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RESUMO 
 
Este trabalho avalia a experiência da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia na 
implantação de indicadores de avaliação de desempenho da gestão tributária nas inspetorias 
fazendárias a partir do segundo trimestre de 2000. 
 
O processo de implantação dos indicadores constou de: definição dos objetos a serem 
avaliados, aprovação pela organização, implantação e desenvolvimento do sistema de 
apuração e divulgação dos resultados. 
 
A forma de implantação, seu impacto e os resultados foram avaliados objetivando servir de 
subsídio ao aprimoramento dos indicadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras – Chave: Gestão tributária, meta, indicadores, resultado, avaliação.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Indicadores de avaliação de desempenho têm um importante papel dentro das organizações, 
atendendo à crescente necessidade de informações para a tomada de decisão, possibilitando 
a correção de desvios e o redirecionamento do planejamento.  
 
Apresentados na forma de gráfico permitem uma visão rápida, fácil e clara do nível e da 
tendência dos dados e resultados, permitindo ainda a sua comparação com referenciais 
externos.  
 
A gestão dos indicadores de avaliação de desempenho de uma organização contempla a 
definição das características do processo, o estabelecimento dos indicadores, a medição, a 
análise dos resultados e, se necessário, o desenvolvimento de ação corretiva. 
 
A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - SEFAZ implantou, no segundo trimestre de 
2000, o sistema de indicadores de avaliação da gestão tributária. Até então a avaliação da 
gestão das inspetorias fazendárias, INFAZ, considerava apenas o desempenho da 
arrecadação, que em muitas vezes não retratava a eficiência gerencial do Inspetor e o 
desempenho de sua equipe de trabalho. 
 
Divididos em grupos que permitem a avaliação das principais áreas de atuação da 
Inspetoria, os indicadores seriam um instrumento mais adequado para avaliar o 
desempenho das unidades que assim estariam isentas das variáveis fora do seu controle.   
 
Visamos, com este trabalho, avaliar até que ponto este objetivo está sendo alcançado. 
Várias questões nos afligiram durante o desenvolvimento desta avaliação, dúvidas como: 
até que ponto os indicadores medem a competência/eficiência do gestor? Eles efetivamente 
motivam a equipe? Sua gerência está efetiva? Seus objetivos foram atingidos? Foram 
devidamente compreendidos pela organização? 
 
Para respondermos estas perguntas buscamos o histórico dos últimos dois anos 
compreendendo o período imediatamente anterior à implantação dos indicadores até o 
momento atual. Nossa fonte constou de: correspondências internas, instruções da Diretoria 
de Planejamento da Fiscalização - DPF, apresentações realizadas em reuniões técnicas e de 
metas e dados dos sistemas1 corporativos da SEFAZ.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1
 Sistema de Planejamento e Gerenciamento da Fiscalização – PGF, Sistema de Informações do Contribuinte, Sistema do Crédito 

Tributário – SICRED, Sistema de Informações Econômico-Fiscais – IEF, Sistema de Cadastro de Contribuintes – DSCAD, Sistema de 
Planejamento e Gerenciamento de Mercado – PGM. 
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2. INDICADORES DE DESEMPENHO 
 
Conceito, importância e características: 
 
Dentro da visão da gestão da qualidade total, toda organização tem uma rede de processos 
internos para o desenvolvimento de suas atividades objetivando o atingimento de metas 
preestabelecidas. O processo é um conjunto de atividades e recursos que transformam 
insumos em produtos, ou como define Juran (1995, pp.382): “Processo – uma série 
sistemática de ações dirigidas ao cumprimento de uma meta; as atividades (tarefas, etapas, 
operações, ciclos de trabalho) através das quais uma organização executa suas 
responsabilidades”.   
 
Podemos também definir processos como uma relação de causa e efeito, segundo Falconi 
(1992 pp. 17): “Processo é um conjunto de causas (que provoca um ou mais efeitos)”.  
 
A melhoria de um processo ocorre pela realimentação dos seus resultados. Assim, os 
indicadores devem estar orientados para os resultados do negócio da organização.  
 
Os dados e resultados devem ser apresentados de forma a contribuir para sua análise e uso. 
As apresentações mais usuais são em tabelas e gráficos. Os gráficos permitem uma visão 
rápida, fácil e clara do nível e da tendência dos dados e resultados e da sua comparação 
com referenciais externos. A comparação com referências de excelência pode propiciar 
melhorias amplas. 
 
