  

O Serviço de Processos Técnicos cataloga e classifica todo o material 

bibliográfico recebido, conforme padronização do sistema Microisis; prepara as 

publicações para empréstimo, bem como boletins bibliográficos, listagens, 

relatórios, e desempenha outras atividades afins. 

 

6.1.7 Acervo bibliográfico 

Sistema CDI/ISIS  

Livros: 2.100 

Nº de títulos de periódicos: 101 

Artigos de periódicos: 641 referências 

DOU: 1.866 referências  

DOE: 1.836 referências 

Total de referências: 6.535 

Arquivo Legislativo: Coleção do Diário Oficial do Estado da Bahia desde 

1915. 

 

6.1.8 Recursos materiais 

Equipamentos: 

03 microcomputadores: Novadata Pentium  



01 microcomputador Micro Tec 486 

01 impressora Laser Jet-5m Hewlett 

01 máquina copiadora Xerox nº FT4220 

01 impressora Emília PS SISCO 

03 linhas telefônicas: 370-2579, 370-2580, 370-2593 

01 linha telefax: 371-5293 

Redes: Internet e Intranet 

Sistema de Controle de Assinaturas: Em fase de desenvolvimento pelo CDI 

Departamento de Tecnologia e Informática (DTI) Beta Teste: Em fase de estudo 

para provável aplicação 

 

6.1.9 Recursos humanos 

Coordenação: 01 Bibliotecária 

Processos Técnicos: 01 Bibliotecária 

Pesquisa Bibliográfica: 01 Agente Público 

Pessoal de Apoio para Atendimento ao Cliente (Usuário): 

01 Agente Público 

02 Estagiários (Fundac) 

Serviço de Processos Técnicos:  

01 Estagiário de Biblioteconomia 

01 Estagiário de Nível Médio 

02 Estagiários de Processamento de Dados 

01 Programador  

Serviço de Aquisição, Controle e Distribuição: 

03 Agentes Públicos, Nível Médio 

02 Estagiários (Fundac), turno matutino 

01 Estagiário de Administração/Contabilidade, Nível Médio 

Serviço de Reprografia: 

01 Menor Aprendiz (Fundac) 

Serviços Gerais — Limpeza: 

02 Auxiliares  



 

6.1.10 Recursos financeiros 

A Assessoria de Planejamento tem a função de gerir os recursos 

financeiros da Sefaz: estima custos, elabora o Plano Anual Orçamentário, para 

atender à política fazendária da administração pública estadual, e os planos 

anuais e trimestrais de aplicação. Também lhe são inerentes as funções de 

acompanhamento e avaliação. 

 

As dotações do CDI são planejadas anualmente, priorizando-se as 

necessidades do acervo bibliográfico e de material impresso de toda a Sefaz.  

 

6.1.11 Públicos 

O CDI atende aos seguintes públicos: interno — departamentos, delegacias 

fiscais, inspetorias, agências, etc.; externo — universidades, instituições 

públicas em geral, estabelecimentos bancários, comunidades; e misto — 

fornecedores. 

 

6.1.12 Normas e valores 

Nos processos de aquisição, distribuição e controle de material 

bibliográfico, os procedimentos são rigorosos a fim de que sejam evitados 

desperdícios e gastos desnecessários. A racionalização é uma meta permanente. 

 

A divulgação de novas aquisições é feita através de boletins mensais e 

cópias sumárias; realizam-se também enquetes, entrevistas e aplicação  de 

questionários para levantamento de interesses dos servidores quanto ao que é 

específico de assuntos fazendários, notícias e eventos da área. 

 

A comunicação com supervisores hierárquicos é formal, no que se refere à 

autorização ou tomada de decisões, e informal. 

 



O registro de freqüência, mediante assinatura no livro de ponto na entrada 

e na saída, e a observância de normas e procedimentos quanto aos serviços de 

empréstimo e consulta estão institucionalizados. 

 

É satisfatório o grau de entendimento e cooperação entre os servidores 

lotados no CDI e entre estes e os demais da Secretaria. 

 

6.1.13 Caracterização e avaliação do sistema 

O fluxo da informação está correlacionado com a peculiaridade da 

Secretaria da Fazenda, por ser o órgão que elabora, coordena e executa a 

política tributária, financeira e contábil do Estado. Para desempenhar a contento 

essas funções, tendo em vista o equilíbrio das contas públicas, a Sefaz investe 

sobremaneira na capacitação de seus recursos humanos e no constante aporte de 

recursos materiais, tecnologias e equipamentos. 

 

A modernização do CDI é um dos resultados desse esforço da Secretaria. A 

esse respeito, cumpre referir a base de dados SEFCDI, implantada em 1992.      

Trata-se de um sistema subsidiado pela Unesco e CNPq, através do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), que utiliza como 

software o Microisis na versão 2.3 (CDS-Isis), o qual permite a criação e 

gerenciamento de base de dados não numérica, isto é, cujo principal conteúdo é 

o texto. Embora esse programa trabalhe com palavras, e tenha características 

similares às dos editores de texto, ele faz mais do que processar textos: permite 

que a informação seja estruturada em elementos de dados definidos pelo 

usuário. 

 

De modo geral, uma base de dados CDS/ISIS pode ser utilizada com um 

arquivo de dados relacionados, coletados para satisfazer as necessidades de 

informação de determinada comunidade de usuários. Pode ser, por exemplo, um 

simples arquivo de endereços, ou um arquivo mais complexo, com um catálogo 

bibliográfico ou de projetos de pesquisa. Cada unidade de informação 



armazenada em uma base de dados consiste de elementos de dados distintos, 

cada um contendo uma característica particular da entidade que estiver sendo 

descrita. Assim, uma base de dados bibliográficos pode conter informações 

sobre livros, relatórios, artigos de periódicos, etc. Cada unidade consistirá, neste 

caso, de elementos de dados, tais como autor, título, data de publicação, etc. 

 

Os elementos de dados são armazenados em campos, a cada um dos quais é 

atribuída uma etiqueta numérica indicativa de seu conteúdo. Chama-se registro 

a coleção de campos contendo todos os elementos de dados de determinadas 

unidades de informação. A singularidade do CDS/ISIS é a de trabalhar com 

campos (e, conseqüentemente, registros). Verifica-se, por um lado, uma 

otimização da capacidade de armazenagem do disco e, por outro, uma completa 

liberdade na definição do tamanho máximo de cada campo. Por isso, é possível: 

• inserir novos registros numa determinada base de dados; 

• modificar, corrigir ou excluir/eliminar registros já existentes; 

• criar e manter automaticamente arquivos de acesso rápido para cada base de 

dados, de forma a maximizar a velocidade de recuperação; 

• recuperar registros a partir de seu conteúdo, através de uma linguagem de 

busca sofisticada; 

• exibir total ou parcialmente os registros, de acordo com as necessidades do 

usuário; 

• ordenar os registros de acordo com uma seqüência; 

• imprimir catálogos e/ou índices, em parte ou no todo; 

• desenvolver aplicações específicas utilizando os recursos de programação 

integrada do CDS/ISIS. 

