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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 A NATUREZA DA INTERVENÇÃO 

 

Ao longo dos anos, o processo de trabalho tem sofrido sucessivas mudanças, iniciando 

pela economia de subsistência em que o homem produzia somente o que era necessário para o 

seu próprio consumo e, logo depois, com os trabalhos artesanais vendidos em uma escala 

menor, até chegar ao mercado capitalista que vivemos em nossos tempos atuais. Com a 

expansão das cidades, milhares de pessoas abandonaram a vida do campo e vieram para as 

cidades urbanas em busca de melhores condições de vida através de sua inserção no mercado 

de trabalho. O mundo globalizado e da informática parece sugerir ao homem uma necessidade 

de rapidamente produzir mais e em algumas situações, competindo com a máquina. 

Atualmente, o mercado de trabalho reduz o emprego regular em favor do trabalho temporário 

ou terceirizado. Assim, hoje, as relações de trabalho incluem: empregados em tempos 

parciais, empregados casuais, pessoal com contrato por tempo determinado, temporários, 

entre outros. As mudanças aparecerão não só na área econômica e social, mas também 

refletirão na saúde do trabalhador. 

O modelo capitalista restringe a iniciativa do trabalhador, no que se refere ao seu 

processo de trabalho, organização e, em algumas situações, ao próprio ambiente de trabalho, 

podendo levar ao adoecimento. A moderna organização do processo de trabalho iniciou a era das 

doenças provocadas pela grande exigência de adaptação do homem ao trabalho, um reflexo do 

esforço que o trabalhador emprega para adaptar-se a essa situação. Essas exigências afetam o 

ritmo físico, psíquico e psicológico do indivíduo, gerando as chamadas “doenças de trabalho”. 

Outro fator associado ao mundo do trabalho é a questão da aposentadoria, pois a ausência do 

trabalho pode estar associada à queda do nível da qualidade de vida, resultando em saúde 

abalada, podendo gerar, também, fragilidade e afastamento do grupo social e de lazer. 

Portanto, consideramos que este tema deve ser discutido durante o período em que o servidor 

está ainda desenvolvendo seu trabalho. 

Os dirigentes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia1, sensibilizados com os 

temas da valorização do servidor e de sua qualidade de vida, criaram o Núcleo de 

Desenvolvimento do Ser Humano2, que está inserido no Planejamento Estratégico da 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, na categoria Excelência na Gestão de Pessoas, no 

                                                 
1 Doravante identificado com a sigla SEFAZ. 
2 Doravante identificado com a sigla NDSH. 
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programa Valorização do Servidor, e tem como missão acolher e ajudar os servidores em seu 

processo de melhoria da qualidade de vida, promovendo ações preventivas e educativas que 

estimulem a valorização da saúde, o equilíbrio emocional dos indivíduos nos seus 

relacionamentos de trabalho, de forma a harmonizar os seus anseios com as metas da 

organização, valorizando o humano no cotidiano da SEFAZ. 

O NDSH possui duas vertentes de trabalho, uma relacionada a ações assistenciais e 

preventivas de qualidade de vida e saúde e a outra vertente de ambientação organizacional, 

que busca a melhoria das relações interpessoais e condições de trabalho. É importante 

ressaltar que estas ações estão inseridas na concepção da responsabilidade social dos seus 

distintos stakeholders3 (servidores, colaboradores, contribuintes, governo, fornecedores, e a 

sociedade). As ações do NDSH estão organizadas em três programas: Programa Qualidade de 

Vida, Programa de Ambientação Organizacional e o Programa de Responsabilidade Social.  

Busca-se neste Projeto de Intervenção Organizacional4 investigar formas de suprir o 

Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano na Diretoria de Administração Tributária da 

Região Sul5 de recursos orçamentários e financeiros para a realização das atividades inerente 

à sua missão.  

 

1.2 EIXO DE PESQUISA 

 

A proposta linha de pesquisa está direcionada para os Princípios Orçamentários e 

Administração Financeira Governamental. Pode-se dizer que a Administração Financeira é 

uma área de estudo teórica e prática que objetiva, essencialmente, assegurar um melhor e mais 

eficiente processo de controle de todas as operações financeiras, orçamentárias e contábeis do 

setor público.  

Os objetos de destaque dos Princípios Orçamentários e Administração Financeira 

Governamental são: compreender os fundamentos e os princípios que têm norteado o 

processo de formulação e implementação do atual arcabouço institucional e das práticas de 

gestão das finanças públicas no Brasil e na Bahia em particular.  

                                                 
3
Stakeholder designa uma pessoa, grupo ou entidade com legítimos interesses nas ações e no desempenho de 
uma organização e cujas decisões e atuações possam afetar, direta ou indiretamente, essa outra organização. 
Estão incluídos nos stakeholders os funcionários, gestores, proprietários, fornecedores, clientes, credores, 
Estado, sindicatos e diversas outras pessoas ou entidades que se relacionam com a empresa (NUNES, 2009). 