Indicadores e metas são em geral relacionados aos objetivos e estratégias da organização. A 
meta, fixada a partir das necessidades e expectativas, leva em conta os objetivos e 
estratégias da organização e referenciais externos de comparação. Benchmark é o indicador 
de um líder reconhecido, usado para comparação e Benchmarking é a atividade de 
comparar um processo com os líderes reconhecidos, para identificar as oportunidades de 
melhoria da qualidade. O resultado deve ser comparado com a meta e com resultados de 
períodos passados ou referencial de excelência.  
 
Os indicadores de desempenho são formas de representação quantificáveis das 
características de um serviço ou produto, são utilizados pelas organizações para controlar e 
melhorar a qualidade e o desempenho dos seus processos ao longo do tempo.  
 
A apuração de resultados, através dos indicadores, permite uma avaliação do desempenho 
da organização no período, em relação a uma meta estabelecida e a outros referenciais, 
subsidiando a tomada de decisão e o replanejamento. Assim, os indicadores devem mostrar 
níveis, tendências e comparações.  O nível é o patamar onde os resultados se situam no 
período enquanto a tendência refere-se à variação do nível dos resultados em períodos 
consecutivos. A comparação pode ser feita em relação a indicadores de uma unidade, de 
outras unidades ou de outras organizações visando proporcionar padrões de referências para 
os resultados obtidos..    
 
Os indicadores de desempenho são essenciais ao planejamento e controle dos processos das 
organizações, porque possibilitam o estabelecimento de metas quantificáveis e o seu 
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desdobramento na organização, e essenciais ao controle porque os resultados apresentados 
dão suporte técnico às tomadas de decisão e ao replanejamento, viabilizando ainda a busca 
da melhoria contínua dos processos. 
 
Os indicadores devem atender as seguintes características: estar ligados ao conceito de 
qualidade do serviço, estar associados às áreas do negócio cujos desempenhos causam 
maior impacto no sucesso da organização e ainda, devem possibilitar o desdobramento das 
metas, assegurando que as melhorias obtidas em cada unidade contribuam para os 
propósitos globais da organização.   
 
Um indicador deve ser estabelecido de forma criteriosa e assegurar a disponibilidade dos 
dados e resultados no menor tempo possível e a um custo baixo. Para se estabelecer um 
indicador devem ser observados os seguintes critérios (adaptado de MEFP2 / IPEA3, 1991): 

qq  Importância – deve captar uma característica base do processo;  
q Simplicidade e clareza – deve ser de fácil compreensão e aplicação em diversos 

níveis da organização e ter uma linguagem acessível - deve responder a duas 
perguntas básicas: que proporção de uma tarefa foi cumprida? O que representa 
este cumprimento no alcance de determinado objetivo? 

qq  Abrangência – deve ser suficientemente representativo do processo a que se refere;  
qq  Rastreabilidade e acessibilidade – deve permitir o registro e a adequada 

manutenção e disponibilidade dos dados;  
q Quantificabilidade – significa que devem ser expressos de maneira quantitativa, 

sem esquecer a qualidade, eliminando a subjetividade; 
qq  Comparabilidade – deve ser fácil de comparar com referenciais apropriados como o 

melhor concorrente, a média do ramo e o referencial de excelência, possibilitando a 
análise de tendências;  

qq  Estabilidade e rapidez de disponibilidade – deve ser perene e gerado com base em 
procedimentos padronizados e a baixo custo de implantação;  

qq  Baixo custo de obtenção – gerado a baixo custo, utilizando unidades simples como 
percentagem, unidades de tempo, etc.  

  
No processo de gestão de indicadores deve-se evitar: medir somente o previsto em relação 
ao realizado; usar para descobrir erro com o objetivo de punir; criar muitos indicadores sem 
estabelecer as prioridades e hierarquia. Antes de passar a controlar tudo se deve analisar 
aqueles itens que agregam mais valor para a organização, estabelecendo a importância 
relativa de cada item. 
 
 
3. INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA NA 

SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA – SEFAZ 
 
A autoridade tributária no Estado da Bahia é exercida pela Secretaria da Fazenda do 
Estado, a quem compete formular, coordenar e executar as funções de administração 
tributária, financeira e contábil do Estado, assim como planejar, coordenar, executar e 
                                                   
2
 MEFP – Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. 

3 IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
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controlar as atividades do Fundo de Custeio da Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Estado da Bahia – FUNPREV. 
 
