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RESUMO 
 

 

COELHO, Eraldi Nogueira Oliveira; RIOS, Ione Fernandes; ALMEIDA, Ivana Lúcia 

Nogueira de. Ensino À Distância Como Ferramenta Para Facilitar O Processo de 
Capacitação na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Salvador: 2004. 42 fl. 

Monografia (Especialização em Técnicas Fazendárias) – Programa de Pós-

Graduação em Técnicas Fazendárias. SEFAZ/UFBA, 2004. 

 

A pesquisa aborda a importância do estudo e da implantação do Ensino à Distância 

(EAD) na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, como mecanismo facilitador e 

estimulador no desenvolvimento das habilidades do quadro funcional, destacando 

aspectos diferenciais entre o ensino tradicional e o ensino virtual. Buscou-se retratar 

a dimensão do EAD, no cenário mundial das organizações, seu surgimento e 

histórico até os dias de hoje. Elencou-se aspectos que envolvem essa análise, em 

especial na SEFAZ/BA. Foi feita uma pesquisa bibliográfica considerando o universo 

delimitado neste estudo, no sentido de buscar a teoria para o exame do tema e 

ainda uma pesquisa de campo, investigando o nível de conhecimento e interesse 

dos servidores, servindo de base para as resultados apresentados. Conclui-se que 

na atual dinâmica organizacional vivenciada no contexto social e em particular na 

SEFAZ/BA, o EAD se apresenta como uma alternativa eficaz e inteligente, 

integrando objetivos, metas e valorização do capital intelectual, o que contribuirá 

para uma nova cultura e prática institucionais.  

 

 

 

Palavras-Chave: Capacitação, Educação Continuada, Tecnologia Virtual 



ABSTRACT 
 
 

COELHO, Eraldi Nogueira Oliveira; RIOS, Ione Fernandes; ALMEIDA, Ivana Lúcia 

Nogueira de. Ensino À Distância Como Ferramenta Para Facilitar O Processo de 
Capacitação na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Salvador: 2004. 42 fl. 
Monografia (Especialização em Técnicas Fazendárias) – Programa de Pós-

Graduação em Técnicas Fazendárias. SEFAZ/UFBA, 2004. 

 

The present research addresses the importance of the study and the implementation 

of Long-Distance Education at Secretaria da Fazenda (SEFAZ, Bahia, Brazil), as a 

mechanism that facilitates and stimulates the development of abilities among its 

employees. For the purpose of the work, comparisons between traditional education 

and virtual education were made, underlining certain differential aspects. The study 

tried, also, to portray the dimension of Long-Distance Education in the world-wide 

scene of organizations, its sprouting and history up to the present days. A list of 

aspects that are involved in this analysis was made, particularly in the context of 

SEFAZ/BA. A bibliographical research was made considering the universe delimited 

in this study, and also a field research, in which the authors investigated the level of 

knowledge and interest of the employees; the data served as a basis for the 

presented results. As a conclusion one could see that, in the current organizational 

dynamics, either for the social context, or for the Secretaria da Fazenda, specifically, 

Long-Distance Education comes out as an efficient and intelligent alternative, able to 

integrate goals and to valorize the intellectual capital, what will contribute for a new 

practice and institutional culture. 

 

Key-Words: Qualification, Continued Education, Virtual Technology 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

 

A sociedade contemporânea tem passado por profundas transformações, sejam de ordem 

econômica, política, cultural, delineadas pelos avanços da tecnologia da informação, 

notadamente, a associação da informática às telecomunicações, o que vem conferir novas 

arquiteturas de execução e oportunidade de trabalho. 

As grandes mudanças que aconteceram e que ainda devem acontecer atingem de modo 

significativo às relações comerciais e de trabalho, onde o questionamento e a redefinição de 

conceitos tornam-se indispensáveis. Neste contexto, é primordial que se busque cada vez mais 

um elevado nível de conhecimento em tecnologia da informação por parte daqueles que 

buscam ingressar, permanecer ou crescer no mercado de trabalho. 

Os avanços da tecnologia da informação contribuíram para que a Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia (SEFAZ), em outubro de 1993, implantasse o Sistema de Controle do 

Crédito Tributário (SICRED), tendo em vista que os trabalhos relativos ao crédito tributário 

eram efetuados da forma mais rudimentar possível, na qual utilizava-se da tecnologia do lápis, 

papel, fichas de anotações, máquinas de calcular e de datilografar, o que redundava em uma 

série de inconsistências tais como: intempestividade, erro de cálculos, informações 

imprecisas, falta de clareza, bem como insatisfação do cliente interno e externo e o mais 

grave, perda  e  atraso do encaminhamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF) para  sua 

devida inscrição na dívida ativa, gerando prejuízo  aos cofres públicos e o Estado não poderia 

ficar inerte diante de tal situação.  

Diante desse contexto, o Estado lançou mão de tecnologias disponíveis naquela época criando 

o SICRED, o que provocou um grande impacto sobre o controle do crédito tributário 

conforme será demonstrado no capítulo IV.  

Anteriormente à criação do SICRED, havia tão-somente o sistema da dívida ativa, localizado 

na Procuradoria da Fazenda Estadual (PROFAZ), atualmente Procuradoria Fiscal (PROFIS), 



no qual apenas se visualizava os valores atualizados do (PAF) e cujos Documentos de 

Arrecadação Estadual (DAE) eram emitidos manualmente. 

 

Em 1994, o sistema da dívida ativa juntou-se ao SICRED, tornando-se este o controlador do 

crédito tributário e do não tributário haja vista que nele também estão inseridas as multas que 

são receitas derivadas não tributárias.  

 

O SICRED é um Sistema de Informações Gerenciais (SIG), haja vista que fornece 

importantes informações relativas ao crédito tributário devidamente formalizado que são de 

fundamentais importância na tomada de decisões. Exemplificando: se o contribuinte tem um 

débito inscrito em dívida ativa, não terá direito de pagar o ICMS antecipação tributária no 

prazo previsto para os demais contribuintes. E é no SICRED que tais informações são 

visualizadas primeiramente, depois elas são migradas para os demais sistemas.  

 

Os sistemas de informação têm um papel de fundamental importância nos negócios e na 

sociedade atual. Para que se posa absorver as diversas variedades de sistemas é 

imprescindível que se compreenda melhor os seus princípios e fundamentos. Deve-se 

entender a diferença entre dados e informação. Dados são os fatos primários, na sua forma 

bruta ou rudimentar, sem polimento, sem valor agregado. Os sistemas os transformam em 

informações agregando-lhes valores e conhecimento. 

 

As empresas e organizações utilizam-se dos sistemas de informações objetivando apoio às 

suas metas. Essas metas dizem respeito ao aumento de sua lucratividade como também 

redução do custo, ou seja, gastar-se com qualidade e responsabilidade.  

 

A informação é uma ferramenta de fundamental importância na tomada de decisões. Os 

gestores que delas dispõem podem decidir melhor comparando-se com aqueles que não as 

possuem. Aqueles que dispõem de informações qualificadas terão maiores chances de 

tomarem decisões adequadas. 

 



A informação, para que possa ser valorizada pelos gestores, deve ter vários requisitos ou 

características. Ela deve ser precisa, completa, confiável, relevante, tempestiva e de fácil 

assimilação por todos que dela se utilizam. O valor da informação está diretamente ligado à 

maneira como ela auxilia os tomadores de decisões a atingirem os objetivos da organização. 

 

A qualidade e relevância da informação  gerada por um SIG são requisitos fundamentais para 

sua boa performance. Entretanto, um sistema de informações, mesmo sendo tecnicamente 

adequado, só terá seu mérito atingido se atender de forma integral às necessidades de seus 

usuários. 

 
1.2 Problema  

 

Considerando a premissa de que a implantação do SICRED, do ponto de vista da tecnologia 

da informação, trouxe mudanças significativas no controle do crédito tributário além de ter 

afetado o trabalho desenvolvido pelos técnicos responsáveis pela gestão e operação dessa 

atividade do Estado. Essa pesquisa pretende responder às seguintes questões: Como os 

agentes envolvidos com a utilização do SICRED avaliam seu desempenho enquanto proposta 

de tecnologia da informação? Sob o ponto de vista da percepção desses agentes, qual foi o 

impacto na produtividade e na melhoria do trabalho promovido pela implementação do 

SICRED? 

 

1.3 Hipótese 

 

A implantação do SICRED tornou o trabalho mais ágil, eficiente, seguro, satisfazendo seus 

usuários, melhorando de forma significativa o controle dos Autos de Infração, das Denúncias 

Espontâneas, das Notificações Fiscais, além de ter aumentado de forma significativa a 

produtividade e a qualidade dos trabalhos no âmbito da SEFAZ. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

Realizar um estudo exploratório sobre a implantação do SICRED no âmbito da SEFAZ. 



 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• A partir da ótica dos usuários, analisar o resultado da implantação de novas tecnologias de informação 

no âmbito do serviço público; 

• Consultar os usuários para identificar o grau de satisfação no desenvolvimento de suas atividades; 

• Analisar as informações fornecidas pelos usuários; 

• Avaliar a utilização do SICRED enquanto sistema de informações gerenciais. 

 

1.5 Justificativa 

 

O conhecimento propiciado por esse estudo será útil para avaliar-se a utilização do SICRED enquanto sistema de 

informações gerenciais na gestão do crédito tributário legalmente constituído no âmbito da Secretaria da Fazenda 

do Estado da Bahia. 