 

Esses recursos são fornecidos por um conjunto de oito serviços principais, 

divididos em duas grandes categorias: serviços de usuário, a partir de base de 

dados já existentes, e serviços do sistema, destinados ao gerente da base de 

dados, para criar novas bases e executar várias tarefas. Os serviços de usuário 

exigem um conhecimento operacional básico do CDS/ISIS; os serviços do 



sistema pressupõem um conhecimento técnico profundo de todos os seus 

componentes, inclusive linguagem de programação. 

 

Ainda que uma base de dados como essa possa ter a aparência de um único 

arquivo de informações, na realidade ela consiste de uma quantidade de 

arquivos logicamente relacionados, mas fisicamente distintos. O gerenciamento 

físico é de responsabilidade do CDS/ISIS e não há necessidade de se conhecer 

sua estrutura em detalhes para operar a base de dados. 

 

A base de dados da Secretaria da Fazenda/Asplan/CDI = SEFCDI foi    

criada para a indexação de: 

 

a)  livros e outros documentos; 

b)  artigos de periódicos; 

c)  leis, decretos e demais atos normativos publicados nos diários oficiais 

do Estado e da União, de interesse da Sefaz. 

 

A recuperação da informação pode ser feita por qualquer palavra do texto 

digitado e por qualquer campo da planilha, alfa, numérico ou alfanumérico, 

com: autor, título, assunto. Emite relatórios por autor, assunto, título, registro de 

qualquer tema pesquisado, no formato de referência bibliográfica. Entretanto, 

pode-se programar qualquer outro formato de saída, a critério do interessado. 

 

Outros sistemas de informação, como o controle de assinaturas da Sefaz e 

a legislação fiscal em rede (Internet e Intranet), estão sendo implantados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 

A modernização da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, cujos 

reflexos são evidentes na estrutura e funcionamento de seu Centro de 

Documentação e Informação (CDI), decorre da nova configuração da ordem 

econômica internacional, chamada correntemente de globalização, a qual, ao 

ampliar e redefinir fronteiras comerciais, financeiras, tecnológicas e culturais, 

muda a vida dos cidadãos. 

 

Num contexto assim torna-se imperiosa uma necessidade — a de reflexão 

crítica sobre o papel das bibliotecas enquanto centros especializados de 

informação. Papel esse que, em sua dimensão essencial, é sociopolítico, visto 

que nenhuma informação é neutra, mas produzida para circular e funcionar 

como o que tem sanção histórica de verdade. 

 

Segundo essa reflexão, toda informação está relacionada com o poder — é 

por ele investida, produz efeitos, remete a outras informações. Não por acaso, 

interface é um conceito pertinente não apenas à consideração do que é sistêmico 



em informática. Tudo é sistêmico, holístico, integrado, nos diferentes domínios 

do conhecimento e no modo como se constitui a realidade. Uma informação, por 

exemplo, como o aumento da taxa de juros interessa particularmente a todos os 

cidadãos na medida em que pode significar diminuição dos investimentos e, em 

conseqüência, queda do consumo, recessão econômica, desemprego, etc. Por 

isso que o todo, o estrutural, tem caráter de sistema, ou seja, é sincrônico: 

qualquer modificação de uma de suas partes afeta as demais. 

 

À luz, portanto, da compreensão das mudanças que se processaram — e 

continuam se processando — irreversivelmente no mundo, desde fins da década 

de 1980, em tudo que diz respeito à vida política e institucional, à produção de 

bens e serviços, às relações de trabalho, ao imperativo dramático da 

sobrevivência de largas faixas da população nos países pobres e nos ditos em 

desenvolvimento ou emergentes, como o Brasil, ao jogo dos centros financeiros 

hegemônicos, ao impacto das tecnologias, como as de informação e 

comunicação, que não só eliminam barreiras físicas e temporais, mas 

transformam as condições de produção do conhecimento e até a própria noção 

de conhecimento — enfim, em meio a todas essas mudanças, é que assume 

importância crescente o papel do profissional bibliotecário.  

 

Para que a modernização, enquanto referida a um serviço de informação, 

não se torne uma palavra vazia, ou um engodo, importa — e muito — a 

consciência crítica do bibliotecário. Consciência essa cujo propósito é atender 

do melhor modo possível a pessoa do usuário. Daí que, ao fazer isso, o 

bibliotecário estará  contribuindo significativamente para o fortalecimento da 

cidadania.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Programa de Modernização da Secretaria da Fazenda 

PROMOSEFAZ 

 Maio/1997 

 

Apresentação 

O presente documento constitui a versão final do Projeto de 

Modernização e Racionalização da Administração Tributária Estadual a 

ser implementado no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, com 

recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID. 

 

Como parte integrante do PROMOSEFAZ — Programa de 

Modernização da Secretaria da Fazenda, as ações contempladas neste projeto 

consolidam e dão continuidade a um conjunto de importantes iniciativas que 

vêm sendo desenvolvidas no âmbito desta Secretaria, em direção à 

modernização da gestão fazendária estadual. Entre as várias iniciativas neste 

sentido, merecem destaque os investimentos em curso, 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”, vinculado ao Programa de Saneamento 

Ambiental da Baía de Todos os Santos, que também conta com financiamento 

do BID. 

 

Buscando atender aos requisitos e critérios constantes do Manual de 

Elaboração de Projetos e Regulamento Operativo estabelecidos pelo organismo 

financeiro em referência, no que concerne à linha de financiamento a que se 

insere este projeto — PNAFE — Programa Nacional de Apoio à 

Administração Fiscal para os Estados Brasileiros — as propostas de 

investimentos ora apresentadas estão estruturadas da seguinte forma: 

 

1)  Marco de Referência e Objetivos e Metas — Traz uma descrição 

sucinta e geral do cenário sócio-econômico, do sistema tributário nacional e 

estadual, bem como sintetiza a estrutura atual da administração tributária, 

levantando a situação problema e apontando os objetivos e metas quantitativas 

decorrentes; 

 

2)  Componentes — Apresenta as áreas e processos organizacionais que 

serão afetados pelo projeto, constituindo os seus componentes, promove uma 

visão diagnóstica dos problemas e necessidades da situação atual e formula as 

diretrizes do novo modelo proposto; 

 

3)  Execução do Projeto, Orçamento e Cronograma — Descreve a forma 

e a estrutura de gerenciamento, execução e acompanhamento do projeto, os 

valores orçados por categoria de investimento e o cronograma de execução 

previsto; 

 



4)  Benefícios, Riscos e Viabilidade do Projeto — Procura justificar a 

oportunidade de realização do projeto, apresentando os benefícios e riscos 

decorrentes e a viabilidade para sua implementação; 

 

5)  Anexos — Detalha, sob a forma de matrizes e tabelas, as atividades e 

custos, por componente e categorias de investimento, resultantes das diversas 

ações contempladas no projeto. 