Na estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda do estado da Bahia, a 
Superintendência de Administração Tributária - SAT, tem por finalidade a gestão e a 
execução da administração tributária. A SAT é composta de: Inspetoria Fazendária de 
Investigação e Pesquisa – INFIP, que tem por finalidade identificar e mapear focos de 
sonegação fiscal, subsidiar a fiscalização e o Ministério Público a respeito destas práticas; 
Diretoria de Tributação - DITRI, que tem por finalidade gerir o instrumental da legislação 
tributária, promovendo sua divulgação no âmbito interno e externo, orientando e 
respondendo consultas de contribuintes em questões tributárias; Diretoria de Arrecadação, 
Crédito Tributário e Controle - DARC, que tem por finalidade normatizar o sistema de 
arrecadação, controlar a propriedade dos valores arrecadados, gerir os valores em cobrança 
administrativa e judicial e gerenciar e controlar o cadastro de contribuintes e as 
informações econômico-fiscais; Diretoria de Planejamento da Fiscalização - DPF, que tem 
por finalidade planejar, desenvolver e manter os instrumentos necessários aos processos de 
fiscalização, normas e procedimentos, garantindo a divulgação e a aplicação dos padrões 
definidos e planejando e acompanhando a fiscalização; Diretorias de Administração 
Tributária - DAT4, que têm por finalidade assegurar a arrecadação através da fiscalização 
de estabelecimentos e mercadorias em trânsito na região, investigar fraudes e reduzir 
conflitos na aplicação da legislação tributária. 
 
As inspetorias fazendárias são as unidades operacionais das DAT, elas interagem com os 
contribuintes e seus representantes, desde sua inscrição inicial no cadastro de contribuintes 
do ICMS, até a “baixa” do estabelecimento. É a elas que os contribuintes recorrem para 
obter orientações sobre procedimentos de escrituração de livros fiscais e emissão de 
documentos fiscais e para eventuais cálculos e respectiva emissão de guias de recolhimento 
do imposto ou eventuais multas, pagamentos de autos de infração, pedidos de parcelamento 
do tributo, além de outros serviços.Também nas inspetorias estão lotados os agentes fiscais 
responsáveis pela fiscalização de estabelecimentos comerciais, industriais e produtores 
agropecuários.  
 
O Fisco Estadual, em razão da relevância da receita decorrente do ICMS, tem quase que a 
totalidade do seu contingente de auditores e demais prepostos fiscais diretamente alocados 
na arrecadação, fiscalização e controles específicos dos recursos tributários originários 
deste imposto. A fiscalização busca atuar nos pontos mais vulneráveis à sonegação e à 
fraude fiscal, o que resulta no direcionamento de suas ações e incursões em dois alvos 
fundamentais: Os estabelecimentos de contribuintes, através da aplicação de procedimentos 
de auditoria fiscal-contábil, e a circulação de mercadorias desenvolvendo ações diretas 
junto aos transportadores.   
 
A auditoria fiscal-contábil desenvolvida junto aos estabelecimentos de produtor, 
comerciantes, industriais e prestadores de serviços, tem como objetivo garantir e exigir a 

                                                   
4 DAT METRO – composta por 6 Inspetorias localizadas na região metropolitana de Salvador; 
   DAT NORTE – composta por 15 Inspetorias localizadas na Região Norte e Noroeste do Estado; 
   DAT SUL – composta por 14 Inspetorias localizadas nas regiões Sul, Sudoeste e Oeste do Estado. 
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fidedignidade dos valores tributários declarados, escriturados e efetivamente recolhidos 
pelos contribuintes, configurando uma atuação direta, preventiva e, quando for o caso, 
punitiva sobre os agentes promotores do fato gerador do imposto.  
 
Complementando as ações dirigidas diretamente aos estabelecimentos, a fiscalização do 
trânsito das mercadorias, através dos diversos canais de distribuição que interligam a 
produção à cadeia de varejo, e esta ao consumo final, busca prevenir e coibir os 
descaminhos, evitando que os contribuintes promovam a circulação de mercadorias sem a 
devida emissão de nota fiscal e o correspondente pagamento do imposto. 

 
O cadastro de contribuintes da SEFAZ conta hoje com cerca de 134.100 empresas ativas, 
que estão divididas em dois grupos distintos: 21.050 empresas cadastradas na condição de 
“NORMAL” e 113.050 na condição de pequeno e micro, compondo o programa 
SIMBAHIA5. Por sua vez, estes dois grupos estão subdivididos em categorias, segmentadas 
por capacidade contributiva. (ver tabela 1) 
 
As empresas cadastradas como “NORMAL”, respondem por 95% da arrecadação de ICMS 
do Estado. Destas, cerca de 900 empresas consideradas de GRANDE PORTE, são 
responsáveis por 80% da arrecadação. Para estas foram criadas três unidades especiais6, que 
são responsáveis pelo controle e gestão destes contribuintes.  
 