4 PIO. 
5 A partir de agora identificado como NDSH DAT Sul. 
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Os fundamentos da gestão dos recursos públicos no Brasil e as práticas de 

planejamento e finanças do governo (federal, estadual ou municipal) são temas de interesse 

dos atuais gestores públicos comprometidos com a modernização administrativa do Estado.  

A rapidez das mudanças impostas pela economia mundial tem afetado os 

estados nacionais e, no caso do Brasil, a todas as esferas de governo. A 

Bahia tem diante de si desafios cuja grandeza são (sic) na mesma proporção 

dos seus problemas. Os esforços de modernização geram produtos 

inovadores em alguns setores da gestão pública, mas as dificuldades se 

fazem presentes em todas as estruturas de governo. (DANTAS, 2001, p. 7).  

 

O orçamento no setor público se apresenta como o instrumento de que o administrador 

dispõe para equacionar o futuro em termos realísticos, como um curso de ação, ou um 

programa operacional, constituindo-se em ferramenta de ligação entre os sistemas de 

planejamento e finanças, tornando possível a operacionalização dos planos de governo, 

porque os coloca em função dos recursos financeiros disponíveis, permitindo que o planejador 

trabalhe a partir de uma perspectiva real com base na disponibilidade dos recursos 

financeiros. 

Os instrumentos legais do planejamento orçamentário de Governo de médio e curto 

prazo foram instituídos através da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, e 

Estadual de 1989, em seu artigo 159, e objetivam fortalecer e integrar as funções de 

planejamento e orçamento, determinando compatibilidade entre três instrumentos legais 

básicos: Plano Plurianual – PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; e Lei Orçamentária 

Anual – LOA (ALBUQUERQUE, MEDEIROS e SILVA, 2008). Adicionalmente, existe a 

Lei Complementar N° 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 

(CASTRO, 2009).  

Para desenvolver a nossa pesquisa utilizamos a metodologia da revisão bibliográfica, 

buscando contribuições a respeito da qualidade de vida do trabalhador, investigando as 

mudanças constantes da sociedade contemporânea e as transformações que o processo de 

trabalho vem apresentando. 
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1.3 MOTIVAÇÃO 

 

A escolha pelo tema do Projeto de Intervenção Organizacional foi conduzida pela 

credibilidade e importância dos programas que estão inseridos no NDSH, que buscam, 

principalmente, focalizar o humano como ser essencial da Instituição. A motivação 

profissional e o bem-estar dos servidores refletem na organização. Portanto, consideramos 

importante a valorização do ser humano em repensar a organização numa perspectiva de 

totalidade.           

Humanizar, sobretudo é aprender a conviver com a diversidade da qual o 

outro é portador e também desenvolver uma relação pacífica com a vida que 

nos cerca. Conduta impossível se não passarmos a esquadrilhar as emoções 

vividas a cada encontro, a cada acontecimento e experiência de nossos dias, 

uns com os outros. (DELEUZE apud NDSH, 2010). 

 

Diante das doenças que acometem ,atualmente, os trabalhadores, as organizações 

devem adotar medidas preventivas e não apenas corretivas com o objetivo de evitar o 

aparecimento de doenças ocupacionais. Isso se harmoniza com o que diz Latife Yázigi6: 

O melhor instrumento terapêutico para o bom clima no trabalho são pessoas 

com qualidades humanas afetivas e intelectuais consistentes, construtivas e 

amadurecidas. Estados psicológicos de tensão, ansiedade acabam por se 

expressar no corpo, dentre outras formas, por palpitação, tonturas, dores de 

cabeça, gastrites, dores musculares e da coluna, hipertensão, irritação 

emocional, levando à irritação da mucosa do estomago ou gastrite. O homem 

é um processo psicossomático [...] o trabalho deve ser também uma fonte de 

prazer, de se vivenciar trocas produtivas e criativas com colegas de equipe. 

(apud NDSH, 2010). 

 

Consideramos os programas de suma importância para o crescimento profissional e 

pessoal do servidor público e que o compromisso com os mesmos contribuirá para melhorar e 

transformar a Instituição. Dentro dos contextos de trabalho, o stress pode estar presente em 

todas as áreas, ocupações e níveis hierárquicos, em maior ou menor grau. O stress está 

relacionado ao aumento do absenteísmo entre os empregados, a problemas relacionados às 

drogas e o uso abusivo do álcool e à baixa performance individual e dos grupos, assim como à 

                                                 
6 Professora da Escola Paulista de Medicina. 
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insatisfação no ambiente de trabalho e ao número crescente de doenças de origem 

psicossomática.   

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho na área pública se caracteriza por ser de natureza intelectual, havendo a 

necessidade de investimento no desenvolvimento humano e melhoria do ambiente de 

trabalho. Atualmente, tem-se um ambiente social e de trabalho que reconhece a necessidade 

da valorização e melhorias das condições de vida e o bem-estar dos cidadãos, devido ao 

aumento significativo no número de casos por doenças ocupacionais. 

A SEFAZ, preocupada com essas questões, e reconhecendo que o objeto da 

organização – a fiscalização, arrecadação de impostos e distribuição dos recursos públicos – é 

um fator desencadeante de stress e de relações conflituosas, incluiu a Excelência da Gestão de 

Pessoas como um dos seus objetivos estratégicos.  