 

Pela rapidez com que o SICRED gera as informações, por sua baixa vulnerabilidade a vírus, pela facilidade do 

seu manuseio, por sua facilidade de conexão e pelo fato das informações pertinentes ao crédito tributário 

migrarem da arrecadação imediatamente para ele, o SICRED tem mostrado que é um importante SIG. 

 

Por tudo isso, uma avaliação do SICRED, por parte dos usuários, bem como analisar o impacto de sua 

implantação, como propõe este estudo, trará contribuições relevantes para verificar a eficiência, eficácia e 

efetividade desse sistema produtor de informações gerenciais de controle do crédito tributário legalmente 

constituído no âmbito da SEFAZ.   

 

1.6 Lista de Termos 

 

1 – Adabas – Gerenciador de banco de dados. Suporta um banco de dados de múltiplos 

arquivos, com acesso multichave para quaisquer dos arquivos. O acesso randômico é provido 

através de um critério de pesquisa booleana e o acesso seqüencial é possível sobre qualquer 

descritor. 

2 – ATM – Modo de transferência assíncrona. Modo de comunicação em que os caracteres 

são transmitidos um a um mediante linha de comunicação. Define uma operação que se 

desenrola independente de sincronismo. 

3- Blaster Worm – Espécie de vírus que têm como característica desconectar o usuário da 

rede. 



4 – Booleana – Álgebra, expressão ou notação. Formulada por G.S. Boole (1815-1864) para 

operação da lógica formal. As expressões booleanas são usadas para efetuar comparação em 

linguagem de alto nível. 

5 – Buffer – É o dispositivo ou memória intermediária usada para compensar a diferença de 

velocidade de transmissão de dados entre a memória principal e os dispositivos periféricos. 

Nas operações de entrada e saída, os dados não são transferidos diretamente da memória pra o 

dispositivo, ou vice-versa, mas colocados no buffer e transferidos pouco a pouco. 

6–CICS – Sistema de controle de informações de clientes. Programa que permite transações, 

por meio de terminais remotos, para processamento simultâneo com programas de aplicações 

escritos pelo usuário. 

7 – COBOL – Linguagem comum orientada para os negócios. 

8- E-mail – Correio eletrônico. Mensagem enviada a partir de um usuário de um computador 

a um ou mais receptores, utilizando-se do sistema de computador para reter e transmitir a 

mensagem. O correio eletrônico é parte importante de um sistema de mecanização 

administrativa. 

9– ESA – Arquitetura de sistemas empresariais.  

10-Feedback – Realimentação, retroinformação. 

11-Firewall – Literalmente quer dizer muralha de fogo. Em tecnologia da informação, 

barreira eletrônica ou um computador que impede que usuários não autorizados tenham 

acesso a certos arquivos em uma rede. 

12– Floppy disk – Disquete. 

13 Hardware – Parte física do computador, como: mouse, placas, teclado e outros 

equipamentos que formam um computador. 

14-Host – Computador principal de controle em um sistema multiusuário ou distribuído. 

Computador usado para escrever e depurar software para outro computador, normalmente 

usando-se um compilador cruzado.Computador em uma rede que oferece serviços especiais 

ou linguagens de programação para todos os usuários. 

15– IBM – Máquinas internacionais para negócios. 



16– Internet – Forma reduzida de Internetworking. Maior rede de computadores do mundo, 

que se caracteriza pela forma descentralizada que atua. Oferece serviços de comunicação de 

dados, como acesso remoto, transferência de arquivos, negócios, correio eletrônico etc. 

17– Link – Ligação, elo, vínculo, conexão. Seqüência de instruções que estabelecem a 

ligação com outra parte do mesmo programa. Em terminologia de Internet, ligação entre 

partes diferentes de um hipertexto ou entre um hipertexto e outro. Um caminho que o usuário 

pode seguir para conectar documentos e páginas da Web. 

18-Mainframe – Computador de grande porte, cuja principal característica é a alta 

capacidade de processar e armazenar as informações. 

19- MVS – Armazenamento virtual múltiplo. Sistema operacional avançado utilizado pela 

IBM, que se caracteriza por oferecer mais recursos que os sistemas operacionais mais 

comumente utilizados. 

20 – Natural Language – Linguagem natural. Uma linguagem cujas regras refletem e 

descrevem o uso corrente melhor que o uso prescrito. 

21 – NT – Nova tecnologia. Sistema operacional de 32 bits com interface gráfica Windows 

embutida, desenvolvidas pela Microsoft. Inclui sistemas multiusuário e multitarefa. 

22 – RPC – Chamada de procedimento remoto. Trata-se de uma chamada a uma seqüência de 

instruções específicas que estão distribuídas dentro de um sistema em rede. 

23 – Server- O mesmo que servidor de rede. Nas redes locais, um computador que fornece 

algum tipo de serviço aos usuários da rede. O servidor recebe solicitações de uso de 

equipamentos periféricos a as gerencia, de modo que sejam respondidas na ordem certa, 

seqüencialmente ou uma combinação de hardware e software que fornece serviços de acessos 

a arquivos e programas para computadores externos conectados a uma rede, denominados 

clientes. A maioria dos protocolos de rede é baseada na arquitetura cliente/servidor. 

24 – SQL – Linguagem de pesquisa estruturada. Linguagem de programação com a qual se 

constroem programas de fácil assimilação e de fácil alteração. 

25- Software – Suporte lógico, suporte de programação. Conjunto de programas, métodos e 

procedimentos relacionados com o funcionamento e manejo de um sistema de dados. 

26 – Real time - Método de processamento de dados realizado a tal velocidade que, 

virtualmente, não decorre tempo algum entre o momento em que se faz a consulta e o instante 

em que se recebe o resultado. 



27 – WAN – Rede de área remota cuja principal característica é a comunicação à longa 

distância. 

28 - Web – Rede, teia, trama, entrelaçamento. Forma abreviada, muito freqüente, para World 

Wide Web. 

29 – World Wide Web – Literalmente, teia (rede) mundial. 

 

1.7 – Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro define o tema, os aspectos que 

justificam a realização do estudo, os objetivos que se pretende alcançar, além da lista de 

termos. No segundo capítulo apresenta-se uma revisão das principais literaturas existentes 

sobre o assunto em questão abrangendo os temas abordados. O terceiro capítulo trata das 

metodologias de pesquisa utilizadas para realização do trabalho em questão. No quarto 

capítulo apresenta-se uma descrição lógica e análise do SICRED, apresentação dos resultados 

e discussão da pesquisa coletada dos entrevistados. No capítulo cinco tem-se as conclusões do 

trabalho descritas de maneira global e analisadas à luz dos objetivos dessa pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Sistemas de Informação 

 



Conceitualmente informação é um dos recursos mais importantes e valiosos para as 

organizações. Os dados podem ser considerados os fatos brutos, o fluxo infinito de coisas que 

estão acontecendo agora e que aconteceram no passado. Segundo Stair (1998, p. 04) “Dados 

são os fatos em sua forma primária, como por exemplo, o nome de um empregado e o número 

de horas trabalhadas em uma semana, número de peças em estoque, ou pedidos de venda”. 

 

Segundo Stair (1998, p. 04) “Informação é um conjunto de fatos organizados 

de tal forma que adquirem valor adicional além do valor do fato em si”. A 

informação é o conjunto de dados aos quais seres humanos deram forma 

para torná-los significativos e úteis. Assim, por exemplo, um gerente de 

uma concessionária de veículos pode achar que o conhecimento do total de 

vendas mensais é mais adequado ao seu propósito, ou seja, possui mais 

valor do que as vendas de cada vendedor individualmente. 

 

A transformação de dados em informação é um processo, ou uma série de 

tarefas logicamente relacionadas, desempenhadas para atingir um 

resultado definido. O tipo de informação criada depende da relação 

definida entre os dados existentes. 

 

A palavra sistema significa um conjunto de partes coordenadas entre si. 

Ou, então, entende-se por sistema a combinação de partes intimamente 

relacionadas de modo que concorram para certo resultado. Portanto, 

quando as partes de um todo são combinadas, reunidas ou coordenadas de 

acordo com princípios lógicos e mantendo relações entre si, pode-se afirmar 

que existe um sistema. 

 

Um Sistema de Informação (SI) é um conjunto de componentes interligados 

que processando em conjunto, objetiva captar, recuperar, processar, 

armazenar e distribuir informações a fim de que se possa facilitar o 



planejamento, o controle, a coordenação, a análise e a tomada de decisões 

nas organizações ou empresas.(LAUDON & LAUDON, 1999) 

Dentro das organizações existem as pessoas. Elas usam informações vindas 

de sistemas baseados em computador em seus trabalhos, integrando-as no 

ambiente de trabalho. Rotineiramente, elas precisam introduzir dados no 

sistema, de alguma forma e para que as pessoas aprendam a utilizar os 

sistemas de informação corretamente, elas precisam receber um certo 

treinamento especial para que assim possam fazer suas tarefas. 