 

1 — Marco de Referência 

1.1 — Contexto Macroeconômico 

O Brasil, o maior país da América Latina e o quinto do mundo em área 

territorial, possui uma economia diversificada e de maior potencialidade, o           

que lhe confere importância geopolítica indiscutível. O crescimento industrial, 

tradicionalmente apoiado em políticas protecionistas, enfrenta atualmente o 

desafio da modernização e da exposição à concorrência internacional. Ao 

mesmo tempo, exige a renovação da infra-estrutura de transportes, de 

comunicação e a expansão das suas fontes energéticas. O esforço pela 

estabilização e superação da pobreza ultimamente tem mobilizado a sociedade 

brasileira através das suas instituições públicas e privadas.  

 

Com efeito, o país atravessa um período de grandes transformações na 

tentativa de retomar o crescimento econômico no médio prazo. Importantes 

modificações fazem parte da “pauta nacional”, entre as quais, a Reforma do 

Estado e o Equilíbrio Fiscal constituem os pilares básicos para a consolidação 

dessa fase de transição e garantia da estabilização da economia, requisito 

necessário para o crescimento econômico. 

 

Nesse contexto, situa-se a Bahia, um dos Estados brasileiros localizados          

na região Nordeste do Brasil. É a sexta economia do país, possui uma área               

de 566.979 km2 e é o quarto Estado em população, com 12,5 milhões de 

habitantes aproximadamente. 



 

O seu Produto Interno Bruto é da ordem de 33,6 bilhões de dólares, 

representando aproximadamente 5% do PIB nacional e 36% do PIB nordestino. 

 

O crescimento registrado pela Bahia nos últimos três decênios situa-se 

entre os maiores verificados no país. Nesse período, foram implementados 

projetos importantes, como o Centro Industrial de Aratu, o Pólo Petroquímico 

de Camaçari e a Metalurgia do Cobre, entre outros. 

 

Esse projetos resultaram numa modificação importante na composição 

setorial do PIB da Bahia, ampliando a participação do setor secundário que foi 

de 12% em 1960 para 33,1% em 1995, colocando esse setor na liderança da 

estrutura produtiva da economia baiana, contra 12,4% na formação do PIB 

agropecuário. Cabe ao setor de comércio e serviços 54,5% de participação. 

 

No ano de 1995 a economia baiana cresceu 1,8%. A exemplo do que 

ocorreu em 1994, o crescimento do PIB estadual em 1995 foi liderado pelo setor 

comercial,  que, apesar de duramente afetado pelas medidas de contenção do 

ritmo de expansão da economia, em face da política nacional de combate à 

inflação, elevou em 12% o seu volume de negócios em relação ao ano de 1994. 

 

A indústria de transformação apresentou, no ano de 1995, um crescimento 

negativo da ordem de 0,5%, indicando, para este ano, um desempenho modesto 

se comparado aos verificados em períodos anteriores: 5,1% em 94, 9,2 em 93 e 

5,8% em 1992. 

 

Quanto à agricultura baiana, registra-se uma queda de 9,1% no PIB, no         

ano de 1995, devido à prolongada crise que afeta a lavoura cacaueira, a seca               

que reduziu as colheitas das primeiras safras e outras dificuldades oriundas do      

cenário macroeconômico, como a política de restrição da demanda interna 

adotada pelo Governo Federal, determinando o desaquecimento da economia. 



Apesar disso, os resultados alcançados autorizam a previsão de que a economia 

baiana continuará apresentando resultados positivos nos próximos anos. 

 

1.2 — Situação Fiscal 

A estrutura de impostos no Brasil busca atender ao princípio federativo. Às 

três esferas do governo, isto é, União, Estados e Municípios, é concedido o 

poder de tributar, o que possibilita a cada uma a capacidade de gerar receitas 

tributárias próprias a partir da instituição de tributos de âmbito federal, estadual 

e municipal. 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a competência de instituir 

tributos, conferida à União, aos Estados e Municípios, foi definida conforme a 

estrutura abaixo: 

 

• União 

⇒ Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza; 

⇒ Imposto sobre a Importação 

⇒ Imposto sobre a Exportação; 

⇒ Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros; 

⇒ Imposto sobre Propriedade Territorial Rural; 

⇒ Imposto sobre Grandes Fortunas (*). 

     (*) Ainda não instituído por falta de legislação complementar. 

 

• Estados 

⇒ Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - 

ITD; 

⇒ Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços de 

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação — ICMS; 

⇒ Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores — IPVA. 

 

 



• Municípios 

⇒ Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana — IPTU; 

⇒ Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens e Direitos — ITV; 

⇒ Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos — 

IVVC; 

⇒ Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISS. 

 

O Estado da Bahia, como as demais unidades da Federação, tem sua receita 

centrada basicamente em duas fontes: as receitas tributárias próprias, 

decorrentes dos tributos sob sua competência, e aquelas resultantes das 

transferências federais, tendo em vista os repasses decorrentes da participação 

dos Estados no montante de arrecadação de tributos de competência da União, 

na forma, principalmente, do FPE — Fundo de Participação dos Estados. 

 

Do ponto de vista da receita própria, o ICMS constitui a principal fonte de 

recursos tributários do Estado, respondendo por cerca de 95% da receita 

originária dos tributos de competência estadual. 

 

Desse modo, merece maior e efetivo controle, no que concerne à 

arrecadação e fiscalização, das administrações estaduais, a receita tributária 

decorrente das operações de circulação de mercadorias e serviços de transporte 

e comunicação. Qualquer esforço, portanto, no sentido de aumentar o montante 

dos recursos próprios disponíveis nos Estados deve ser empreendido junto às 

fontes de receitas tributárias e, em particular, daquelas decorrentes do ICMS. 

 

1.3 — Administração Tributária 

 Na estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 

o Departamento de Administração Tributária (DAT) responde pelo 

planejamento, coordenação, gerenciamento, controle e operacionalização das 

ações voltadas para a arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais. 