Para os gestores da SEFAZ, a busca pela melhoria da qualidade de vida no trabalho 

para seus servidores e colaboradores é imprescindível para o alcance das metas 

organizacionais. No entanto, entendemos que é necessário institucionalizar a locação de 

recursos orçamentários e financeiros para esse fim, tendo em vista a relevância dos programas 

existentes no contexto do NDSH. 

Ressaltamos que a DAT Sul abrange uma ampla Região do Estado da Bahia, na qual 

estão situados aproximadamente 180 municípios, sendo que a Diretoria de Administração 

Tributaria Sul contempla 15 (quinze) Inspetorias Fiscais, estando alocados aproximadamente 

811 servidores (estatutários e terceirizados). 

Por ser uma região geograficamente extensa, existe uma grande dificuldade no 

atendimento às necessidades das Unidades Fazendárias e dos seus servidores. Além do 

exposto, o banco de dados cadastrais da SEFAZ aponta que grande número destes servidores 

apresenta idade avançada e problemas de saúde diversos. As atividades de acolhimento a estes 

servidores foram desenvolvidas com dificuldade, devido à falta de recursos financeiros, pois 

com uma dotação adequada as demandas na promoção da qualidade de vida no trabalho 

seriam atendidas de forma mais satisfatória.  

          Além destas questões acima apontadas, há necessidade de trabalhos de integração e 

relacionamento interpessoal, organização de oficinas de autoconhecimento e atividades afins 

em todas as Unidades Fazendárias Circunscritas à Região Sul, sendo imprescindível a 
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alocação de recursos específicos na DAT Sul para que haja um atendimento de Excelência na 

Gestão de Pessoas.           

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

Prover a Diretoria de Administração Tributária da Região Sul de recursos financeiros 

para realizar as atividades criadas e desenvolvidas pelo Núcleo de Desenvolvimento do Ser 

Humano para a Região Sul.  

- Viabilizar ações que promovam a saúde integral e bem-estar dos servidores e colaboradores 

da DAT Sul;  

- Melhorar o clima organizacional através da promoção da integração, melhoria das relações 

interpessoais, motivação e satisfação no ambiente de trabalho nas Unidades Fazendárias da 

DAT Sul;  

- Manutenção do Projeto de Assistência Social aos servidores nas unidades fazendárias na 

região da DAT Sul.  

- Embasar discussões que levem o indivíduo a incrementar a produtividade profissional e 

melhor atendimento à sociedade.  

 

1.6 METODOLOGIA  

 

Este trabalho adotou como procedimento metodológico a pesquisa qualitativa de 

natureza exploratória, descritiva e bibliográfica, uma vez que visou investigar dados e 

soluções para o problema da falta de recursos financeiros que possibilitem a realização dos 

programas no Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano na Diretoria de Administração 

Tributária da Região Sul. 

Segundo Oliveira (2002), a pesquisa qualitativa é aquela que não emprega dados 

estatísticos como centro do processo de análise de um problema, mas tem a facilidade de 

poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema.  

Conforme Vergara (2005), a pesquisa classifica-se, ainda, como uma pesquisa 

descritiva quanto aos fins, uma vez que busca descrever a prática do NDSH, no que se refere 

ao seu Projeto e prática. Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, uma vez 

que se busca sustentação numa literatura e em documentos do setor estudado. Foi realizado 
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levantamento bibliográfico e documental, por meio de consulta a literatura, dados e 

informações coletados. 

 Gil (1999) destaca que a pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. Portanto esse tipo de pesquisa é 

realizado, sobretudo, quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular 

hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

Uma característica interessante da pesquisa exploratória consiste no aprofundamento 

de conceitos preliminares sobre determinada temática não contemplada de modo satisfatório 

anteriormente. Busca-se “reunir informações necessárias para encontrar resposta para uma 

pergunta e assim chegar à solução de um problema.” (BOOTH, COLOMB, WILLIAMS, 

2008). Assim, objetiva-se o esclarecimento das questões abordadas. 

 

1.6.1 TRILHA PERCORRIDA: 

 

1) Levantamento ou revisão de literatura; 

2) Aporte teórico sobre a especificidade do tema referenciado a partir de pesquisa 

documental, por meio de consulta a dados e informações do setor estudado; 

3) Definição das necessidades de informação, seleção de procedimentos metodológicos 

necessários para o desenvolvimento do projeto; 

4) Adaptação do roteiro aos períodos da construção da proposta de trabalho considerando 

os aspectos mais abrangentes da matéria; 

5) Construção do prognóstico final; 

6) Revisão do PIO; 

7) Conclusão do PIO. 

 

1.6.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

ATIVIDADES Nov/

2010 

Dez/ 

2010 

Jan/ 

2011 

Fev/

2011 

Mar/

2011 

Abr/ 

2011 

Consultas de estudos: teóricos, analíticos e 

técnicos acerca da matéria. 