Além das três unidades especiais, uma em cada Diretoria regional, existem mais 32 
Inspetorias em todo o Estado, objeto do presente estudo, que respondem pela gestão das 
demais empresas – cerca de 133.200 - assim divididas por diretoria e segmento da 
arrecadação: 

 
TABELA 1 – EMPRESAS ATIVAS NO CADASTRO DA SEFAZ 

POR DIRETORIA / CAPACIDADE CONTRIBUTIVA* 

EMPRESAS 

NORMAL SIMBAHIA 

D
IR

E
T

O
R

IA
S

 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 
IN

SP
E

T
O

R
IA

S
 

SEGMENTADAS NÃO 
SEGMENTADAS 

PEQUENO 
PORTE MICRO AMBULANTE 

TOTAL 

METRO 5 1.250 5.500 2.350 23.550 7.800 40.450 

NORTE 14 700 5.650 1.250 26.250 17.400 51.250 

SUL 13 700 6.350 1.450 25.200 7.800 41.500 

TOTAL 32 2.650 17.500 5.050 75.000 33.000 133.200 

*Exclusive empresas de grande porte 
 

                                                   
5
 Regime Simplificado de Apuração e Pagamento do ICMS – SIMBAHIA, instituído em 1998 para beneficiar as micro e pequenas 

empresas do Estado da Bahia; 
6 Na Região Metropolitana de Salvador, área de atuação da DAT METRO, foi criada a Inspetoria de Fiscalização de Contribuintes de 
Grande Porte – IFEP, e nas regiões Norte e Sul do Estado, áreas de atuação das DAT NORTE e DAT SUL foram criadas as 
Coordenações de Fiscalização de Contribuintes de Grande Porte – COFEP. 
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4. PROCESSO DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E EXECUCÃO DA 
FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS 

 
O planejamento das ações fiscais é centralizado na Diretoria de Planejamento da 
Fiscalização – DPF e as programações são fixadas e avaliadas trimestralmente para 
acompanhamento da sua execução. 
A função planejamento é alimentada a partir das informações constantes nas diversas bases 
de dados da SEFAZ que contêm informações cadastrais, notas fiscais retidas nos postos 
fiscais, declarações mensais e anuais de movimentação fiscal dos contribuintes, valores 
recolhidos, notas fiscais emitidas e recebidas pelos contribuintes além do histórico das 
ações fiscais. Estes dados, juntamente com indicações e denúncias oriundas de outras 
fontes, são tratados pelo sistema de planejamento da fiscalização resultando na segregação 
dos contribuintes com indícios de irregularidades tributárias. 
Programado o contribuinte para a fiscalização, a inspetoria fazendária, órgão responsável 
pela execução da ação fiscal, emite a ordem de serviço para o(s) auditor(es) ou agente(s) de 
tributo(s) designado(s) para aquela auditoria. Os roteiros de auditoria aplicados e os 
resultados da ação fiscal são alimentados nas bases de dados da SEFAZ, que por sua vez 
retro-alimentam o processo de planejamento da fiscalização. 
Em resumo, A DPF através de critérios objetivos indica os contribuintes a serem 
fiscalizados, as inspetorias executam a fiscalização cujos resultados são armazenados para 
realimentar o processo de planejamento da fiscalização, conforme demonstrado no 
fluxograma abaixo. 
 

Fluxograma do Processo de Planejamento da Fiscalização em Estabelecimentos 

Legislação      Comportamento     Denuncias    
Micro e            Etc.

Macroeconômico

Fiscalização em EstabelecimentosFiscalização em EstabelecimentosFiscalização em Estabelecimentos

CC
OO
NN
TT
RR
II
BB
UU
II
NN
TT
EE

CADASTROCADASTRO

CFAMTCFAMT

IEFIEF

ARRECADAÇÃOARRECADAÇÃO

SINTEGRASINTEGRA

Dados

Cadastrais

Notas

Fiscais

DMA

DME

D AE

GNRE

Arquivo

Magnético

PLANEJAMENTO EXECU ÇÃO

PGFPGF

SVBDSVBD

SAFASAFA

INCINC

SEAISEAI

ORDEM

DE SERVIÇO

RESULTADO

D A FISCALIZAÇÃO

INDICAÇÕES

PARA 
PLANEJAMENTO

SPSSSPSS

OUTRAS VARIÁVEISOUTRAS VARIÁVEIS
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5. A IMPLANTAÇÃO DOS INDICADORES 
 
A partir de 1997, com a implantação do Programa de Modernização da Secretaria da 
Fazenda – PROMOSEFAZ, a SEFAZ iniciou o processo de implantação de um novo 
modelo de gestão objetivando a constituição de uma administração gerencial voltada para a 
obtenção de resultados e por isso mesmo enfatizou a instituição de instrumentos de controle 
e aferição dos trabalhos. 
 