 

A utilização produtiva dos sistemas de informação depende do grau de 

treinamento e preparo que as pessoas da organização receberem. Além do 

treinamento e preparo, a interface com usuário ou aquelas partes de um 

sistema de informação com as quais as pessoas devem interagir, tais como 

relatórios ou terminais de vídeo, também têm grande influência na 

eficiência e na produtividade dos empregados. Por isso, é fundamental o 

desenvolvimento de uma interface amigável que possa facilitar ao máximo a 

comunicação entre as pessoas e as máquinas, portanto os indivíduos e as 

empresas devem se ajustar às rápidas mudanças em tecnologia e projetar 

sistemas que os indivíduos possam controlar, compreender e usar com 

responsabilidade.(STAIR, 1998) 

 

Pode-se entender por SI o meio pelo qual os dados são transformados em 

informações e depois organizados para uso das pessoas. Em um sistema de 

informação computadorizado exige tecnologias mais complexas para 

operar, do que um sistema manual que somente precisa da tecnologia do 

lápis e papel.  

 

O enfoque desse trabalho são os sistemas de informação baseados em 

computador. Ou seja, aqueles que têm como base alguma forma de 



tecnologia de computação para que seja possível a entrada, saída, 

processamento e armazenamento dos dados, bem como a comunicação com 

outros computadores. 
 

2.2 Tecnologia da Informação 

 

A tecnologia da informação surgiu com a utilização dos computadores nas empresas e organizações. 

Anteriormente ao surgimento do computador, as informações eram tratadas de forma bastante rudimentar. Elas 

eram produzidas por meio de mapas, planilhas elaboradas manualmente ou datilografadas depois eram enviadas 

pelas empresas de correios utilizando-se de malotes.(FOINA, 2001) 

 

Conforme afirma Foina (2001 p. 14): 

 
Com o advento dos computadores, as primeiras áreas a serem beneficiadas foram as 
responsáveis pelo tratamento massivo de informações, tais como os setores de 
contabilidade, pessoal, patrimônio, estoque etc. As informações eram bem 
conceituadas e solidamente enraizadas na cultura da empresa, e seu tratamento era 
bastante simples. Nessa fase, nasceram as grandes Centrais de Processamento de 
Dados (CPD), com suas equipes de analistas e programadores para o desenvolvimento 
de sistemas (em geral simples, mas, manipulando grande quantidade de dados). Os 
usuários tinham acesso aos sistemas por meio de terminais ligados ao computador 
central ou pelos relatórios gerados pelos sistemas. 

 

De Blaise Pascal (1623 – 1662) matemático francês que construiu a primeira máquina de 

somar, Charles Babbage (1792 – 1871) que inventou a primeira máquina analítica que serve 

de embasamento ao computador moderno, até os dias atuais houve uma grande evolução da 

tecnologia da informação. 

 

Quando se fala em tecnologia da informação, torna-se imperioso salientar três aspectos 

interligados: hardware, software e pessoas, sendo que o papel desempenhado por estas tem 

sido de primordial importância na condução do sucesso ou do fracasso no procedimento de 

implementação de novas tecnologias. 

 

A tecnologia da informação tornou-se um elemento vital que auxilia as organizações a 

estabelecerem e manterem suas estratégias. A tecnologia da informação é um conjunto de 

métodos, instrumentos e ferramentas que ao se interligarem devem garantir a qualidade e 

pontualidade das informações. 



 

Conforme afirma Foina (2001 p. 31): 

Para atingir seus objetivos, a Tecnologia da Informação (TI) deve agir sobre os 
seguintes pontos: definir conceitualmente os termos e vocábulos usados na 
empresa, estabelecer o conjunto de informações estratégicas, atribuir 
responsabilidades pelas informações, identificar, otimizar e manter o fluxo de 
informações corporativas, mecanizar os processos manuais e organizar o fluxo de 
informações para apoio às decisões gerenciais. 

 

 

 

 

Segundo Castells (1999, p. 51): 

 
As novas tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem 
aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-
se a mesma coisa. Dessa forma, os usuários podem assumir o controle da tecnologia 
como no caso da Internet. Há, por conseguinte, uma relação muito próxima entre os 
processos sociais de criação e manipulação de símbolos a cultura da sociedade e a 
capacidade de produzir e distribuir bens e serviços. Pela primeira vez na história, a 
mente humana é uma força direta da produção, não apenas um elemento decisivo no 
sistema produtivo. 
 

Neste sentido, os contextos culturais/institucionais e a ação social intencional interagem de forma decisiva com o 

novo sistema tecnológico, mas esse sistema tem sua própria lógica embutida, caracterizada pela capacidade de 

transformar todas as informações em um sistema comum de informação, processando-as em velocidade e 

capacidade cada vez maiores e com custo cada vez mais reduzido em uma rede de recuperação e distribuição 

potencialmente em toda parte.(CASTELLS, 1999) 

 

A dimensão social da revolução da tecnologia da informação parece destinada a cumprir a lei sobre a relação 

entre a tecnologia e a sociedade proposta algum tempo atrás por Melvin Kranzberg Apud Castells (1999, p. 81): 

"A primeira lei de Kranzberg diz: A tecnologia não é nem boa, nem ruim e também não é neutra". É uma força 

que provavelmente está, mais do que nunca, sob o atual paradigma tecnológico que penetra no âmago da vida e 

da mente. Mas seu verdadeiro uso na esfera da ação social consciente e a complexa matriz de interação entre as 

forças tecnológicas liberadas por nossa espécie em si são questões mais de investigação que de destino. 

 

Conforme Castells (1999, p. 25) “Na verdade, o dilema do determinismo tecnológico é, provavelmente, um 

problema infundado, dado que a tecnologia é a sociedade e a sociedade não pode ser entendida ou representada 

sem suas ferramentas tecnológicas”. 

 

E ainda, para Castells (1999, p. 26) "a revolução da tecnologia da informação difundiu pela cultura mais 

significativa de nossas sociedades o espírito libertário dos movimentos dos anos 60". No entanto, logo que se 

propagaram e foram apropriadas por diferentes países, várias culturas, organizações diversas e diferentes 



objetivos, as novas tecnologias da informação explodiram em todos os tipos de aplicações e usos que, por sua 

vez, produziram inovação tecnológica, acelerando a velocidade e ampliando o escopo das transformações 

tecnológicas, bem como diversificando suas fontes. 

 

Entretanto, a habilidade ou inabilidade das sociedades dominarem a tecnologia e, em especial, aquelas 

tecnologias que são estrategicamente decisivas em cada período histórico, traça seu destino a ponto de poder 

dizer-se que, embora não determine a evolução histórica e a transformação social, a tecnologia (ou sua falta) 

incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem como os usos que as sociedades, sempre em um 

processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial tecnológico.(CASTELLS, 1999) 

 

Neste sentido, para o entendimento da relação entre a tecnologia e a sociedade é que o papel do Estado seja 

interrompendo, seja promovendo, seja liderando a inovação tecnológica, é um fator decisivo no processo geral, à 

medida que expressa e organiza as forças sociais dominantes em um espaço e uma época determinados. 

 

Em grande parte, a tecnologia expressa a habilidade de uma sociedade para impulsionar seu domínio tecnológico 

por intermédio das instituições sociais, inclusive o Estado. O processo histórico em que esse desenvolvimento de 

forças produtivas ocorre assinala as características da tecnologia e seus entrelaçamentos com as relações sociais. 

 

O século e o milênio passados foram caracterizados por grandes transformações tecnológicas o que resultou em 

uma revolução na sociedade, na empresa e na vida das pessoas. Inúmeros intelectuais da atualidade, tal como, 

Manuel Castells, atribuem a esta revolução da tecnologia da informação a mesma importância que a revolução 

industrial ocorrida no século XVIII, haja vista que está induzindo um padrão de descontinuidade nas bases 

materiais da economia, sociedade e cultura, de forma idêntica que aquela provocou. O que tem dado a essas 

transformações a característica de revolução é a sua alta capacidade de penetração em todos os setores da 

atividade humana. 

 

Diferentemente das revoluções ocorridas em outros períodos da história da humanidade, a que ocorre atualmente 

abrange três fatores como o centro das mudanças: a tecnologia da informação, o processamento e a 

comunicação. 

 

O que caracteriza a atual revolução não é a centralização de conhecimentos e informações, isto é, há um 

feedback que se acumula entre a inovação e seu uso. Isto está muito bem caracterizado nas novas tecnologias da 

informação, as quais não são ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos e criados 

junto com os usuários. 

 

Um outro aspecto que tem caracterizado a revolução atual é o fato dela estar acontecendo em todo  o mundo, 

com uma velocidade seletiva tanto social quanto funcional. O fato de países e regiões apresentarem diferenças 

quanto ao momento adequado de permissão ao acesso ao poder da tecnologia tem sido a principal causa das 

desigualdades da sociedade mundial. 

 



Percebe-se que com o aprimoramento de componentes tecnológicos, incluídos aqui hardwares e softwares, 

associados à tecnologia de Graham Bell – o telefone - uma verdadeira revolução da tecnologia da informação 

impossível de ser ignorada em qualquer parte do globo terrestre.  

 

A revolução tecnológica atual se originou e se difundiu, não por acaso, em um período histórico da 

reestruturação global do capitalismo, para o qual foi uma ferramenta básica. Portanto, a nova sociedade 

emergente desse processo de transformação é capitalista e também informacional, embora apresente variação 

histórica considerável nos diferentes países, conforme sua história, cultura, instituições e relação específica com 

o capitalismo global e a tecnologia informacional. 