X      

Contatos com servidores e gestores da 

Diretoria de Administração Tributária da 
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Região Sul e Coordenação do NDSH.  X 

Consulta a acervo bibliográfico, relatórios e 

legislações no contexto do Projeto de 

Intervenção Organizacional. 

   

 

X 

   

Descrição do Diagnóstico Final      X   

Construção do Prognóstico Final     X  

Revisão e conclusão do PIO.      X 

 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO  

 

Delimitação do tema: neste tópico será abordada a organização acerca do assunto 

tratado neste trabalho, o estado de arte, publicações legais, legislações, relatórios técnicos e 

operacionais. Em seguida, as justificativas que confirmam a aderência entre as idéias contidas 

neste trabalho. 

A metodologia do trabalho, ou seja, elementos que informarão qualitativamente a que 

o trabalho se destina e, principalmente, como metodologicamente serão alcançados os 

objetivos traçados. Em seguida, serão demonstrados os problemas a serem resolvidos, como a 

falta de dotação orçamentária e financeira específicas para atender aos programas do NDSH 

na Diretoria de Administração Tributária da Região Sul.  

Na seqüência está a indicação dos referenciais teóricos, estratégias de pesquisa na 

elaboração do trabalho científico em estilo acadêmico, com levantamento preliminar de 

estudos teóricos, analíticos e técnicos disponíveis na Diretoria de Administração Tributária da 

Região Sul e apostilas distribuídas no decorrer do Curso de Especialização em Administração 

Financeira Governamental do Núcleo de Pós-Graduação da Escola de Administração da 

Universidade Federal da Bahia, realizado no período de outubro de 2009 até abril de 2011. 

Foram efetuados contatos com Gestores e Servidores da Diretoria de Administração 

Tributária da Região Sul e Coordenação do NDSH da sede da SEFAZ, sendo consultadas 

fontes específicas e relatórios operacionais e legislações existentes. 

Em seguida serão apresentadas as soluções saneadoras, como a necessidade de 

aplicação das propostas apresentadas, justificando a validação coletiva dentro do contexto, 

com o cumprimento de um cronograma de execução, apresentado neste trabalho.             

Serão apresentados os atores relevantes, ou seja, a quem se destina este trabalho, que 

são aqueles com legítimos interesses nas ações e no desempenho da SEFAZ. As próximas 
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etapas aqui expostas serão a natureza do problema e os limites para a sua racionalização 

técnica e as dificuldades de resolução do processo temático. O trabalho será apresentado 

definindo as metas a serem atingidas e o levantamento de hipótese, a visualização do 

estudioso diante dos problemas generalizados que envolvem o ser humano no processo de 

identificação com a Instituição e a influência política interna (cultura organizacional). 

 

2 DIAGNÓSTICO 

 

2.1 CONTEXTO DO PROBLEMA  

 

O Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano – NDSH – foi criado pela Portaria nº 

759, de 11 de dezembro de 2001, do Excelentíssimo Senhor Secretário da Fazenda do Estado 

da Bahia, com os seguintes objetivos: planejar, coordenar e avaliar projetos e programas de 

Desenvolvimento Humano; implementar ações que promovam o bem-estar das pessoas; 

desenvolver estratégias que permitam ao servidor um crescimento responsável participativo e 

com enfoque na qualidade de vida; buscar melhoria nos padrões de saúde dos servidores e 

seus familiares, intervindo nos fatores desencadeadores de forma educativa, preventiva e 

curativa. 

As atividades foram iniciadas na sede da SEFAZ, situada no Centro Administrativo da 

Bahia, na cidade de Salvador. Posteriormente as ações do NDSH foram ampliadas para as 

Diretorias de Administração Tributária das Regiões Norte e Sul do Estado.    

A Coordenação do Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano foi estruturada na 

sede da Diretoria de Administração Tributária da Região Sul, no início de 2008, alinhando 

ações de humanização em recursos humanos nas Unidades Fazendárias da Região Sul, que 

abrange 15 (quinze) Inspetorias, as quais são: Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, 

Eunápolis, Guanambi, Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Itamaraju, Itapetinga, Jequié, Teixeira de Freitas, 

Vitória da Conquista, Inspetoria de Fiscalização de Grandes Empresas – IFEP e Inspetoria de 

Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Região Sul – IFMT. A DAT Sul contempla uma 

ampla Região do Estado da Bahia, onde estão situados aproximadamente 180 municípios e 

estão alocados aproximadamente 811 servidores, abrangendo estatutários e terceirizados. 

As ações do Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano foram realizadas no período 

de 2008 a 2010 pelo NDSH DAT Sul com certa dificuldade, tendo em vista que não existem 

recursos financeiros destinados para este objetivo. As atividades se realizaram com o apoio 

financeiro de entidades representativas dos servidores da SEFAZ. Essas entidades apoiaram 
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Unidades Fazendárias em todo o Estado, de acordo com as suas condições e relatam que os 

seus recursos financeiros são limitados para atender a grande demanda, tendo em vista que já 

têm os seus projetos anuais em execução. Além das atividades já desenvolvidas pelo NDSH 

DAT Sul, foram identificadas outras necessidades de suma importância, tais como, eventos e 

encontros que objetivam integração e melhoria da qualidade de vida organizacional. 