Com o apoio da alta administração e a conseqüente evolução da implantação do programa, 
os resultados começaram a surgir tanto nos planos institucional e cultural quanto no da 
gestão. Naturalmente, no plano da gestão a reforma é mais demorada, sua implantação 
levará tempo, mas a instituição estará culturalmente preparada para as mudanças. 
 
Quando o documento do Programa de Modernização foi apresentado à Secretaria da 
Fazenda, foi considerado altamente ambicioso, gerando uma descrença generalizada. 
Estavam enganados os que não acreditaram, tanto que em 2000 o projeto precisou ser 
revisado em virtude da alta demanda por novas ações. Planejamento estratégico, 
capacitação, desenvolvimento de sistemas e equipamentos de informática foram alguns dos 
componentes que absorveram rapidamente os recursos financeiros alocados, fazendo-se 
necessário uma suplementação para atendimento das necessidades destas áreas.  
 
A nova estrutura implantada a partir de 1999 significou mais um passo no sentido de 
consolidar  uma administração gerencial, trazendo inovações e consagrando novas práticas 
gerenciais, impulsionando a organização para a gestão por resultados, objetivando a 
racionalização dos custos da administração tributária e a elevação do grau de eficácia e de 
produtividade da arrecadação. 
 
A administração gerencial pública constitui um avanço, e até um certo ponto um 
rompimento com a administração pública burocrática, embora apoiada nesta, da qual 
conserva alguns dos seus princípios fundamentais. A diferença está na forma de controle, 
que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos resultados.  
 
A administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos e como 
cliente dos seus serviços. Contrapõe-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da 
burocracia tradicional. À avaliação sistemática, à recompensa pelo desempenho, e à 
capacitação permanente, que já eram características da boa administração burocrática, 
acrescentam-se os princípios da orientação para o cidadão-cliente, do controle por 
resultados, e da competição administrada. 
 

Segundo Bresser Pereira, em artigo intitulado “A Reforma gerencial do Estado de 
1995”, “Existem três formas de administrar o Estado: a ”administração 
patrimonialista” a “administração pública burocrática” e a “administração 
pública gerencial”. A administração patrimonialista é do Estado, mas não é 
pública, na medida em que não visa ao interesse público. É a administração típica 
dos Estados que antecederam o capitalismo industrial, mais particularmente das 
monarquias absolutas que antecederam imediatamente o capitalismo e a 
democracia. É a administração que confunde o patrimônio privado do príncipe 
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com o patrimônio público. Sobrevive nos regimes democráticos imperfeitos através 
do clientelismo. A administração pública burocrática é aquela baseada em um 
serviço civil profissional, na dominação racional-legal weberiana e no 
universalismo de procedimentos, expresso em normas rígidas de procedimento 
administrativo. A administração pública gerencial também pode ser chamada de 
“nova gestão pública” (new public management). 

 
Percebemos à luz das diretrizes estabelecidas, o propósito de implantar na  SEFAZ os 
princípios que norteiam a administração pública gerencial em abril de 2000, buscando 
aperfeiçoar seus instrumentos de gestão – política de metas, planos operacionais para 
buscar o alcance destas metas, rede de indicadores para acompanhar a execução, impactos, 
e unidades para controle dos resultados – instituiu, como forma de avaliar a gestão 
tributária nas suas unidades fim, “Indicadores de Desempenho da Gestão Tributária”.  
 
Os indicadores de desempenho foram assimilados pela organização sendo posteriormente 
incluídos na equação do Programa de Desempenho Fiscal – PDF, criado com o objetivo de 
motivar, premiando trimestralmente os funcionários quando do atingimento das metas de 
arrecadação previamente estabelecidas. 
. 
 