 

A tecnologia está ajudando a desfazer a visão do mundo por ela promovida no passado. Quando a Rede desliga o 

Ser, o Ser, individual ou coletivo, constrói seu significado sem a referência instrumental global: o processo de 

desconexão torna-se recíproco após a recusa, pelos excluídos, da lógica unilateral de dominação estrutural e 

exclusão social.(CASTELLS, 1999) 

 

No entanto, a identidade está se tornando a principal e, às vezes, única fonte de significado em um período 

histórico caracterizado pela ampla desestruturação das organizações, deslegitimação das instituições, 

enfraquecimento de importantes movimentos sociais e expressões culturais efêmeras. 

 

Cada vez mais, as pessoas organizam seu significado não em torno do que fazem, mas com base no que elas são 

ou acreditam que são. Enquanto isso, as redes globais de intercâmbios instrumentais conectam e desconectam 

indivíduos, grupos, regiões e até países, de acordo com sua pertinência na realização dos objetivos processados 

na rede, em um fluxo contínuo de decisões estratégias. Segue-se uma divisão fundamental entre o 

instrumentalismo universal abstrato e as identidades particularistas historicamente enraizadas. Segundo Castells 

(1999, p. 23) "nossas sociedades estão cada vez mais estruturadas em uma oposição bipolar entre a Rede e o 

Ser". 

 

Diante dessa condição de desequilíbrio ou loucura de estruturas entre a função e o significado, os paradigmas de 

comunicação social ficam sob tensão crescente. E quando há uma interrupção na comunicação, quando a 

comunicação não mais existe nem mesmo em forma de conflito, ocorre uma perturbação entre os grupos sociais 

e pessoas na qual um não reconhece o outro, uma verdadeira ameaça. Nesse contexto, a fragmentação social se 

alastra, à proporção que as identidades tornam-se cada vez mais específicas e cada vez mais difíceis de serem 

compartilhadas.(CASTELLS, 1999) 

 

Atônitos diante do tamanho e abrangência da mudança histórica, a cultura e o modo de refletir do presente 

momento, freqüentemente adotam um novo milenarismo. Profetas da tecnologia apregoam a nova era , atingindo 

as organizações e as tendências sociais mal assimiladas lógica dos computadores. A teoria e cultura pós-moderna 

celebram o fim da história e, de certa forma, o fim da razão, renunciando a nossa capacidade de assimilar a achar 

sentido até no que não tem sentido. A hipótese tácita é a aceitação da individualização do comportamento e do 

desconhecimento da sociedade do seu real destino.(CASTELLS, 1999) 



 

É essencial que se mantenha uma distância entre a avaliação do surgimento de novas formas e processos sociais, 

induzidos e facilitados por novas tecnologias e a extrapolação das conseqüências potenciais desses avanços para 

a sociedade e as pessoas: só análises específicas e observação empírica conseguirão determinar as conseqüências 

da interação entre as novas tecnologias e as formas sociais emergentes. 

 

O atual processo de convergência entre diferentes campos tecnológicos no paradigma da informação resulta de 

sua lógica compartilhada na geração da informação. O paradigma da tecnologia da informação não evolui para 

seu fechamento como um sistema, mas rumo à abertura como uma rede de acessos múltiplos. É forte e 

impositivo em sua materialidade, mas adaptável e aberto em seu desenvolvimento histórico. Abrangência, 

complexidade e disposição em forma de rede são seus principais atributos. 

 

A argumentação de Tigre apud Passos; Lemos; Cocco, et. alii (1999, p. 54) de que as novas idéias, a exemplo 

das inovações tecnológicas, não alcançarão sucesso enquanto não surgirem condições econômicas, sociais e 

políticas que exijam sua aceitação é convincente: 

 

Mais cedo ou mais tarde, a teoria procura se adaptar à realidade dos padrões de 
competição dominantes, das características das tecnologias e da organização da 
produção. Mas, em geral, observa-se uma considerável defasagem entre realidade e 
apropriação teórica. 

 

Neste sentido, essas contribuições teórico-conceituais que, na área de economia, auxiliam o entendimento das 

transformações em curso, destacam o papel estratégico de três conceitos: informação, conhecimento e 

aprendizado. 

 

A relação entre os três conceitos é forte: conforme Passos; Lemos; Cocco, et. alii (1999, p. 55):  

 

Os processos de aprendizado, em suas várias instâncias, resultam na acumulação de 
conhecimentos; estes sustentam teoricamente os avanços científicos, técnicos e 
organizacionais que, codificados em vários formatos informacionais, introduzem 
inovações que irão continuamente transformar o sistema econômico. 
 
 

Em uma época de mudanças de padrões tecnico-econômicos, sujeita a transformações incisivas que tendem 

envolver, justamente, tecnologias e atividades intensivas em informação, a simbiose com processos de 

acumulação de aprendizado e conhecimento é absolutamente indispensável. Caso contrário, as divisões entre 

indivíduos, empresas e organizações, países e regiões irão se abrir e consolidar.(PASSOS; LEMOS; COCCO; et. 

alii, 1999) 

 

A tecnologia da informação tem claramente sido uma potente fonte em fornecer a informação e de fato, caso o 

poder e a autoridade estejam sendo distribuídos, dispor da informação é fundamental. As pessoas não podem 

tomar decisões acertadas se não estiverem embasadas em informações de boa qualidade, sólidas, consistentes. 

Existem funções potencialmente maiores que a tecnologia da informação pode desempenhar, ou seja, diferenciar 



forma e conhecimento. Uma coisa é fornecer a informação; outra, é dar impulso à inteligência.(PASSOS; 

LEMOS; COCCO; et. alii, 1999) 

É necessário mencionar o entendimento de Passos; Lemos; Cocco, et. alii (1999, p. 291) a respeito da Era da 

Informação e do Conhecimento que a coloca como "a configuração de um padrão sócio-técnico-econômico, 

hoje emergente, em que as atividades humanas estão centralmente baseadas e organizadas em torno das 

atividades de geração, recuperação e uso de informações e conhecimentos". 

 

Embora a emergência de um tal padrão esteja mais diretamente associada a um conjunto de transformações na 

base técnico-científica, efetuadas a partir das três últimas décadas do século XX, ele é entendido como uma 

perspectiva mais ampla, tanto em termos da abrangência de seu significado, onde a dimensão tecnológica 

constitui apenas um de seus aspectos e determinantes, quanto no que diz respeito a seus antecedentes e 

condicionantes na história, supondo-se que a atual fase constitui desdobramento de um processo de mais longo 

prazo. 

 

Sob esse ponto de vista, trata-se de um conceito multidimensional que procura dar conta, dentro de uma visão de 

conjunto, de mudanças que se têm operado em esferas e dimensões distintas da vida humana em sociedade, as 

quais interagem de maneira sinérgica e confluem para projetar a informação e o conhecimento em especial 

àqueles de base científica e tecnológica - como elementos estratégicos, dos pontos de vista econômico-produtivo, 

político e sócio-cultural. 

 

Segundo Passos; Lemos; Cocco, et. alii (1999, p. 9): 

 

As análises convergem para o entendimento de que esse padrão sócio-político-
econômico emergente ocorre em meio a forças de homogeneização e diferenciação 
que se expressam em distintas dimensões, tais como: a) Espacial, em que a 
diferenciação dos territórios constitui elemento básico no movimento de constante 
atualização dos termos que regem a divisão internacional do trabalho, ao mesmo 
tempo em que os mercados expandem-se continuamente em escala planetária; b) 
Social, estabelecendo-se claras linhas divisórias entre os que estão capacitados a 
promover ou a participar ativamente em uma dinâmica ininterrupta de inovação e 
aprendizado, e aqueles que foram ou tendem a ser, deslocados e marginalizados 
pelas transformações na base técnico-produtiva; c) Econômico, em que, do mesmo 
modo, se mantêm mais dinâmicos e competitivos os segmentos e organizações que 
se colocam à frente do processo inovativo, o que hoje equivale dizer aqueles mais 
intensivos no uso de informação e conhecimento. d) Político-institucional, em que 
estas diferenças refletem e implicam distintos formatos institucionais e estratégias 
para lidar com a nova realidade. 
 
 

A atual conjuntura é caracterizada por transformações velozes nos mercados, nas tecnologias e nas formas 

organizacionais e a capacidade de gerar e absorver inovações vem sendo considerada, mais do que nunca, crucial 

para que um agente econômico se torne competitivo. Entretanto, para acompanhar as rápidas mudanças em 

curso, torna-se de primordial importância a aquisição de novas capacitações e conhecimentos, o que significa 

intensificar a capacidade de indivíduos, empresas, países e regiões de aprender e transformar esse aprendizado 

em fator de competitividade para os mesmos. Por esse motivo, Passos; Lemos; Cocco, et. alii (1999, p. 122) 



denomina esta fase como a "da Economia Baseada no Conhecimento", ou mais especificamente, "Baseada no 

Aprendizado". 

 

Apesar de muitos considerarem, atualmente, segundo Passos; Lemos; Cocco, et. alii (1999, p. 123) que "o 

processo de globalização e a disseminação das tecnologias de informação e comunicação permitem a fácil 

transferência de conhecimento", observa-se que, ao contrário dessa tese, segundo Passos; Lemos; Cocco, et. alii 

(ib. id.) "apenas informações e alguns conhecimentos podem ser facilmente transferíveis". 