 



No modelo organizacional atual, este departamento conta com 03 (três) 

diretorias e 15 (quinze) delegacias regionais. As diretorias, atuando em nível de 

estudo, planejamento e controle, são constituídas por gerências, e responsáveis 

pelas seguintes atividades: 

 

• Diretoria de Tributação — DITRI 

Atividades: Estudos e interpretação da legislação tributária, atendimento a 

processos de consulta, expedição de pareceres atinentes a 

questões tributárias e atividades afins, processamento das 

informações econômico-fiscais, gerenciamento dos sistemas de 

cadastro de contribuintes, de arrecadação dos tributos estaduais. 

Gerências: de Tributação — GETRI; de Arrecadação — GEARC; de 

Informações Econômico-fiscais — GEIEF. 

 

• Diretoria de Fiscalização — DIFIS 

Atividades: Planejamento, controle e coordenação das ações fiscais no 

âmbito de todo o Estado e controle de crédito tributário. 

Gerência: de Fiscalização — GEFIS; de Comércio Externo — GECEX; de 

Substituição Tributária — GESUT; de Controle de Crédito 

Tributário — GCRED. 

 

• Diretoria de Fiscalização de Trânsito — DIFIT 

Atividades: Planejamento, controle e coordenação das ações fiscais do 

trânsito de mercadorias. 

Gerências: de Fiscalização de Trânsito — GEFIT; de Controle Fiscal 

Automatizado — GEFAT. 

 

As delegacias regionais, atuando em áreas geográficas pré-definidas, 

respondem pela operacionalização e execução das atividades atinentes à 

fiscalização, arrecadação e seus controles específicos. O Estado está 

subdividido em 14 (catorze) regiões fiscais, as quais representam a área de 



atuação de cada uma das delegacias. A décima quinta delegacia, que é a de 

Fiscalização do Trânsito de Mercadorias, tem atuação mais abrangente, em 

termos de área geográfica, pois opera em todo o território estadual, com 

presença preponderante nos pontos de fronteira deste Estado com as demais 

unidades da Federação. As delegacias regionais, por sua vez, são constituídas 

por inspetorias fazendárias. 

 

As inspetorias fazendárias são as unidades operacionais mais importantes 

da estrutura fiscal e arrecadadora. São elas que interagem com os contribuintes 

e seus representantes, desde sua inscrição inicial no cadastro de contribuintes do 

ICMS, até a baixa do estabelecimento. É a elas que os contribuintes recorrem 

para obter orientação sobre procedimentos de escrituração de livros fiscais e 

emissão de documentos fiscais e para eventuais cálculos e respectiva emissão de 

guias de recolhimento do imposto ou eventuais multas, pagamentos de autos de 

infração, pedidos de parcelamento do tributo e outros serviços. 

 

Também nas inspetorias estão lotados os agentes fiscais responsáveis      

pela fiscalização de estabelecimentos comerciais, industriais e produtores 

agropecuários. A maioria das inspetorias regionais do interior administra postos 

fiscais fixos, encarregados da fiscalização de mercadorias em trânsito pelas 

estradas de maior fluxo de caminhões transportadores de mercadorias. 

 

Desta estrutura, recentemente revisada, visando sua adaptação à nova 

filosofia da fiscalização por segmento relevante de mercado, constam ainda 14 

(catorze) gerências voltadas para coordenar a fiscalização em segmentos 

específicos de mercado, sendo 5 (cinco) de âmbito estadual, localizadas na 

DIFIS e 9 (nove) de âmbito regional, localizadas em delegacias regionais. 

 

O Fisco Estadual, em razão da relevância da receita decorrente do ICMS, 

tem quase que a totalidade do seu contingente de auditores e demais prepostos 

fiscais diretamente alocados na arrecadação, fiscalização e controles específicos 



dos recursos tributários originários deste imposto. A fiscalização busca atuar 

nos pontos mais vulneráveis à sonegação e à fraude fiscal, o que resulta no 

direcionamento de suas ações e incursões em dois alvos fundamentais: os 

estabelecimentos de contribuintes, onde é aplicada a auditoria fiscal-contábil, e 

o trânsito das mercadorias, desenvolvendo-se ações diretas junto aos 

transportadores que circulam com mercadorias.  

 

A auditoria fiscal-contábil desenvolvida junto aos estabelecimentos de 

produtores, comerciantes, industriais e prestadores de serviços, tem como 

objetivo garantir e exigir a fidedignidade dos valores tributários declarados, 

escriturados e efetivamente recolhidos pelos contribuintes, configurando uma 

atuação direta, preventiva e, quando for o caso, punitiva sobre os agentes 

promotores do fato gerador do imposto. 

 

Complementando as ações dirigidas diretamente aos estabelecimentos, a 

fiscalização do trânsito das mercadorias, através dos diversos canais de 

distribuição que interligam a produção à cadeia de varejo, e esta ao consumo 

final, busca prevenir e coibir os descaminhos, evitando que os contribuintes 

promovam a circulação de mercadorias sem a devida emissão de nota fiscal e o 

correspondente pagamento do imposto. 

 

1.4 — Síntese do Problema 

No Estado da Bahia, a arrecadação proveniente do ICMS, apesar das 

quedas, em termos reais, experimentadas nos anos de 1992 e 1993, tem 

apresentado crescimento a partir de 1994. A receita arrecadada em 1994 

superou em 20,83% a de 1993, ao passo que a registrada em 1995, conforme 

dados abaixo, sofreu um incremento, em relação ao ano anterior, de 23,69%. 

 

RECEITA DO ICMS — ESTADO DA BAHIA 

ANO RECEITA DO ICMS  

(R$ MIL)* 

VARIAÇÃO ANUAL 

(%) 



1991 1.710,03 - 

1992 1.613,55 -5,34 

1993 1.569,25 -2,75 

1994 1.896,09 20,83 

1995 2.345,31 23,69 

* VALORES CORRIGIDOS, A PREÇOS DE JUN/96, PELO IGP-DI 

 

Apesar  dos números alcançados pelo Estado da Bahia nos últimos dois 

anos, a produtividade gerada pela fiscalização ainda não atinge os níveis 

potencialmente satisfatórios. O universo de estabelecimentos inscritos, 

combinado com a extensão territorial e localização geográfica do Estado 

(fronteira com diversos Estados das regiões Sudeste e Nordeste do país) fazem 

desta unidade federativa alvo vulnerável às ações  dos  sonegadores,  exigindo 

do  

Fisco estadual estruturas fiscalizadoras adequadas, com atuação, além de 

eficiente e produtiva, permanente e efetiva nos diversos pontos e rotas de 

comércio de mercadorias, ao longo de todo o território do Estado. 