6. IMPLEMENTAÇÃO DOS INDICADORES 
 
6.1 Definição dos indicadores 
 
Considerando os objetivos da administração tributária de maximizar os níveis de 
cumprimento voluntário das obrigações tributárias, tratar com equidade os contribuintes e 
ampliar a base tributária, pensou-se em indicadores que tivessem amplitude suficiente para 
cobrir todos os processos relacionados com estes objetivos. Conseqüentemente esperava-se 
obter aumento da eficiência operacional, criação de uma cultura de avaliação mais ampla 
que aquela baseada unicamente na arrecadação (considerando que uma administração 
eficiente não é necessariamente aquela que arrecada mais), estabelecimento de relações de 
causa e efeito, difusão de iniciativas bem sucedidas, subsídio ao processo de tomada de 
decisão e motivação da equipe. 
 
Apesar destes objetivos estarem intimamente relacionados, optou-se por avaliá-los e 
controlá-los de forma individualizada para evitar que o administrador se concentrasse em 
alguns objetivos em detrimento de outros. 
 
Essa divisão também possibilitaria a administração circunstancialmente direcionar esforços 
em determinados objetivos através da atribuição de pesos maiores ou menores para 
determinadas funções. Os indicadores foram então divididos nas seguintes funções: 
 
Grupo 1 – Cumprimento voluntário das obrigações tributárias – principal e acessórias; 
Grupo 2 – Fiscalização; 
Grupo 3 – Negociação e Cobrança; 
Grupo 4 – Qualidade dos Autos de Infração. 
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Para estas funções foram desenvolvidos indicadores de produção, alcance ou amplitude e 
de qualidade. 
 
GRUPO 1 – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – 
PRINCIPAL E ACESSÓRIAS 
 
Obrigações Tributárias – Entende-se como obrigações tributárias para efeito de indicadores, 
os seguintes compromissos do contribuinte junto a SEFAZ: 
 
Obrigações acessórias: entrega da Declaração e Apuração Mensal do ICMS – DMA, 
entrega da Declaração do Movimento Econômico de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte – DME; 
 
Obrigação principal: pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 
ICMS e pagamento das taxas. 

Fluxograma do Processo de Planejamento da Fiscalização em Estabelecimentos 
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ÍNDICE DE ENTREGA DAS DECLARAÇÕES – Avalia as declarações recebidas em 
relação às declarações devidas até o trimestre, considerando o estoque acumulado a partir 
de janeiro/99; 
 
ÍNDICE DE DECLARAÇÕES SEM DIVERGÊNCIA (Empresas de Médio Porte / Outras 
e SIMBAHIA) – Das declarações entregues, compara os valores pagos com os valores 
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declarados pelo contribuinte, apontando a quantidade de declarações preenchidas sem 
divergências; 
 
ÍNDICE DE RECOLHIMENTO DO ICMS (Contribuinte Normal) – Compara o valor do 
ICMS pago com o valor declarado, apontando os contribuintes que efetuaram o 
recolhimento; 
 
ÍNDICE DE RECOLHIMENTO DO ICMS (Contribuinte SIMBAHIA) – Aponta os 
contribuintes de pequeno porte, adimplentes com o ICMS em todos os meses do trimestre 
avaliado. 
 
GRUPO 2 – FISCALIZAÇÃO 
 
Fiscalização Vertical – Representa a fiscalização profunda, realizada exclusivamente pelo 
auditor. É nesta oportunidade que se faz as auditorias fiscal e contábil, a verificação do 
estoque, entre outros roteiros, além da homologação de no mínimo dois exercícios. Com 
cinco indicadores, este grupo procura medir o desempenho dos Auditores Fiscais quanto ao 
cumprimento do planejamento e o grau de profundidade da ação fiscal. 
 
Monitoramento – Implantado na SEFAZ a partir de uma nova filosofia de trabalho, onde o 
objetivo maior é a prevenção, pois o contribuinte é visitado sistematicamente a partir da 
constatação de determinados indícios obtidos através da análise das informações constantes 
nos bancos de dados da SEFAZ. Este grupo é composto de três indicadores. 

Fluxograma do Processo de Planejamento da Fiscalização em Estabelecimentos 
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ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO – Este indicador objetiva medir o 
grau de cumprimento da programação trimestral estabelecida.  
 
ÍNDICE DE TEMPESTIVIDADE DA FISCALIZAÇÃO – Neste indicador, mede-se as 
fiscalizações iniciadas e concluídas no trimestre em relação às fiscalizações iniciadas no 
próprio trimestre; 
 
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DOS ROTEIROS DE AUDITORIA SUGERIDOS – Mede 
o cumprimento por parte do auditor dos roteiros de auditoria programados na Ordem de 
Serviço; 
 
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO PELOS AUDITORES – Este 
indicador objetiva medir o grau de cumprimento da programação trimestral estabelecida 
para o monitoramento; 
 
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO PELOS ATEs – Este indicador 
objetiva medir o grau de cumprimento da programação trimestral estabelecida para o 
monitoramento; 
 
ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DOS ROTEIROS DE MONITORAMENTO – Mede o 
cumprimento por parte do Auditor e do Agente de Tributos Estaduais da programação 
mínima de dois roteiros por empresa monitorada. 
 