 

Então, elementos imprescindíveis do conhecimento, inseridos nas práticas do pesquisar, do desenvolver, do 

produzir, não são transferíveis com facilidade, haja vista que tais práticas estão no âmago das pessoas e das 

organizações e em lugares previamente determinados. Portanto, tão-somente aqueles que possuem esse tipo de 

conhecimento estarão aptos a se adaptarem às velocidades das transformações que acontecem nos mercados e 

nas tecnologias e criar novos produtos, novos processos e novos modelos de organização.(PASSOS; LEMOS; 

COCCO et. alii, 1999) 

 

Conforme Passos, Lemos, Cocco et. alii (1999, p. 123):  

 

Neste contexto, enormes esforços vêm sendo realizados para tornar novos 
conhecimentos apropriáveis, bem como para estimular a interação entre os 
diferentes agentes econômicos e sociais para a sua difusão e conseqüente geração 
de inovações.Reconhece-se, portanto, no contexto atual de intensa competição, que 
o conhecimento é a base fundamental e o aprendizado interativo é a melhor forma 
para indivíduos, empresas, regiões e países estarem aptos a enfrentar as mudanças 
em curso, intensificarem a geração de inovações e se capacitarem para uma 
inserção mais positiva nesta fase. 
 
 

Informação e conhecimento sempre tiveram sua importância reconhecida. Apesar da grande diversidade de 

enfoques e interpretações das atuais mudanças, um grande número de estudiosos reconhece na informação e no 

conhecimento os elementos fundamentais da dinâmica da nova ordem mundial em conformação. Além das 

próprias designações da nova fase, que já aludem diretamente a tais elementos, a linha de argumentação de 

autores importantes e influentes revelam ênfase semelhante, ao objetivarem definir a nova ordem em 

conformação. 

 

Segundo Castells (1992 e 1993) apud Passos; Lemos; Cocco, et. alii (1999, p. 39) por exemplo, "aponta para a 

inauguração de um novo tipo de economia: a economia informacional, que se articula em consonância com uma 

importante revolução tecnológica: a das tecnologias de informação". O papel crescentemente importante do 

conhecimento e da informação é apontado como principal característica dos novos sistemas econômicos 

avançados, transcendendo a importância econômica de outras eras. 

 

Neste contexto, diferenciam-se o acesso à informação do acesso ao conhecimento, enfatizando que a difusão das 

tecnologias de informação implica maiores possibilidades de codificação de conhecimentos e a transferência 

desses conhecimentos codificados; mas de forma alguma anula a importância dos conhecimentos tácitos ou não, 

que permanecem difíceis de transferir e sem os quais não se têm as chaves para decodificação dos primeiros. 



 

 

2.3 Sistemas de Informações Gerenciais 

 

Percebe-se, ultimamente, que as organizações estão envolvidas em ambientes de grandes turbulências, 

competitivos e globalizados o que vem resultando em uma realidade de importante relevância tais como: a 

gestão dos negócios se acumula a cada dia, novos obstáculos, novos desafios e para tanto, é de primordial 

importância que elas estejam devidamente preparadas pra enfrentar essa nova realidade cada vez mais instável. 

 

Nesse momento, nota-se a presença do apoio gerencial, baseado em suporte de informação que objetiva dar 

apoio à decisão dos gestores, no sentido de elucidar os fatos, os elementos presentes na decisão em função da 

ignorância sobre os fatos e as respectivas conseqüências, sendo que nesse contexto, os sistemas de informações 

gerenciais são importantes instrumentos tecnológicos, que logicamente organizados, tendem a eliminar tais 

problemas. 

 

O grande desafio de uma organização, sob o ponto de vista gerencial, é o adequado suporte de modelos 

decisórios que serão utilizados quando obtidas as informações. Para que se obtenha a informação adequada 

visando embasar os modelos decisórios, em tempo oportuno, é imprescindível a identificação das necessidades 

de cada organização, bem como a disponibilidade de recursos tais como: tempo, humanos, tecnológicos etc. 

 

A fim de que os dados sejam processados, é fundamental a adoção de sistemas de informações com suporte de 

processamento eletrônico de dados. Isso em função das complexidades naturais das operações realizadas pela 

organização tais como: volume de dados, precisão, tempestividade etc. 

 

Sistema de informações gerenciais: é o processo de transformação de dados em informações, 

sendo que tais informações são necessárias e utilizadas na tomada de decisão das empresas e 

organizações. 

 

Logo, as empresas e organizações utilizam as informações gerados pelo SIG como apoio à 

decisão, através de sistemas informativos no qual são observados requisitos quanto à 

transmissão e recepção das informações, periodicidade das comunicações, bem como a 

transformação da informação em decisão em cada um dos centros de responsabilidades das 

empresas e organizações.(OLIVEIRA, 2002) 

 

A qualidade de um sistema de informações gerenciais depende da correta dosagem entre 

precisão  e velocidade das informações que estão sendo processadas no sistema, entretanto 



disponibilidade e precisão, às vezes, têm características antagônicas haja vista que uma 

informação com alto grau de precisão necessita de maior tempo para que se torne disponível. 

 

As três fases da informação (valor, conceito e referência) foram trabalhados em momentos 

distintos pela tecnologia da informação. A fase do valor da informação foi a primeira a ser 

absorvida pelos sistemas computacionais tais como: folha de pagamento, contabilidade 

controle de estoque etc. A fase do conceito foi desenvolvida com o advento da tecnologia de 

modelagem de dados e seus respectivos bancos e dicionários de dados. Finalmente, a fase da 

referência está sendo trabalhada por meio dos Sistemas de Informações Gerenciais. 

A evolução da informação pode ser representada pelo gráfico abaixo conforme afirma Foina 

(2001, p.18): 
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                                                           Figura 1: A evolução da informação. 

 

Consoante Oliveira (2002, p. 44):  
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Figura 2: Geração da informação e tomada de decisões. 
 
 
A qualidade, a velocidade e a relevância das informações fornecidas por um SIG são requisitos primordiais para 

o seu bom desempenho e conforme afirma Viveiros (1997, p. 26) “É evidente que a qualidade da informação irá 

determinar a qualidade da decisão tomada”.  

 

Alguns parâmetros podem ser utilizados para identificação dessa qualidade. Dentre eles, destacam-se 

confiabilidade, ou seja, as informações devem ser aceitas por todos, tempo hábil e possibilidade de comparações. 

É importante haver uma correspondência entre o que está sendo produzido pelo SIG e o que o gestor necessita 

objetivando uma melhor performance em suas funções. 

 

Enfim, cada área tem as suas aplicações para o tratamento de transações, a gestão operacional, 

o controle de gestão e o planejamento estratégico. O subsistema de tratamento da informação 

deve assegurar que todos os subsistemas organizacionais obtenham as informações de que 

necessitam.  

 

2.4 Aspectos Legais do Crédito Tributário 

 

2.4.1 Tributo 

 

O homem tem uma característica que lhe é intrínseca que é sua natureza gregária forçando-lhe 

a viver em grupos, não lhe permitindo viver isolado. É, portanto, sem sombra de dúvida, um 

animal político conforme afirmou Aristóteles em “Política”, livro I. 

 

Objetivando melhor êxito na satisfação de suas necessidades, quer sejam de ordem material, 

quer sejam de ordem moral ou de natureza espiritual, o homem é forçado, por sua própria 

natureza, a conviver com seus semelhantes.  

 

Entretanto, para a satisfação de tantas necessidades, é de fundamental importância a 

existência de um poder superior, dotado de autoridade o bastante para o desenvolvimento de 



tão importantes funções. Esse ente dotado de poder superior e autoridade é o que se denomina 

Estado. 

 

Conforme afirma Valério (1991, p. 16) “Se ao Estado incumbe o desempenho de tantos e tão 

complexos encargos, bem é de ver-se que, para isso, precisa contar com recursos materiais, 

notadamente monetários, em quantidade suficiente”. É mediante o uso da soberania da qual é 

dotado que o mesmo vai buscar do particular tais recursos para a satisfação das necessidades 

coletivas através dos tributos. 

 

Conforme estabelece o art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN) “Tributo é toda 

prestação pecuniária, compulsória, em moeda corrente ou cujo valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada”. 

 

 O CTN deu-lhe a característica de obrigatória tendo em vista que a vontade do contribuinte é 

irrelevante. Dessa forma, até os civilmente incapazes, não os são para o Direito Tributário, 

bem como o CTN ao afirmar que o tributo não constitui sanção a ato ilícito, quer dizer que o 

fato gerador ou suporte fático terá de ser sempre algo lícito. Nota-se, entretanto, que a 

aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos são suficientes para o 

nascimento da obrigação tributária principal cujo objeto é o pagamento do tributo 

independentemente se tais rendimentos foram originários de atividades lícitas ou não, 

destarte, os rendimentos auferidos através do jogo do bicho ou de lenocínio são justamente 

tributados haja vista o princípio da pecúnia non olet.  

   

Conforme afirma Chimenti (2002, p.46): 

 

O art. 5º do Código Tributário Nacional e o art. 145 da Lei Maior indicam que são 
três as espécies do gênero tributo: os impostos, as taxas e as contribuições de 
melhoria. No entanto, com base no art. 217 do Código Tributário Nacional e nos 
arts. 148 e 149 da Constituição, inúmeros doutrinadores têm considerado o 
empréstimo compulsório e as contribuições sociais como espécies do gênero tributo, 
até porque na Constituição de 1988 tais obrigações também figuram no capítulo do 
Sistema Tributário. 