 

2.2 ANÁLISE DE DADOS 

 

A partir da pesquisa bibliográfica e contatos com os servidores e gestores da DAT Sul, 

apresentamos os pontos de vista encontrados sobre o problema. Foi constatado que é indicado 

que o NDSH mantenha o espaço conquistado e possa ampliá-lo e que o objetivo principal do 

Núcleo deve ser de ‘Despertar a efetiva importância do ser humano como verdadeiro agente 

de transformação’. 

Nos ‘Encontros de Integração’, realizados pelo NDSH nas Unidades Fazendárias da 

DAT Sul, tem-se incentivado as pessoas a participar e expressar seu sentimento e sugestões. 

Busca-se criar um espaço para os servidores poderem refletir e reconhecer o que os afeta 

positiva e negativamente e criar oportunidades para se discutir sobre as relações que 

acontecem no espaço do trabalho, de forma a ampliar limites de visão, de atitudes e de 

possibilidades. 

O Núcleo tem uma visão diferenciada, que busca compreender as pessoas e ter uma 

atuação bem profissional. Para isto, deve fazer pesquisas, colher dados. A falta de uma 

Política estruturada em saúde do trabalhador pode propiciar o adoecimento do cuidador, pois 

é uma tarefa que exige auto-controle e muitas vezes gera frustração, considerando que nem 

sempre é possível atender às demandas. Desta forma, acreditamos que deva existir verba 

específica para a execução e ampliação das atividades do NDSH.  

 

2.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O problema observado é a falta de recursos financeiros específicos para atender à 

realização dos programas inseridos no Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano na 

Diretoria de Administração Tributária da Região Sul, de forma que possa acatar a execução 

das atividades para todas as Unidades Fazendárias circunscritas à região Sul.  
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3 MARCO TEÓRICO 

 

Em virtude de profundas mudanças que vêm ocorrendo na economia mundial, nas 

relações sociais e políticas, na tecnologia e nas relações trabalhistas, encontra-se hoje um 

ambiente social e de trabalho que valoriza e conduz às melhorias das condições de vida e do 

bem-estar dos cidadãos (LIMONGI-FRANÇA, 2002). 

O adoecimento dos servidores gera custos diretos, como os salários pagos aos 

funcionários que, por sua vez, não geram contrapartida em serviços. Há, também, os custos 

indiretos como as perícias realizadas, os remédios e tratamentos disponibilizados, o retrabalho 

e a gestão.Sennett,(1999)diz que o mundo de hoje nos conduz ao cultivo de valores que se 

referem ao “ter” e que afastam as pessoas, contribuindo para situações de ansiedade e 

isolamento que podem levar ao adoecimento.  

Podem-se entender as estratégias de combate ao stress como sendo uma parte da 

complexa transação entre ambiente e indivíduo, orientando-se para o gerenciamento tanto do 

ambiente quanto das demandas internas e conflitos que possam estar afetando uma pessoa 

(ALDWIN, COYNE e LAZARUS, 1981). Podem caracterizar-se como de natureza proativa 

(planejando uma ação ou esforçando-se por pensamentos positivos) ou tipicamente de escape 

(MORAES e KILIMNIK, 1994).             

A importância do investimento em qualidade de vida no trabalho dos servidores 

públicos está no ganho de produtividade e redução dos custos e, mais do que isso, no bem-

estar das pessoas. O tema é complexo, uma vez que engloba os aspectos mais profundos e 

individuais do ser humano até o coletivo, no qual o indivíduo se encontra em um ambiente 

profissional de trabalho.  

De acordo com Poletto (2002), as principais doenças musculares ocupacionais são: 

DORT: Doenças Osteomusculares relacionadas ao trabalho; LER: Lesões por Esforços 

Repetitivos. Outra doença ocupacional que tem sido responsável por um alto grau de 

rotatividade, absenteísmo e até mesmo afastamentos temporários é o estresse. De acordo com 

Grandjean (1998, p.165), “o estado emocional causado por uma discrepância entre o grau de 

exigência do trabalho e os recursos disponíveis para gerenciá-lo, define o estresse no 

trabalho”. Através de pesquisas realizadas sobre o adoecimento emocional e psíquico nos 

ambientes de trabalho, constatou-se que as pessoas, diante das pressões, muitas vezes utilizam 

fugas, adoecem ou descarregam a tensão de forma errada, provocando graves problemas 

pessoais e relacionais, prejudicando o clima organizacional e, conseqüentemente, a perda da 

qualidade e produtividade das atividades laborais. Segundo este autor, a pessoa pode 
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apresentar manifestações emocionais relacionadas com sentimentos de frustração, baixa auto–

estima, mudanças de reações comportamentais, consumo acelerado de cigarros, álcool, café e 

drogas ilícitas. Pode apresentar também comportamentos irritadiços e violentos, 

distanciamento afetivo dos colegas de trabalho, perda da concentração, elevada taxa de 

absenteísmo ocupacional e constantes conflitos interpessoais tanto no trabalho como no 

próprio ambiente familiar. 