 

Por mais esforços que se tenha desenvolvido na tentativa de coibir a 

evasão fiscal, a sonegação no Estado é uma realidade permanente. Esta 

constatação pode ser evidenciada, dentre outros indicadores, no fato de a 

variação da receita derivada do ICMS não vir guardando, ao longo dos anos, 

exata proporcionalidade com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). 

 

Desse modo, torna-se imperativo o aumento da eficiência fiscal, que passa 

necessariamente por investimentos em produtividade, com incremento na 

qualidade do sistema de fiscalização e arrecadação, em infra-estrutura logística 

e de apoio à fiscalização, capacitação de pessoal, bem como em tecnologia, 

sobretudo em sistemas informatizados e de teleinformática, ampliando o 

agregado tecnológico às atividades de fiscalização, arrecadação e controles 

específicos. 



 

A defasagem tecnológica, em razão da insuficiência de investimentos em 

sistemas e aplicativos de informática direcionados à fiscalização e áreas afins, 

além de comprometer a disponibilidade e qualidade do produto básico para os 

trabalhos do Fisco, tem tornado inadequada e improdutiva a metodologia de 

fiscalização e controle daqueles contribuintes (em sua maioria de grande 

potencial arrecadador) que já empregam nos seus registros fiscais e contábeis 

tecnologias e sistemas atualizados. 

 

Não obstante, para a efetiva modernização da máquina fazendária, 

tornando-a instrumento de suporte à geração de resultados com eficiência,  faz-

se necessário a reestruturação organizacional dos órgãos da Sefaz direta e 

indiretamente envolvidos com as atividades de arrecadação e fiscalização, 

notadamente o Departamento de Administração Tributária (DAT), promovendo 

um novo modelo gerencial e organizacional plenamente adequado e capaz de 

absorver novas metodologias de fiscalização com elevado grau de 

informatização. 

 

Ao longo dos últimos quatro anos, a Sefaz, atentando para essa imperiosa 

necessidade de modernização, com única via para obtenção de eficácia do 

aparato fiscalizador, vem desenvolvendo esforços no sentido de adquirir 

equipamentos mais modernos e investir no desenvolvimento de sistemas, 

capacitação de pessoal e aplicativos com base em tecnologias atualizadas. A 

insuficiência no aporte de recursos orçamentários destinados a este fim, e 

compatíveis com as suas necessidades cada vez mais prementes, porém, vem 

impedindo a efetiva consolidação desta política. 

 

2 — Objetivo Geral 

O projeto tem por objetivo precípuo, a partir da reformulação de 

procedimentos e processos administrativos e fiscais, e da inserção de novas 

ferramentas de gestão e das mais modernas tecnologias da informação, a 



modernização, racionalização e aperfeiçoamento da Administração Tributária 

Estadual. 

 

3 — Objetivos Específicos 

Considerando as diretrizes estratégicas pré-definidas, e com base no 

objetivo maior de modernizar e racionalizar a Administração Tributária do 

Estado, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

• Aumentar a produtividade fiscal e a inibição do nível de sonegação fiscal, 

oferecendo estrutura fiscalizadora e de arrecadação ágil e eficiente; 

• Fornecer ao agente fiscalizador métodos científicos e tecnologias 

computacionais que o auxiliem nos trabalhos de fiscalização, no local, e no 

momento em que ela ocorrer; 

• Desenvolver e implantar novas soluções de informática e de comunicação 

que permitam a integração em rede das unidades fazendárias e o acesso direto 

aos Bancos de Dados; 

• Implantar estruturas de fiscalização especializadas, voltadas para segmentos 

de contribuintes em função da sua importância econômica e da sua 

potencialidade de arrecadação; 

• Revisar e automatizar os procedimentos, fluxos e competências, relacionados 

ao julgamento dos processos administrativo-fiscais e à cobrança da dívida 

ativa; 

• Racionalizar os trabalhos administrativos, reduzindo o desperdício 

burocrático em busca do funcionamento integrado da Secretaria; 

•  Implantar novos programas de treinamento e de capacitação, com ênfase na 

qualificação dos recursos humanos existentes, nas áreas de qualidade total, de 

informática e formação técnico-gerencial; 

• Criar mecanismos de assistência ao contribuinte, de modo a adotar soluções 

imediatas e acesso a informações de natureza tributária e fiscal, estimulando 

o cumprimento voluntário das suas obrigações tributárias; 



• Promover a adequação da atual estrutura organizacional e de cargos e funções 

ao novo modelo de fiscalização, centrado no emprego sistemático de recursos 

computacionais e sistemas automatizados de fiscalização. 

 

4 — Metas 

Implementadas todas as ações previstas neste documento, estima-se, ao 

final do projeto, alcançar, a título de metas quantitativas, os seguintes 

indicadores: 

 

• FISCALIZAÇÃO 

⇒ Aumentar em 50% o número de auditorias fiscais/ano realizadas; 

⇒ Aumentar em 30% o número de documentos fiscais/ano examinados. 

 

 

• ARRECADAÇÃO 

⇒ Acréscimo de 20 % da arrecadação anual do ICMS a partir de 1999   (base 

1997); 

⇒ 100% da arrecadação efetuada através da rede bancária. 

 

• INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS 

⇒ Máximo de 5% de contribuintes omissos na entrega de declarações; 

⇒ 100% das declarações coletadas em meio magnético ou eletrônico. 

 

• ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE 

⇒ Redução em 50% no tempo de atendimento; 

⇒ 100% das demandas do contribuinte atendidas em um mesmo local 

(Unidade de Atendimento). 

 

• CAPACITAÇÃO 

⇒ 200 horas/aula/ano por servidor; 



⇒ 100% dos servidores da Sefaz passarão por treinamento. 

 

• CONTENCIOSO 

⇒ Acréscimo de 50% do número de processos/ano julgados; 

⇒ Redução em 80% do estoque de processos aguardando julgamento; 

⇒ Redução em 50% do tempo médio de julgamento dos processos. 

 

• COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL 

⇒ Redução em 50% do número de processos em cobrança administrativa; 

⇒ Redução em 50% do montante do débito inscrito em dívida ativa. 

 

• INFORMÁTICA E INFRA-ESTRUTURA 

⇒ 01 microcomputador para cada grupo de 02 servidores; 

⇒ 100% dos servidores acessando os Sistemas Corporativos da Sefaz; 

⇒ 2.000 m2 de área construída (incluindo salas de aula, auditório e laboratório 

voltados para a atividade de capacitação e treinamento); 

⇒ 200 Unidades Móveis de Fiscalização (veículos) equipadas com sistema de 

comunicação de voz e dados; 

⇒ 100% dos postos fiscais dotados de sistemas de informática e de 

comunicação. 