 

Destarte, costuma-se afirmar que o imposto é uma exigência não vinculada, uma exigência 

cujo suporte fático não se prende a uma atividade do Estado específica relativa ao contribuinte 

ou por ele provocada. Independe de contraprestação específica. Assim, quando o Estado cobra 

o imposto de renda, por exemplo, toma por consideração a aquisição de renda. Não importa 

que o Estado tenha prestado ou não algum serviço, executado uma obra, ou desenvolvido 

alguma atividade relacionada com aquele de quem vai exigir o imposto.  

Logo, percebe-se que ao conceituar imposto, o Código Tributário Nacional agiu por exclusão, 

quer dizer, tributo que não se encaixe no conceito de taxa, contribuição de melhoria, 

contribuições especiais, previdenciárias e empréstimo compulsório é imposto. 

 

Entretanto, conforme afirma Chimenti (2002 p.46):  

 

A prestação patrimonial do contribuinte do imposto é unilateral (e não 
sinalagmática), porque não faz nascer para entidade tributante qualquer dever 
específico. Esta teoria aos poucos vai sendo superada com a vinculação de parte do 
valor arrecadado com os impostos para a manutenção e o desenvolvimento do 
ensino (art. 212 da CF) e, mais recentemente, com a vinculação da parcela do 
produto dos impostos com ações e serviços de saúde (Emenda Constitucional nº 
29/00 que acrescentou  o art. 77 ao Ato das Disposições Constituições Transitórias) 
e com o Fundo de Combate à Pobreza (arts. 80 e 82 do ADCT). 

 

2.4.2 ICMS 

 
O ICMS é o tributo de maior relevância para o Estado, chegando a atingir em 2003 91,2% do 

total da arrecadação das receitas tributárias, conforme informações obtidas no Balanço Geral 

do Estado, exercício 2003, e a maior fonte geradora do crédito tributário nas suas diversas 

modalidades e que conforme conceitua o CTN em seu artigo 16 “Imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte”. 

 

Conforme dispõe a Lei 7.014 em seu artigo primeiro ICMS é o imposto sobre operações 

relativas a circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transportes 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, cujo embasamento encontra-se no artigo 



155, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil que atribui aos Estados e ao 

Distrito Federal  competência para sua instituição. 

 

Para o surgimento do crédito tributário é necessário que primeiro se concretize o fato gerador 

que segundo o CTN em seu artigo 114 “Fato gerador  da obrigação principal é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”. Daí, surge a obrigação 

principal. 

2.4.3 Crédito Tributário propriamente dito 

 

Tão-somente após o lançamento é que se estabelece a liquidez e certeza da obrigação 

tributária principal, constituindo-se assim, o crédito tributário que é a própria obrigação 

principal em estado ativo e que conforme Valério (1991, p.99) “Por crédito tributário 

entende-se a qualificação e quantificação da obrigação fiscal pela autoridade competente”. 

 

Conforme afirma Machado (1999, p. 125): 

 

A constituição do crédito tributário é da competência privativa da autoridade 
administrativa. Só esta que pode fazer o lançamento, ainda que ela apenas 
homologue o que o sujeito passivo efetivamente fez, como acontece nos casos do 
art. 150 do CTN, que cuida do lançamento dito por homologação. Sem essa 
homologação não existirá, juridicamente, o lançamento e não estará por isto mesmo 
constituído o crédito tributário. 

 

 

2.4.3.1 Lançamento do Crédito Tributário 

 
O lançamento para formalização do crédito tributário possui diferentes modalidades 

objetivando a melhor forma para adequar-se à espécie de tributo de que se cuide conforme 

abaixo discriminadas: 

 

• Direto ou de ofício é aquele efetuado pela autoridade administrativa, sem interferência 

do sujeito passivo. O lançamento de ofício é efetuado quando o Fisco constata que o 

sujeito passivo é omisso ou não cumpre totalmente suas obrigações. No âmbito da 



SEFAZ esse tipo de lançamento ocorre quando o Auditor Fiscal efetua a lavratura dos 

Autos de Infração ou quando são emitidas as Notificações Fiscais no PGF, tendo estas 

como signatários o Inspetor ou na ausência desse, o Supervisor. 

 

• Lançamento por declaração ou misto é aquele feito pelo Fisco, baseando-se em 

declaração feita pelo sujeito passivo ou uma terceira pessoa obrigada a efetuar tal 

declaração por força da lei. Na SEFAZ, esse tipo de lançamento ocorre quando o 

contribuinte ou terceiro responsável declaram o valor a recolher na DMA, mas não 

efetua o recolhimento em tempo hábil, ou seja, até o nono dia útil do mês subseqüente 

à ocorrência do fato gerador, sendo que as Notificações Fiscais serão emitidas no 

primeiro dia útil do mês subseqüente ao do vencimento. As Denúncias Espontâneas 

nas quais o contribuinte declara o valor a recolher, caso não o faça em cinco dias úteis 

após sua protocolização, conforme art. 96 do Decreto 7.629/99, Regulamento do 

Processo Administrativo Fiscal (RPAF), será convertida em Notificação Fiscal, no 

entanto se pagar uma pequena parte ou uma parcela, o crédito tributário está 

definitivamente constituído, dispensando-se a emissão da Notificação Fiscal para a 

formalização do crédito tributário. 

 

• Lançamento por homologação é aquele em que o contribuinte ou responsável lança o 

valor devido a recolher, paga antecipadamente, mas somente após a homologação 

efetuada pela autoridade administrativa é que esse lançamento torna-se efetivo. É o 

que acontece com ICMS. A extinção do crédito só acontecerá após a verificação da 

autoridade administrativa ou depois de ocorrido cinco anos contados da ocorrência do 

fato gerador sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se 

homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, salvo se 

constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 

2.4.3.2 Extinção do Crédito Tributário 

 



A extinção do crédito tributário é qualquer ato que libere o devedor (sujeito passivo) do 

credor (Estado).  O Código Tributário Nacional em seu artigo 156 menciona as diversas 

modalidades de extinção do crédito tributário que são:  

 

O pagamento, a compensação, a transação, a remissão, decadência ou caducidade , a 
prescrição, a consignação em pagamento, a conversão do depósito em renda, o 
pagamento antecipado e a homologação dos autolançamentos, a decisão 
administrativa irreformável e a decisão judicial transitado em julgado. 

 

2.4.3.3 Instrumentos Formalizadores do Crédito Tributário do ICMS 

 

Conforme prevê a legislação pertinente, o descumprimento das obrigações principal e ou 

acessórias redunda em penalidades para o contribuinte através do lançamento de ofício, com 

imposição de multas, cujos lançamentos do crédito tributário são formalizados através dos 

Autos de Infração e das Notificações Fiscais. Porém, se o contribuinte, de livre e espontânea 

vontade, declara que tem imposto a recolher e não o fez em tempo hábil, o lançamento do 

crédito tributário é formalizado através das Denúncias Espontâneas, sendo estas sem 

imposição de multas desde que a mesma seja quitada ou parcelada e paga a parcela inicial até 

o quinto dia útil contado do dia seguinte à sua protocolização conforme abaixo discriminados: 

 

• Os Autos de Infração que são um instrumento legal, cuja lavratura é de 

competência privativa dos Auditores Fiscais conforme dispõe o RPAF aprovado 

pelo  Decreto 7629/99, art. 42. 

 

• As Denúncias Espontâneas que são um instrumento legal no qual o próprio 

contribuinte faz uma confissão de débito (RPAF, 7629/99, Art. 95). Porém o 

crédito tributário torna-se definitivamente constituído se o contribuinte pagar uma 

parte dela ou quando a mesma é convertida em Notificação Fiscal. 

 

• As Notificações Fiscais que também são instrumento legal (RPAF, Decreto 

7629/99, Art. 48). No entanto, estas são emitidas automaticamente pelo 

Planejamento e Gerenciamento da Fiscalização (PGF) para formalização do 



crédito tributário de contribuintes que informaram através de Demonstrativo 

Mensal de Apuração (DMA) que tinham Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) a recolher e não 

recolheram o imposto nela devido, para aqueles contribuintes que omitiram a 

DMA, ou seja, não entregaram a mesma em floppy disk, tampouco transmitiram-na 

via Internet bem como para os contribuintes que protocolizaram Denúncia 

Espontânea e não pagaram dentro de cinco dias úteis, sendo esse o prazo legal para 

quitação integral ou parcela inicial (RPAF. Decreto 7.629/99, Art. 96), sendo que 

nesse contexto as Denúncias Espontâneas são convertidas em Notificações Fiscais 

no SICRED. 



III. METODOLOGIA 

 

3.1 Objeto 

 

Este estudo tem como objeto o Sistema de Controle do Credito Tributário (SICRED) localizado na Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia, que tem como usuário seus funcionários. 

 

3.2 Tipo de Pesquisa.   

 

3.2.1 Quanto ao Objetivo da Metodologia.  

 

Sob à ótica de Gil (2002, p.40): quanto aos seus objetivos, uma pesquisa pode ser classificada em três grupos: 

exploratórias, descritivas e explicativas e que na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento 

bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. Em 

função das informações acima, esta pesquisa visa ser de cunho exploratório.  