Os programas de promoção da saúde, em geral, envolvem diagnóstico de necessidades 

e interesses, um programa informativo e de conscientização, seguido de estratégias e 

oportunidades para que as pessoas optem por acrescentar ou eliminar alguns aspectos do seu 

comportamento especificamente relacionados à saúde ou à qualidade de vida em geral.  

Nos programas de promoção da saúde, seja em entidades públicas ou privadas, é 

fundamental que se tenha o apoio das pessoas em cargos diretivos e que se discuta com as 

pessoas envolvidas (público-alvo) formas de conduzir as intervenções com a participação 

direta dessas pessoas. 

O NDSH da SEFAZ desenvolve ações que estão delineadas nos Programas e Projetos 

abaixo descritos e que fazem parte do acervo disponível na Coordenação do NDSH. O 

Programa de Qualidade de Vida, que tem como objetivo viabilizar ações que promovam a 

restauração, prevenção e manutenção da saúde físico-psico-emocional e social dos servidores 

e colaboradores da SEFAZ. Para tanto, as ações desenvolvidas estão inseridas em projetos 

como o Projeto de Assistência Social, que visa realizar atividades de acolhimento, orientação, 

encaminhamento e acompanhamento nas áreas bio-psico-emocional e social. Esta área 

assistencial acolhe ainda os servidores com dependências químicas de álcool e outras drogas, 

por meio do Projeto Resgatar, que tem por objetivo trabalhar com a prevenção do uso de 

drogas e apoiar os servidores já dependentes.  

O NDSH DAT Sul tem desenvolvido as seguintes atividades envolvidas na área 

assistencial: acolhimento, encaminhamento e acompanhamento psicossocial do servidor; 

orientação e acompanhamento de licenças médicas; visita domiciliar aos servidores e 

familiares; acompanhamento do servidor hospitalizado; readaptação e reintegração funcional. 

Outro Projeto é o de Promoção a Saúde Integral, que tem como objetivo proporcionar 

uma melhoria na saúde dos servidores de forma ampla por meio de atividades que estimulem 

o equilíbrio, visando aumentar o bem-estar, o autoconhecimento, melhorando, 

consequentemente, as relações interpessoais. Para isso, desenvolve atividades como feira de 

saúde; atividades que possibilitem a interação corpo/mente (arte terapia – canto/coral – 

cromoterapia – massagem terapêutica – meditação – reiki – teatro – ioga); prevenção à saúde 
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ocupacional; orientação e acompanhamento da área nutricional dos postos fiscais; orientação 

em primeiros socorros; ginástica laboral; prescrição da medicina floral e acupuntura auricular. 

A maior parte destas ações é realizada na sede do NDSH DAT Sul. Na Região Sul, foram 

desenvolvidas atividades visando à integração corpo/mente, tais como massagem terapêutica, 

meditação, ginástica laboral e aferição da pressão arterial, além de discussões sobre os temas 

de saúde integral e qualidade de vida; meditação, criação do clube do livro, ginástica laboral 

no prédio sede da DAT Sul e Posto Fiscal Benito Gama em Vitória da Conquista, divulgação 

de atividades culturais na região da DAT Sul. 

Há ainda o Projeto dos Servidores Aposentandos e Aposentados, que tem como 

objetivo promover ações que busquem a qualidade de vida dos servidores aposentados e em 

vias de aposentadoria; apoia a preparação para a aposentadoria; e estimula a elaboração de um 

projeto de vida. Foram realizadas atividades como: articulação e integração com o 

PREPARE-SE (Programa de Aposentadoria do Servidor Estadual); implementação das ações 

propostas: Oficinas de Planejamento Estratégico Pessoal; e ações de prevenção à saúde e 

apoio à qualidade de vida. 

O Programa de Ambientação Organizacional tem como objetivo viabilizar ações que 

promovam a integração, a melhoria das relações interpessoais, a motivação e satisfação no 

ambiente de trabalho. O mesmo contempla o Projeto da Melhoria das Relações Interpessoais, 

que busca fortalecer as relações grupais por meio da realização de ações psicossociais 

implementadas por atividades vivenciais que fomentam o fortalecimento do 

autoconhecimento e das relações interpessoais. Foram realizadas as seguintes atividades: 

autoconhecimento e integração grupal: servidores e colaboradores das inspetorias Itapetinga, 

Ilhéus, IFMT Sul, Barreiras, Vitória da Conquista, IFEP/Sul, Jequié; oficinas de 

aperfeiçoamento com recepcionistas e telefonistas do prédio sede da DAT Sul; oficinas sobre 

saúde e higiene na manipulação de alimentos. 