 

5 — Componentes 

Como produto de uma visão integrada da Sefaz — e em especial da 

Administração Tributária, do seu sistema de organização, operação e 

funcionamento —, buscando formular um real diagnóstico da situação atual e 

propor as diretrizes para a concepção do novo modelo de Gestão Fazendária, 

foram definidas as seguintes áreas de interesse do projeto, reproduzidas em três 

modelos, com seus respectivos componentes (processos organizacionais). 

 



MODELO OPERACIONAL: Tributação, Fiscalização, Estudos e Pesquisas  

(Estudos Econômico-Tributários e Inteligência Fiscal), Controles (Cadastro, 

Arrecadação e Informações Econômico-Fiscais), Contencioso Administrativo, 

Cobrança Administrativa, Representação e Cobrança Judicial, Atendimento ao 

Contribuinte e Educação Tributária. 

 

MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO: Desenvolvimento Organiza- 

cional e Gerencial e Gestão de Recursos Humanos. 

 

MODELO DE INFORMÁTICA: Gestão de Informática e Ambiente 

Tecnológico.   



ANEXO II 
 
 

RELAÇÃO EM ORDEM ALFABÉTICA DE JORNAIS E REVISTAS 

CDI/Asplan/Sefaz 

 

JORNAL/REVISTA CREDOR FAX TEL A G P 

ANUÁRIO ESTATÍSTICO IBGE - INST. BRAS. DE GEOG. 

E ESTATÍSTICA 

241-2502 243-

9277 

A 1 1 

BOLETIM DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 

EDITOR NDJ LTDA                

0800-558655 

011-223-

0246 

011-222-

8655 

 

A 

1 2 

BOLETIM IOB IOB 011-861-

2338 

  

A 

1 3 

CAD. DIREITO CONSTITUCIONAL 

E POLÍTICA 

EDITORA REVISTA DOS 

TRIBUNAIS LTDA 

  A 1 4 

CAD. DIREITO TRIBUTÁRIO 

FINANÇAS PÚBLICAS 

EDITORA REVISTA DOS 

TRIBUNAIS LTDA 

  A 1 5 

CD. LISTA DE AUTORIDADES 

GOVERNAMENTAIS 

EDITORA MULTIMÍDIA   A 2 6

7 

CLT ATUALIZÁVEL IOB 011-861-  A 1 6 



2338 

COL. DE LEIS S/COMÉRCIO VALDEMAR PIZARRO   A 1 7 

CONTABILIDADE E 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

IOB 011-861-

2338 

 A 1 8 

DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO MACHADO RIBEIRO  241-

5877 

A 2 6

5 

DIÁRIO DA OFICIAL DA UNIÃO TUPINAMBÁ DIST. 

JORNAIS/VER/D.O.U. 

  A 2 6

2 

DIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO PODER JDIC. ESTADO DA 

BAHIA - IPRAJ 

 320-

6882 

A 2 6

4 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EGBA 280-2902  A 2 6

1 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PREFEITURA DO SALVADOR   A 2 6

5 

GUIA FARMACÊUTICO ANDREIA PUBLIC. MEDIC. F. 

LTDA 

 223-

5111 

A 1 9 

GUIA OIB IR REGULAMENTO IR IOB 011-861-

2338 

 A 1 1

0 

GUIA TRÊS PODERES APICIS APICIS INFORMAÇÕES LTDA 061-344-  A 1 1



9873 1 

INFORMATIVO DINÂMICO IOB 011-861-

2338 

 A 1 1

2 

JORNAL A FOLHA DE SÃO PAULO MACHADO RIBEIRO  241-

5877 

A 1 6

3 

JORNAL A TARDE EMPRESA EDITORA A 

TARDE 

 341-

5586 

A 2 5

1 

JORNAL CORREIO BRAZILIENSE MACHADO RIBEIRO  241-

5877 

A 2 5

3 

JORNAL CORREIO DA BAHIA EDITORA B. DE 

JORNALISMO 

  A 2 5

2 

JORNAL DO BRASIL MACHADO RIBEIRO  241-

5877 

A 2 5

4 

JORNAL FEIRA HOJE ARQUIVADO   A 2 5

5 

JORNAL GAZETA MERCANTIL GAZETA MERCANTIL   A 2 5

6 

JORNAL INFORME DO 

EMPRESÁRIO 

EDITORA INF. DO EMP. LTDA   A 2 5

7 



JORNAL O ESTADO DE SÃO 

PAULO 

MACHADO RIBEIRO  241-

5877 

A 2 5

8 

JORNAL O GLOBO MACHADO RIBEIRO  241-

5877 

A 2 5

9 

JORNAL TRIBUNA DA BAHIA SITE EDITORA S/A 381-0309 381-

0844 

A 2 6

0 

JURISPRUDÊNCIA FISCAL VER. 

CIÊNCIA JURÍDICA 

NOVA  ALVORADA LTDA 031-274-

1415 

 A 1 1

3 

LEX LEX EDITORA 575-9138  A 1 1

4 

MANUAL DE CLASS. DE 

MERCADORIA 

VALDEMAR PIZARRO 241-0034  A 1 1

5 

REGULAMENTO IMPOSTO DE 

RENDA 

IOB 011-861-

2338 

 A 1 1

6 

RELATÓRIO IOB DE 

JURISPRUDÊNCIA 

IOB 011-861-

2338 

 A 1 1

8 

RELATÓRIO PINI-SISTEMA PINI EDITORA 341-0124  A 1 1

7 

REVISTA ABCFARMA ASS. BRAS. COM. 011-220-  A 1 1



FARMACÊUTICO 2088 9 

REVISTA AGROANALISYS FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS 

021-551-

0948 

 A 1 2

0 

REVISTA AMERICANA 

ECONÔMICA 

EDITORA AMERICA LTDA   A 2 6

8 

REVISTA BRASILEIRA DE 

ECONOMIA 

IBICT 061-226-

2677 

 A 1 2

1 

REVISTA CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO 

PINI EDITORA 341-0124  A 1 2

2 

REVISTA CONJUNTURA 

ECONÔMICA 

FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS 

021-551-

0948 

 A 1 2

3 

REVISTA CONSTRUÇÃO 

NORDESTE 

PINI EDITORA 341-0124  A 1 2

4 

REVISTA DA ADM. PÚBLICA FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS 

021-551-

0948 

 A 1 2

5 

REVISTA DE ADVOCACIA 

DINÂMICA 

COAD 321-9443  A 1 2

6 

REVISTA DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO 

EDITORA RENOVAR 021-531-

2135 

 A 1 2

7 



REVISTA DE DIREITO 

TRIBUTÁRIO 

CATAVENTO DIST. DE 

LIVROS LTDA 

011-251-

3756 

011-289-

0811 

A 1 2

8 

REVISTA DE ECONOMIA 

POLÍTICA 

CENTRO  DE ECO. POLÍTICA 011-844-

6137 

 A 1 2

9 

REVISTA DE PROCESSO ED. VER. DOS TRIBUNAIS 011-607-

5802 

 A 1 3

0 

REVISTA DIALÉTICA DE DIR. 