 

3.2.2 Quanto ao Delineamento da Pesquisa 

 

No modelo de pesquisa que foi efetuado foram inseridos dois requisitos fundamentais conforme abaixo 

discriminados: 

 

1. A determinação dos sujeitos que foram pesquisados são os Coordenadores de Atendimento e 

Coordenadores de Cobrança haja vista que os mesmos detêm senhas privilegiadas para apropriação de 

pagamentos, homologações, alteração de datas, inscrição de parcelamentos etc. além de possuírem um 

conhecimento mais aprofundado acerca do SICRED. 

 

2. A determinação do ambiente que é a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

 

 

 

3.3 Procedimento 

 

Esta pesquisa utilizou-se de questionários dirigidos aos usuários do SICRED, via e-mail, que sob a percepção 

destes, pôde-se avaliar o SICRED enquanto sistema de informações gerenciais. 

 

Utilizou-se de recursos tecnológicos inseridos em computadores para organizar os dados obtidos a fim de dar 

suporte na elaboração dos gráficos  objetivando facilitar a interpretação e análise dos resultados. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
4.1 SICRED 

 

Com os avanços da tecnologia da informação, a SEFAZ objetivando um melhor controle do crédito tributário, 

percebeu a necessidade da criação de um sistema que fosse capaz além de controlar o crédito tributário, 

funcionasse como uma ferramenta de apoio na tomada de decisões, implementando, em outubro de 1993, o 

SICRED. 

 

4.1.1 Descrição Lógica do SICRED 

 

O SICRED é processado nos sistemas MVS que significa armazenamento virtual múltiplo que é um sistema 

avançado utilizado pela IBM que se caracteriza por oferecer mais recursos que os sistemas operacionais mais 

comumente utilizados, ESA que é uma arquitetura de sistemas empresariais e o CICS que é o sistema de controle 

de informações de clientes que permite transações por meio de terminais remotos para processamento simultâneo 

com programas de aplicações escritos pelo usuário. 

 

O host é o computador principal, o hospedeiro que desempenha as principais funções como: 

processar, armazenar e controlar todas as informações, sendo utilizada a natural language  

que é uma linguagem cujas regras refletem e descrevem o uso corrente melhor que o uso 

prescrito. 

 

O SICRED é conectado à rede ATM cujo significado é o modo de transferência assíncrono na 

qual os caracteres são transmitidos individualmente via linha telefônica e define uma 

operação que se desenrola independente de sincronismo, sendo o teleprocessamento o meio 

utilizado para enviar e receber informações a longas distâncias e que conforme afirma 

Shimizu (1991, p.250) “Teleprocessamento é o processamento por computador de 

informações recebidas ou a serem enviadas a um local distante via telecomunicação”. 

 

 

 

O SICRED dispõe de buffer que conforme Shimizu (1991, p. 349): 

 



É o dispositivo ou memória intermediária usada para compensar a diferença de 
velocidade de transmissão de dados entre a memória principal e os dispositivos 
periféricos. Nas operações de entrada e saída, os dados não são transferidos 
diretamente da memória para o dispositivo, ou vice-versa, mas colocados no buffer 
e transferidos pouco a pouco. 

 

O gerenciador de banco de dados é o Adabas que conforme consta no site da Consist1, o 

Adabas é um sofisticado gerenciador de banco de dados de alta performance. Atende uma 

ampla variedade de soluções e fornece a base para um ambiente computacional corporativo 

aberto. O Adabas é conhecido mundialmente por atender aos requisitos críticos de 

performance de sistemas de produção de informações de grande volume e de alta 

disponibilidade. Usando-se o Adabas com as demais tecnologias da Software AG, pode-se 

construir bancos de dados distribuídos para acessar dados em plataformas heterogêneas 

geograficamente dispersas.   

 

O SICRED é dotado de dispositivos de segurança que controlam o acesso dos usuários através 

de senhas, ou seja, cada senha é escalonada de tal forma que impossibilita que o usuário tenha 

acesso a dados para os quais ele não fora cadastrado. 

 

4.1.2 Análise do SICRED 

 

Embora o SICRED esteja constantemente se relacionando com os outros sistemas processados 

em plataforma baixa, sua vulnerabilidade a vírus é muito pequena haja vista o fato ocorrido 

em 20 de agosto de 2003, quando o vírus Blaster Worm atingiu o  (Remote Procedure Call) 

RPC, desconectando toda a rede, paralisando e-mails, Internet e todos os sistemas de 

plataforma baixa. No entanto, o SICRED por possuir rede própria, a ATM, continuou 

processando normalmente. 

 

Percebe-se que quase onze anos depois de implantado, o SICRED não adotou a compensação 

como uma das modalidades de extinção do crédito tributário que nada mais é do que um 

encontro de contas. Por exemplo, se alguém deve ao Estado e esse é devedor do Estado 

simultaneamente, não há possibilidades técnicas dessas obrigação serem extintas mutuamente. 1- http:\\www.consist.com.br/brasil/adabas/visao.htm 



Portanto, urge que o SIGAT ao ser implantado, insira essa hipótese de extinção do crédito 

tributário, afinal a citada hipótese encontra-se amparada no Código Tributário Nacional. 

 

Analistas, programadores e gestores estão desenvolvendo um novo sistema no qual serão 

inseridos o SICRED, o sistema de arrecadação e o sistema de cobrança que é o Sistema 

Informatizado de Gestão da Administração Tributária (SIGAT), sistema esse que será 

processado em ambiente Windows NT, servidor de banco de dados Structured Query 

Language (SQL) server, plataforma baixa e que deverá ser implantado até o final  de 2004. 

 

Atualmente as informações contidas no SICRED são migradas para Intranet em tempo real, 

onde se pode emitir DAE de Autos de Infração, Denúncias Espontâneas, de Notificações 

Fiscais, bem como de parcelamentos. Observa-se, porém que se o contribuinte não pagar a 

parcela inicial na data prevista, a alteração para uma nova data só é migrada para Intranet 

vinte e quatro horas depois, tendo-se, portanto, que se emitir o novo DAE pelo SICRED e 

depois copiá-lo de forma datilografada na Internet. 

 

O SICRED dispõe hoje de um importante aliado que é o SGC (Sistema de Gerenciamento do 

Crédito Tributário), onde se pode emitir os mais variados tipos de relatórios gerenciais, porém 

as informações do SICRED ainda não são migradas em tempo real. 

 

Tal como no SGC, as informações constantes no SICRED também não são migradas em 

tempo real para o SIPRO (Sistema Informatizado de Protocolo), tampouco para o INC 

(Informações do Contribuinte), haja vista que ao homologar-se um Auto de Infração, 

Denúncia Espontânea ou Notificação Fiscal, os mesmos ficam impossibilitados de serem 

arquivados de imediato no SIPRO, sendo que, atualmente, os mesmos são arquivados 

automaticamente no dia seguinte, bem como ao interromper-se ou inscrever-se um 

parcelamento no SICRED, tais informações não são capturadas pelo INC de imediato, o que 

vem gerando informações inconsistentes ao usuário. 

 

Nota-se também, apesar da nova arquitetura tecnológica, cuja rede WAN (Wide Area Network) 

com links de 128 a 512 kbps, sistema operacional Windows NT, muita lentidão no processo de 



conexão, especialmente no SIPRO e na Internet, o que não ocorre no SICRED cuja conexão é 

imediata. 

 

O problema de migração de dados do SICRED para os demais sistemas vem gerando informações inconsistentes 

nesses últimos, no que se refere ao crédito tributário. Apesar do SICRED, às vezes, apresentar algumas falhas 

operacionais, é nele que a informação chega em primeiro lugar, sendo necessário, muitas vezes, um confronto de 

informações fornecidas pelos demais sistemas. 

 

4.2 Apresentação dos Resultados e Discussão da Pesquisa 

 

Os resultados apurados através da coleta de dados desta pesquisa foram direcionados a fim de 

que pudesse ser testada a hipótese levantada neste trabalho, com o objetivo de analisar o 

SICRED, enquanto sistema de informações gerenciais, bem como o impacto causado por ele 

quando de sua implantação a partir da perspectiva dos usuários do Sistema. 

 

Foram enviados 937 e-mails, em 27/04/2004, às 15:27h. O retorno do questionário foi de 

apenas 58, o que representa em termos percentuais 6,19. Foram efetuadas onze questões 

fechadas objetivando avaliar o SICRED nos termos citados no parágrafo anterior. Embora o 

retorno tenho sido pequeno, o objetivo foi atingido, haja vista que são poucos usuários que 

dispõem de senhas privilegiadas tais como: os Coordenadores de Cobrança, os Coordenadores 

Administrativos e os Coordenadores de Atendimento sendo que os citados Coordenadores por 

possuírem tais senhas conhecem com maior profundidade a relevância do SICRED.  

 

Quando se questionou se o SICRED aumentou a eficiência do processo do controle do crédito 

tributário no âmbito do Estado da Bahia, 95% do entrevistados responderam que sim e apenas 

5% responderam que não conforme se pode observar na figura de número três. 
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                             Figura 3: Quanto ao aumento da eficiência do controle do crédito tributário. 
                             Fonte: Questionário da Pesquisa (Elaboração Própria) 

 

Quando se pediu  que se avaliasse o SICRED com um sistema de informação para auxiliar no 

processo de gestão do crédito tributário, 91% dos entrevistados responderam que o sistema é 

ótimo e 9% responderam que é regular. Como pode ser visualizado na figura de número 

quatro. 
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            Figura 4: O SICRED como auxiliar no processo de gestão do crédito tributário. 