 
GRUPO 3 – NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA 
 
Negociação e Cobrança – Este grupo contempla três indicadores e tem por objetivo medir a 
capacidade de recuperação e recebimento do imposto reclamado decorrente de negociação 
direta com o contribuinte.  
 
ÍNDICE DE PAGAMENTO DOS AUTOS LAVRADOS – Mede o crédito pago ou 
parcelado relativo a autos de infração, em relação aos créditos reclamados através de autos 
lavrados no período avaliado; 
 
ÍNDICE DE RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS – Avalia o montante parcelado 
recebido em relação ao montante parcelado previsto para o período; 
 
INDICE DE PRAZOS DE PARCELAMENTO CONCEDIDOS – Mede a quantidade 
média de parcelas concedidas na inspetoria em relação à quantidade média de parcelas do 
Estado. 
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GRUPO 4 – QUALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
Qualidade do Auto de Infração – Procura medir a qualidade do auto de infração e 
conseqüentemente a qualidade da autuação, quando na esfera administrativa de julgamento: 
 

Fluxograma do Processo de Planejamento da Fiscalização em Estabelecimentos 
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ÍNDICE DE PROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – Mede os créditos julgados 
procedentes em relação aos créditos reclamados em autos julgados 
  
Inicialmente as unidades fazendárias foram consideradas no mesmo ranking, o que foi 
modificado após a implantação da avaliação, quando ficou clara a existência de três grupos 
homogêneos de Inspetorias. A avaliação passou a ser feita dentro destes três grupos 
homogêneos. Posteriormente, foram criadas as unidades de fiscalização de contribuintes de 
grande porte que constituíram um grupo à parte para fins de avaliação. 
 
6.2 Medição 
 
Os indicadores implantados já contavam com a maioria dos dados armazenados nas bases 
da Secretaria da Fazenda, especificamente nos sistemas de Planejamento e Gerenciamento 
da Fiscalização - PGF, Sistema de Crédito Tributário - SICRED, Sistema de Informações 
Econômico-Fiscais - IEF e Sistema de Administração Tributária - SIDAT, porém era 
necessário o desenvolvimento de uma ferramenta que apresentasse estes dados de forma 
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consolidada, dentro das unidades de medida definidas para a avaliação e que permitisse a 
entrada manual dos dados que ainda não constavam da base. Foi então desenvolvido, dentro 
do Sistema de Planejamento da Fiscalização - PGF, o módulo que supria esta carência. Os 
Indicadores de Avaliação foram então detalhados e divulgados para as unidades.  
 
6.3 Gestão 

 
A gestão dos indicadores ficou a cargo da DPF que conduziu o processo de 
desenvolvimento, implantação e acompanhamento dos indicadores. 
 
Durante o processo de acompanhamento foram efetuados vários ajustes, muitos a pedido 
das inspetorias e principalmente no que se referiam ao dimensionamento do volume de 
trabalho implicando em redução nas quantidades de contribuintes fiscalizados e 
monitorados por trimestre.   
 
Por falta de definição de padrões para a fiscalização a utilização dos indicadores ficou 
prejudicada, pois estavam sendo comparadas atividades com quantidades e níveis de 
qualidade diferentes. Isto fica claro quando se da o mesmo peso ao exercício homologado 
com 03 ou com 12 meses fiscalizados e quando se compara o grau de profundidade dos 
roteiros executados. 
 
A defasagem na atualização dos dados, que inicialmente ocorria mensalmente (diariamente 
nas últimas semanas do trimestre) prejudicou o acompanhamento do processo tanto pelas 
inspetorias como pela DPF; atualmente esta atualização ocorre semanalmente, o que atende 
à necessidade de informações para o acompanhamento.  
 