TRIBUTÁRIO 

LAURINDO DOS SANTOS 

BARRETO 

 243-

5176 

A 1 3

1 

REVISTA DO STJ LAURINDO DOS SANTOS 

BARRETO 

 243-

5176 

A 1 3

2 

REVISTA DOS TRIBUNAIS EDITOR REVISTA DOS 

TRIBUNAIS LTDA 

011-375-

802 

 A 1 3

3 

REVISTA DUAS RODAS SISAL EDITORA LTDA 011-574-

0747 

011-574-

0747 

A 2 6

9 

REVISTA ECONÔMICA DO 

NORDESTE 

VER. ECONÔMICA DO 

NORDESTE 

015-299-

3524 

 A 1 3

4 

REVISTA EXAME EDITORA ABRIL  823-

9222 

A 1 3

5 

REVISTA EXTERNA COMUM VALDEMAR PIZARRO 241-0034  A 2 6



6 

REVISTA INFORMÁTICA EXAME EDITORA ABRIL  823-

9222 

A 2 3

6 

REVISTA ISTO É MACHADO RIBEIRO   241-

5377 

A 2 3

7 

REVISTA QUATRO RODAS EDITORA ABRIL  823-

9222 

A 2 3

8 

REVISTA SUMA ECONÔMICA EDITORA TAMA LTDA   A 2 3

9 

REVISTA TRANSPORTES 

MODERNOS 

EDITORA TM 011-826-

6120 

 A 2 4

0 

REVISTA TRIBUTÁRIA DA BAHIA AL. ROCHA LTDA 242-2277  A 2 4

1 

REVISTA TRIMESTRAL DE 

DIREITO PÚBLICO 

CATAVENTO DIST. DE 

LIVROS S. A. 

011-251-

3756 

 A 2 4

2 

REVISTA TRIMESTRAL DE 

JURISPRUDÊNCIA 

LAURINDO DOS SANTOS 

BARRETO 

011-861-

2338 

243-

5176 

A 2 4

3 

REVISTA VEJA EDITORA ABRIL  823-

9222 

A 2 4

4 



SERVIÇO DE RECORTES DIREITO 

JUDICIÁRIO 

MIRANDA E FILHOS 322-1630  A 2 4

5 

SISTAB VALDEMAR PIZARRO 241-0034  A 2 4

6 

SISTEMA DE CONSULTORIA 

ADCOAS 

ESPLANADA   A 2 4

7 

TARIFA ADUANEIRAS DO BRASIL VALDEMAR PIZARRO 241-0034  A 2 4

8 

VADE MECUM CIVIL SINTESE 051-346-

1300 

 A 2 4

9 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 
 
 

CONTROLE DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS — JORNAIS E 
REVISTAS CDI/Asplan/Sefaz 

                                                                                     
JANEIRO 
 

TiTULO QUANT
. 

UNIDADE VENC. 

Jornais Informe do 
Empresário 

1 CDI 1999 

Diários Oficiais do Estado 405 CDI 1999 
 

FEVEREIRO 
 

Jornal Correio Brasiliense 1 Ass. Imprensa 1999 
Jornal Correio Brasiliense 1 CDI 1999 
CLT. Atualizável 1 CDI 1999 
Guia lOB Regulamento I.R. 1 IGF 1999 

 
MARÇO 

 
Boletim IOB 1 AGE / CDI / DAT/GETRI / 

IGF/PROFAZ 
1999 

Boletim IOB 1 DEREF Barmira / Felra / Juazeiro 1999 
Revista ISTO É 1 Ass. Imprensa / CDI 1999 
Anuário Estatístico  CDI  
Diário da Justiça União - 1 1 DAT 1999 
Jornal Gazeta Mercantil 1 FUNPREV / GAB. ASPLAN 1999 

 
ABRIL 

 
Revista Suma Econômica 1 AGE / ASPLAN / CDI / DEPAT / SUB. 

SEC. 
1999 

Revista Quatro Rodas 1 GIPVA 1999 
Revista de Processo 1 PROFAZ 1999 

 
MAIO 

 
Jornal Tribuna da Bahia 1 Ass. Imprensa 1999 
Diário Oficial do Município 1 CDI 1999 



Lex 1 CDI 1999 
Revista Agroanalisys I CDI  
Jornal Tribuna da Bahia 1 CDI 1998 
Jornal Tribuna da Bahia 1 Sub. Secretário / Gab. Secretário / SAG 1999 
Jornal Tribuna da Bahia I FUNPREV / DAT / DICO / CH. 

Gabinete 
1999 

Col. de Leis sobre Comércio I DAT/GECX 1999 
Revista de Advogacia 
Dinemica 

1 PROFAZ 1999 

Revista Dialética de Dir. 
Tributário 

 PROFAZ / DETRI 1999 

Revista Econômica do 
Nordeste 

1 CDI 1999 

Manual de Class. de 
Mercadoria 

I DAT 1999 

 
JULHO 
 

Gazeta Mercantil 1 AGE / Sub. Secretário / UCE / Ass. 
Imprensa 

1999 

Gazeta Mercantil 1 CCCT / Ch. de Gabinete / DARC / 
DEPAT 

1999 

Gazeta Mercantil 1 PROFAZ / Gabinete Secretário / DTI 1999 
Gazeta Mercantil 2 CDI 1999 
Gazeta Mercantil 7 DAT 1999 
Revista Exame 1 ASPLAN / Ass. Imprensa / Ch. Gabinete 1999 
Revista Exame 1 DIFIS / Gabinete Secretário 1999 
Regulamento Imposto de 
Renda 

1 CDIi  

Jornal Correio da Bahia 1 FUNPREV / Gab. ASLAN 1999 
Cad. D. Constitucional e 
Político 

1 PROFAZ 1999 

Cad. D. Tributário Finanças 
Públicas 

1 PROFAZ 1999 

Revista Trimestral de 
Direito Público 

1 PROFAZ 1999 

 
AGOSTO 

 
Revista Veja 1 ASPLAN / Ass. Imprensa / Ch. Gabinete         1999 
Revista Veja 1 CDI / Gab. Secretário / Sub. Secretário         1999 
Jornal Correio da Bahia 1 Ass. Imprensa / CDI / Ch. Gabinete         1999 