O Projeto Integra SEFAZ visa promover ações que incentivem o talento e a 

criatividade dos servidores e colaboradores, o que amplia a integração. Faz a comemoração de 

datas significativas, além da realização da Mostra de Talentos, Sessão Cultura; Feira de Arte 

SE FAZ ARTE NA SEFAZ. Além destas atividades, na DAT Sul, os servidores participaram 

da Mostra Virtual de Fotografia Olhar Feminino. Foi realizada a Mostra Fotográfica e Feira 

de Talentos. Em comemoração ao Dia do Servidor Público, foi feito o lançamento do Projeto 

Memória da SEFAZ. Durante o ano foram realizadas Mostras de Filmes Curta-Metragem e o 

apoio na organização do Coral SEFAZ DAT Sul. Os servidores da DAT Sul, inclusive 
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aposentados, participaram de Feira de Artesanato que aconteceu na sede da SEFAZ, com 

exposição dos trabalhos artesanais. 

 

 

O Programa de Responsabilidade Social abrange os seguintes projetos:  

Projeto de Incentivo ao Voluntariado e Ações de Cidadania que tem como objetivo 

manter a proposta de trabalhos que visem à promoção social, tais como a campanha de doação 

de sangue e a campanha de reciclagem. 

O Projeto de Estímulo à Cidadania e a Responsabilidade Social visa incentivar e 

apoiar ações de cidadania, tendo como atividades o Programa Recicla Bahia Já; ações de 

reciclagem e sustentabilidade organizacional; sensibilizar os gestores para implementar a 

responsabilidade social intra-organizacional; e apoiar o Programa Trabalho Decente (assédio 

moral). 

 Na DAT Sul, foram realizadas campanhas de doação de sangue, ações de reciclagem, 

etc. Em setembro, foi realizada uma ação simbólica com o plantio de flores em um canteiro 

no Posto Fiscal Benito Gama. O Projeto de Incentivo ao Voluntariado visa estimular a 

cidadania e a responsabilidade social dos servidores fazendários através de ações de 

voluntariado. Os servidores participaram da Campanha ‘’SOS Pernambuco e Alagoas’’ e da 

campanha de doação de agasalhos ‘’O Frio tem Concerto’’. Também foi realizada a 

campanha ‘’Natal Solidário’’. 

A implantação de atividades como a ginástica no trabalho também pode ser um fator 

determinante para que os trabalhadores se conscientizem da importância da atividade física e 

se motivem a iniciar uma mudança para estilos de vida mais saudáveis. Todas estas atividades 

descritas são importantes para que aconteça a humanização no trabalho. Para isto é 

fundamental que haja a vontade de todos os envolvidos no contexto, gerando efeitos positivos 

para todos. 

Apesar das dificuldades “NÃO IMPORTA qual seja a causa, sempre que 

uma pequena borbulha de alegria apareça no mar invisível de sua 

consciência, apreenda-a e faça com que se expanda. Medite nela, e ela 

crescerá. Não repare nas limitações de sua pequena borbulha de alegria, mas 

continue a expandi-la, até que se torne cada vez maior. Continue soprando-a 

com o fôlego da concentração interior, até que ela se espalhe, em sua 

consciência, por todo o oceano da infinitude. Continue soprando a borbulha 
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da alegria até que ela rompa as paredes que a limitam e se transforme no 

mar da alegria.”  

(Yogananda,1993) 

 

Assim, cabe ao NDSH buscar ações que tenham como objetivo a participação de todos 

e estimular, de forma contínua e atualizada, a troca de experiências possibilitando o 

enriquecimento do trabalho, modificando a sua rotina, de modo que não prejudique as ações 

estratégicas definidas.  

A razão e a razão de ser uma instituição (ou de uma medida administrativa) 

e de seus efeitos sociais não estão na verdade de um indivíduo ou de um 

grupo, mas sim no campo de forças antagônicas ou complementares no qual, 

em função dos interesses associados às diferentes posições e dos hábitos dos 

seus ocupantes, são geradas as vontades e definida continuamente, na luta – 

e através da luta –, a realidade das instituições e dos seus efeitos sociais, 

previstos e imprevistos. (BOURDIEU, 1989) 

 

É necessário que se estabeleça uma “harmonia” entre os diferentes departamentos 

organizacionais, respeitando os estímulos, as opiniões de cada pessoa que compõe a equipe. 

Isto envolve não só aquilo que diz respeito diretamente à produtividade, mas todos os fatores 

que contribuem para o sucesso e eficiência das metas estabelecidas pela organização. 

Na sua atuação o NDSH busca trabalhar o comportamento dos servidores, de modo 

que sejam aperfeiçoadas as qualidades do desempenho profissional, como o pessoal. Assim, 

com o objetivo de ampliar a qualidade e produtividade no trabalho, o Núcleo terá como perspectiva 

transmitir conhecimentos, identificar as habilidades e competências e ouvir as pessoas, respeitando a 

individualidade. Realizar levantamento da problemática e das visões alternativas de resultados 

são ferramentas de auxílio que ajudam o gestor público a tornar sua administração mais 

transparente e responsável e fazê-lo conhecedor dos atos e fatos da Instituição. Em resumo, 

permite exercer um controle fundamental em busca da eficiência e sustentabilidade da 

excelência operacional.  
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4 PROGNÓSTICO 

 

 

1- Prover a Diretoria de Administração Tributária da Região Sul de recursos financeiros para 

a realização de despesas com aquisições de materiais e/ou serviços de terceiros para suprir 

as necessidades do Núcleo de Desenvolvimento do Ser Humano – DAT Sul. 