                                 Fonte: Questionário da Pesquisa (Elaboração Própria) 

 

Solicitou-se dos entrevistados, nas questões de número 5, 6 e 7, que respondessem se o 

SICRED melhorou o controle dos Autos de Infração, das Denúncias Espontâneas e das 

Notificações Fiscais e 100% dos entrevistados foram unânimes ao responderem que sim como 

pode ser observado nas figuras 5, 6 e 7.  
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                             Figura 5: Melhoria no controle dos Autos de Infração. 

                             Fonte: Questionário da Pesquisa (Elaboração Própria) 
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                                  Figura 6: Melhoria no controle das Denúncias Espontâneas. 

                                  Fonte: Questionário da Pesquisa (Elaboração Própria) 
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                                   Figura 7: Melhoria no controle das Notificações Fiscais. 



                             Fonte: Questionário da Pesquisa (Elaboração Própria) 

Quando questionados se o SICRED é um importante sistema para controle e cobrança dos 

parcelamentos, 97% dos entrevistados responderam que sim e 3% responderam que não como 

pode se visualizar na figura abaixo: 
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                                  Figura 8: Melhoria no controle e cobrança de parcelamentos. 
                          Fonte: Questionário da Pesquisa (Elaboração Própria) 

 manuseio é muito fácil, fácil , bom e muito bom como pode ser observado 

na figura abaixo: 

  
 

A pesquisa procurou identificar o grau de dificuldade no manuseio do sistema. O SICRED foi 

considerado um sistema de fácil operacionalização. Permitindo um bom manuseio por parte 

dos usuários, sendo que apenas 2% considerou o manuseio difícil e os 98% restantes 

responderam que o

14%

28%

53%

3%

2%
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Difícil

 

                             Figura 9: Quanto ao manuseio do SICRED. 

                                  Fonte: Questionário da Pesquisa (Elaboração Própria) 



Quando questionados, os usuários, se o SICRED contribuiu para aumentar a produtividade do 

seu trabalho, 10% responderam que não e 90% responderam que sim como se observa na 

figura abaixo.  
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Não

                                                

                                    Figura 10: Quanto ao aumento da produtividade no trabalho. 

                                    Fonte: Questionário da Pesquisa (Elaboração Própria) 

 

Questionados, os usuários, se o SICRED melhorou a qualidade do seu trabalho, 91% 

responderam que sim e 9% responderam que não como pode ser observado na figura abaixo: 
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                            Figura 11: Quanto à melhoria na qualidade do trabalho. 

                                 Fonte: Questionário da Pesquisa (Elaboração Própria) 

 

Quando questionados se o SICRED melhorou o controle do crédito tributário, 97% dos 

usuários responderam que sim e 3% responderam que não como se observa na figura abaixo: 
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                                  Figura 12: Quanto à melhoria na gestão do crédito tributário. 

                                  Fonte: Questionário da Pesquisa (Elaboração Própria) 

 

Quando se questionou os usuários se o SICRED, enquanto SIG, fornece informações que 

serve de suporte nos processos decisórios no âmbito da SEFAZ, 90% dos entrevistados 

responderam que sim e 10% responderam que não como se observa na figura abaixo: 
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                            Figura 13: O SICRED como suporte nos processos decisórios. 

                                 Fonte: Questionário da Pesquisa (Elaboração Própria) 

 
 
 

 

 

 



V. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1 Conclusões 
 
 
A pesquisa realizada acerca da operacionalidade do SICRED, a partir da percepção dos seus usuários, 

proporcionou uma análise do mesmo, o que até então não havia sido feito. O SICRED vem sendo utilizado desde 

sua implantação, em outubro de 1993, sem uma análise mais detalhada do seu perfil junto aos seus usuários. 

 

Da maneira em que fora concebido o SICRED, houve uma centralização das informações sobre sua 

operacionalidade entre seus programadores, analistas e gestores, esquecendo-se por completo de seus usuários e 

a atual conjuntura da revolução tecnológica não permite a centralização de conhecimentos e informações. 

 

As novas tecnologias são ferramentas não para serem tão-somente aplicadas, elas requerem um feedback e são 

processos a serem desenvolvidos e aprimorados junto com seus usuários. O SICRED foi criado para atender às 

necessidades de seus usuários e são esses que devem influenciar que caminhos o sistema deve seguir. 

 

Ficou comprovado que o SICRED é um sistema de informações gerenciais que dá suporte aos usuários no 

processo de tomada de decisões, pois, é essa a principal característica de um sistema de informações gerenciais. 

Mesmo os resultados acerca dessa questão tenham obtido 90% de aprovação, considera-se um bom resultado, 

conforme pode ser observado na figura 13 e presume-se que tal resultado não tenha obtido um percentual maior 

devido a erros de cálculo que ocorre no Sistema.  

 

Não se tem conhecimento até o presente momento, da criação de um manual de operacionalidade do SICRED 

instruindo seus usuários de forma que o mesmo pudesse ser utilizado em toda sua potencialidade. São fornecidas 

senhas de acesso a algumas orientações bastante parcimoniosas, sem um treinamento adequado, haja vista o 

sistema não possuir uma interface amigável, embora para quem o conheça é de facílima operacionalidade, o que 

resulta em uma série de funcionários que descartam o SICRED por não conhecerem o seu manuseio.  

 

Embora nesta pesquisa não tenha sido abordado o nível de utilização do SICRED, presume-se que ele seja baixo, 

tendo em vista que em um universo de 937 e-mails enviados, somente 58 retornaram com o resultado, o que 

corresponde a 6,19%. Esse baixo nível de retorno é creditado ao desconhecimento do seu manuseio e a falta de 

colaboração dos colegas que, conforme fora observado, inúmeros e-mails foram deletados sem serem lidos. 

 

Os 58 usuários que responderam ao questionário conhecem o sistema de forma mais detalhada e certamente são 

eles quem fornece as informações necessárias aos gestores para o momento do processo decisório tendo em vista 

o problema de migração das informações não serem em tempo real para os demais sistemas. 

 

Conforme pesquisa realizada sobre o SICRED, pôde-se  comprovar a hipótese levantada neste 

trabalho. O SICRED melhorou a eficiência do controle do crédito tributário, aumentou a 



produtividade e a qualidade do trabalho além de servir como suporte nos processos decisórios 

no âmbito da SEFAZ. Salienta-se, porém que a variação negativa observada nas figuras de 

número dez e treze, chegando a oscilar em até 10%, deve-se ao fato do SICRED apresentar 

algumas falhas operacionais atinentes a erros de cálculos. No entanto, conforme fora 

abordado no item 4.1.2 deste capítulo, onde fora efetuada uma análise do SICRED, é no 

citado sistema que as informações atinentes ao crédito tributário são migradas imediatamente 

da arrecadação para ele, tendo em vista a SEFAZ possuir sistemas que são processados em 

plataformas diferentes. 

 

Cabe enfatizar os resultados obtidos, a partir da percepção dos usuários do Sistema, acerca 

das questões referentes à melhoria do controle dos Autos de Infração, das Denúncias 

Espontâneas e das Notificações Fiscais, nos quais todos foram unânimes ao responderem que 

a citada melhoria foi de 100% e tais instrumentos legais, formalizadores do crédito tributário, 

são o núcleo do SICRED e os resultados das mencionadas questões vêm validar de forma 

incisiva parte da hipótese levantada nesta pesquisa. 

 

Embora os demais resultados também validem outros enfoques da hipótese levantada, não o 

foram de forma tão contundente e enfática como nas três questões acima mencionadas, 

conforme se observa nas figuras 5, 6 e 7, que sem sombra de dúvidas, vêm constituir o cerne, 

a essência e razão da existência do SICRED. 

Finalmente, a presente pesquisa, conforme a avaliação dos usuários, comprovou que o 

SICRED melhorou a eficiência do controle do crédito tributário, aumentou a produtividade e 

a qualidade do trabalho, além de servir como suporte nos processos decisórios no âmbito da 

SEFAZ, salientando que o impacto proporcionado pela implantação de um sistema de 

informações gerenciais resulta em: melhoria na qualidade das informações, mais 

produtividade, maior grau de satisfação do cliente externo e interno, tempestividade, tornando 

as organizações aptas a conviverem em ambiente de grandes turbulências, globalizados, 

competitivos e instáveis. 

 

5.2 – Recomendações 

 



Recomenda-se, diante da lentidão para se conectar aos diversos sistemas inseridos no Portal 

de Sistemas SEFAZ (PSS), inclusive Internet, o que vem ocorrendo com freqüência, que o 

SIGAT ao ser implantado, possua gerenciador de banco de dados próprio como também linha  

específica a fim de que não se perca a velocidade na obtenção das informações atinentes ao 

crédito tributário haja vista que os Autos de Infração e Notificações Fiscais têm prazos 

predeterminados nas legislações pertinentes para que as multas possam ser reduzidas em 

função de datas da  ciência do autuado e do efetivo pagamento, portanto a redução de tais 

multas não pode ficar à mercê de falhas de conexão de sistemas o que resultará em prejuízo ao 

contribuinte, transtornos aos Coordenadores e, por uma conseqüência natural, atingirá 

também a SEFAZ. 
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