Jornal Correio da Bahia 1 Gab. Secretário / Sub. Secretário         1999 
Informativo Dinâmico 1 CDI / ASPLAN         1999 
Relatório Pini. Sistema 1 SAG         1999 

 
SETEMBRO 

 
Diário Oficial da União - 1 1 AGE / CDI / COTEPE / DAT / DEPAT / 

IGF 
1999 

Diário Oficial da União - 1 1 RPGE 1999 
Diário Oficial da União - 1 3 PROFAZ 1999 
Diário Oficial da União - 2 1 AGE 1999 
Diário Oficial da União - 2 2 DAT 1999 
Diário Oficial da União - 3 2 DAT 1999 
Diário Oficial da União - 3 1 CDI / PROFAZ 1999 
Diário da Justiça da União – 
1 

1 PROFAZ 1999 

Diário da Justiça da União – 
1 

2 DAT 1999 

Diário da Jusfiça da União – 
5 

1 PROFAZ 1999 

Diário da Justiça da União – 
3 

1 PROFAZ 1999 

Revista América Econômica 1 CDI 1999 
Revista Adm. Pública 1 CDI 1999 
Revista Construção 
Nordeste 

1 SAG 1999 

Revista Dialética Dir. 
Tributário 

1 PROFAZ / DETRI 1999 

 
JUNHO 
 

Jornal A Tarde / EXEC 1 ASPLAN-Orc. / GIPVA / PROFAZ / 
UCE 

1999 

Jomal A Tarde / EXEC 1 Sub. Secretário / AGE / ASPLAN / 
CCCT 

1999 

Jornal A Tarde / EXEC 1 Ass. Especial / Ass. Imprensa / CDI / 
CIF 

1999 

Jornal A Tarde / EXEC 3 Ch. Gabinete 1999 
Jornal A Tarde / EXEC 1 CONSEF / DATGab. / DEPAT / DICO / 

DIFIS 
1999 

Jornal A Tarde / EXEC 1 DTI / FUNPREV / Gab. Secretário / 
Gab. DAT 

1999 



Jornal A Tarde / EXEC 1 IGF / ISF / Policiamento 1999 
Diário Oficial do Estado 6 AGE / DEPAT 1999 
Diário Oficial do Estado 4 ASPLAN / CONSEF / ISF 1999 
Diário Oficial do Estado 1 Ass. Especial / FUNPREV / 

Policiamento 
1999 

Diário Oficial do Estado 1 CCCT / RPGE / UCE / DARC / CDRH 1999 
Diário Oficial do Estado 2 Ass. Imprensa / Sub. Secretário 1999 
Diário Oficial do Estado 3 CDI / CH. Gabinete / 1999 
Diário Oficial do Estado 5 DICO / DTI 1999 
Diário Oficial do Estado 7 PROFAZ 1999 
Diário Oficial do Estado 10 IGF 1999 
Diário Oficial do Estado 157 SAG 1999 
Diário Oficial do Estado 19 DAT 1999 
Revista Exame 1 ASPLAN / CDI / FUNPREV 1999 
Jornal Tribuna da Bahia 1 Ass. Especial 1999 
Jornal do Brasil 1 Ass. Imprensa / CDI / Ch. Gabinete 1999 
Jornal Folha de S. Paulo 1 Ass. Imprensa / DARC / DAT / Gab. 

DAT / ISF 
1999 

Jornal Folha de S. Paulo 1 GETEX / DEPAT / Gab. Secretário / 
IGF 

1999 

Jornal Folha de S. Paulo 2 CDI / DAT 1999 
Diário do Poder Judiciário 1 CDI 1999 
Revista Duas Rodas 1 GIPVA 1999 
Jornal O Globo 1 CDI / FUNPREV 1999 
L. de Autoridades 
Governamentais 

1 Ch. Gabinete 1999 

TECWIN-Tarifa Ext. 
Comum Bet 

1 COSEF 1999 

MSDN 1 DTI / GETEC 1999 
 
OUTUBRO 
 
Revista Ciência da 
Informática 

1 CDI 1999 

Revista Econômica 
Política 

1 CDI 1999 

Diário Oficial - TRT-Just. 
Federal 

1 PROFAZ 1999 

 
NOVEMBRO 
 

Jornal O Globo 1 Ass. Imprensa 1999 



Revista Brasileira de 
Economia 

1 CDI 1999 

Revista Conjutura 
Econômia 

1 CDI 1999 

Boletim de Licitação e 
Contratos 

1 CDI 1999 

 
DEZEMBRO 

 
Revista Informática Exame 1 DTI 1999 
Revista Externa Comum 1 GETRI 1999 
Revista lOB de 
Jurisprudência 

1 PROFAZ 1999 

Revista de Direito 
Tributário 

1 PROFAZ 1999 

Revista do STJ 1 PROFAZ 1999 
Revista dos Tribunais 1 PROFAZ 1999 
Serviço de Recortes D. 
Judiciário 

1 PROFAZ 1999 

Sistema de Consultoria 
Adcoas 

1 PROFAZ 1999 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Secretaria da Fazenda 

ASPLAN / Biblioteca 

MOVIMENTO —1998 

 

ATIVIDADES JAN FEV MA

R 

AB

R 

MAI JUN JUL AG

O 

SET OUT NOV DEZ TOTA

L 

 

Freqüência de usuários 612 503 790 652 485 512 764       

Consulta a livros e 

periódicos 

246 209 267 456 209 421 257       

Empréstimo de livros 059 054 088 080 029 031 089       

Empréstimo de 

periódicos 

083 089 113 190 043 096 198       

Devolução de livros 031 026 044 072 032 056 076       

Devolução de periódicos 063 091 122 170 056 048 178       

Pesquisa bibliográfica 058 051 085 182 039 047 051       

Inscrição de leitores 012 010 015 008 007 006 010       

Pesquisa em DOE e 

DOU 

247 117 203 132 096 154 221       



Empréstimo 

interbibliotecário 

018 024 039 013 008 011 015       

Pesquisa obras de 

referência 

076 067 075 072 038 053 072       

Documento indexado 035 044 037 047 031 029 026       

Correspondência 

expedida 

018 012 022 012 010 009 010       

Periódico registrado 052 053 048 050 039 042 037       

Livro preparado p/ 

empréstimo 

047 032 043 046 028 037 028       

Consulta ao micro 351 219 547 337 315 279 664       

 

Observações: 

 

Ass.: 
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