2- Para que as ações desenvolvidas pelo NDSH também sejam realizadas nas Unidades 

Circunscritas Fazendárias do Interior do Estado, entendemos que a solução, no momento, 

seria a dotação de recursos orçamentários e financeiros específicos para a Unidade Gestora 

da Diretoria de Administração Tributária da Região Sul, já que foram realizadas atividades 

nesta região com o apoio de parcerias e com grande dificuldade não atendendo à demanda. 

3- Os envolvidos: os atores relevantes para a consecução deste Projeto de Intervenção 

Organizacional são: Excelentíssimo Senhor Secretário da Fazenda do Estado da Bahia; o 

Superintendente de Desenvolvimento da Gestão Fazendária; o Superintendente de 

Administração Tributária; e o Superintendente de Administração Financeira; o Diretor Geral; 

o Diretor de Administração Tributária da Região Sul; Inspetores Fazendários da Região Sul; 

Coordenadores, Supervisores, Servidores e colaboradores da Diretoria de Administração 

Tributária da Região Sul. 

 

Conforme organograma da SEFAZ, abaixo transcrito, observa-se que o NDSH 

encontra-se no staff de Assessoria do Senhor Secretário da Fazenda do Estado da Bahia.  
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O investimento na qualidade de vida dos servidores públicos é refletido na sociedade 

através da prestação do serviço público. Na sede da SEFAZ, o NDSH realiza ações nas 

Superintendências de Administração Tributária, Administração Financeira e de Gestão 

Fazendária e também na Diretoria Geral. 

A necessidade de ampliação da humanização no cotidiano da SEFAZ tem sido 

reconhecida pelos Dirigentes e Gestores da Instituição, dentro da limitação imposta pela 

normatização vigente. 

 

4.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

As limitações deste estudo decorrem da falta de pesquisas sobre o tema. Foi buscado em 

acervo bibliográfico e em fontes específicas do NDSH como: legislações, projetos, relatórios 

operacionais, dentre outros. 

 

5 CRONOGRAMA E RECURSOS 

 

5.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

- Implantar o espaço do Núcleo em 06 (seis) Unidades Fazendárias da DAT Sul até dezembro 

de 2011; 

- Implantar o espaço do Núcleo em 01 (um) posto fiscal da DAT Sul até dezembro 2011; 

- Implantar, no mínimo, duas atividades que possibilitem a interação corpo e mente em 50% 

das inspetorias e em 03 (três) postos fiscais situados na DAT Sul até dezembro 2011; 

- Realizar a orientação e acompanhamento na área nutricional em todos os postos fiscais da 

DAT Sul até dezembro 2011; 

- Realizar encontros e/ou oficinas para a compreensão e integração de equipe em todas as 

inspetorias da DAT Sul até dezembro 2011; 

- Ampliar a realização da Mostra de Talentos em 50% das Inspetorias e em 02 (dois) postos 

fiscais da DAT Sul até dezembro 2011; 

- Ampliar a realização da Feira de Saúde em mais quatro Inspetorias e em dois postos fiscais 

da DAT Sul até dezembro 2011. 
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METAS A ATINGIR  

 

- Melhorar a qualidade de vida e saúde integral dos servidores e colaboradores no âmbito do 

trabalho; 

- Melhorar a integração, motivação, satisfação no ambiente do trabalho. 

 

 

5.2 ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO   

 

O problema para o qual se busca solução neste estudo é a possibilidade de alocar 

verbas no orçamento da SEFAZ para as atividades do NDSH DAT Sul. Os valores 

necessários serão definidos no momento e de acordo à atividade a ser desenvolvida.  

 

 

5.3 ANÁLISES DE CUSTOS NÃO FINANCEIROS 

 

Apontamos, aqui, como principal dificuldade de materialização das medidas 

necessárias a questão do tempo, pois para que conste em orçamento é necessário cumprir 

prazos legais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi constatado neste estudo que o mundo do trabalho sofre com as sucessivas 

modificações nas suas relações e que proporcionar a qualidade de vida aos servidores é 

fundamental, bem como promover o desenvolvimento social e a melhoria nas condições de 

trabalho. Pelo contexto desenvolvido podemos deduzir que o NDSH procura ampliar a 

humanização e valorizar todo o pessoal da SEFAZ nas áreas administrativa, operacional, 

gerencial, elevando a qualidade e conseqüentemente a produtividade, com o objetivo de 

atender aos Propósitos da Organização.   

Entendemos que é de fundamental importância a manutenção e ampliação dos 

programas do NDSH nas Unidades Fazendárias circunscritas na Diretoria de Administração 

Tributária da Região Sul e para que isso aconteça são necessários recursos orçamentários e 

financeiros específicos. A alocação destes recursos deve estar inserida na Programação 

orçamentária financeira anual da SEFAZ, na Unidade Gestora DAT SUL.  

A vontade dos dirigentes da SEFAZ tem sido direcionada para este objetivo, restando 

apenas à institucionalização, ao fazer constar em legislação e regulamentação próprias.    
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