 
7. RESULTADOS E EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO NA 

SEFAZ 
 
A implantação dos indicadores de desempenho provocou reação positiva em todos os 
membros da organização diretamente envolvidos. Neste trabalho, mostraremos os 
resultados em cada grupo, considerando o grau de relevância e abrangência do indicador, 
conforme gráficos a seguir: 
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GRUPO 1 – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DAS OBRIGAÇÕES 
 TRIBUTÁRIAS 

 

As Diretorias Metro e Sul apresentaram resultados semelhantes, partindo de menos de 90% 
de declarações entregues pelos contribuintes no 3º trimestre de 2000, alcançando uma 
evolução no 2º trimestre de 2001 e atingindo 98% de adimplência no cumprimento da 
obrigação pelos contribuintes durante o 2º trimestre de 2002.  
A Diretoria Norte, única que antes da implantação dos indicadores reuniu os Inspetores das 
unidades regionais e elaborou um plano de ação objetivando alcançar as metas de 
arrecadação e desempenho, manteve a regularidade, visto que o índice de recebimento de 
declarações está sempre acima de 97%. 
Considerando que a SEFAZ trabalhava com índices de inadimplência superiores a 30% à 
época em que o Programa de Modernização começou a ser discutido e elaborado, e, quando 
da implantação dos indicadores este mesmo índice passava dos 10%, fica evidente que a 
mudança de cultura com a implantação de indicadores de gestão alcançou plenamente seus 
objetivos, no caso do cumprimento das obrigações acessórias por parte dos contribuintes. 
Vale ressaltar que  concomitantemente foram feitas alterações na legislação em vigor, 
aumentando a multa pelo descumprimento destas obrigações, que eram irrelevantes e não 
cumpriam seu papel. 
Apesar deste avanço, entendemos que é necessária a criação de indicador que avalia a 
qualidade das declarações uma vez que, o contribuinte cumpre o prazo, mas muitas vezes 
não se preocupa com a qualidade das informações prestadas. Esta falta de qualidade fica 
evidente no próximo indicador, que apresenta alto índice de divergência entre os valores do 
ICMS declarados e os efetivamente pagos. 
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GRUPO 1 – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DAS OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS 

 

 
A priori, este indicador não deve apresentar índices superiores a 100%, visto que, analisa os 
pagamentos de ICMS efetuados, em relação aos valores declarados. Ora, não é correto o 
contribuinte declarar, somente a título de ilustração, que deve ao Estado R$1,00 e efetuar 
logo a seguir um pagamento de R$1,50. Tal procedimento mostra que provavelmente as 
declarações estão sendo feitas sem muito critério.  
 
Em todas as diretorias o comportamento do indicador foi muito parecido, apresentando 
grande crescimento quando comparamos o 3º trimestre de 2000 com o 2º trimestre de 2002. 
Entendemos que o gestor cobrou do contribuinte o cumprimento da obrigação de entregar 
no prazo a declaração, mas que a qualidade das declarações apresentadas é baixa, e deve-se 
exigir que o contribuinte não só cumpra com a obrigação de entregar a declaração, mas que 
o faça de forma correta. A incorreção das informações prestadas, além de distorcer a base 
de dados da SEFAZ para estudos de tendências, afeta de forma direta o Índice de 
Participação dos Municípios, que é calculado com base nas informações prestadas nas 
declarações. 
 
Prova de que o alto índice alcançado não significa esforço de arrecadação e sim erro no 
preenchimento das declarações, é a evolução da arrecadação de ICMS nos últimos seis 
anos, em que o Estado obteve uma arrecadação anual do ICMS sem variações significantes, 
inclusive apresentando queda em 1997 se comparado com 1996, conforme demonstrado na 
tabela 2 a seguir: 
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TABELA 2 – ARRECADAÇÃO DE ICMS – ESTADO DA BAHIA 
ANO ARRECADAÇÃO DE ICMS 

(R$ MIL)* 
VARIAÇÃO ANUAL 

(%) 
1996 4.166,29 - 
1997 3.908,79 -6,18 
1998 3.933,88 0,64 
1999 3.989,12 1,40 
2000 4.335,07 8,67 
2001 4.440,12 2,42 

*Valores corrigidos pelo IGP-M / FGV a preços de dezembro/2001. 
 
 

GRUPO 2 – FISCALIZAÇÃO 
 

  
Para este indicador temos uma série histórica maior, pois já era acompanhado pelo sistema 
de Planejamento da Fiscalização (PGF). Os níveis de cumprimento ficavam entre 50% e 
78% antes da implantação dos indicadores. A partir daí, todas as diretorias, acompanhando 
passo a passo os seus indicadores, mantiveram índice sempre superior a 100%. 
Vale ressaltar que durante o período avaliado, houve alteração na programação, com 
redução da carga de trabalho. Como o indicador avalia o cumprimento das atividades de 
fiscalização previamente programadas, comparando o realizado com o previsto, as 
alterações na programação não são medidas. Outra questão a ser considerada é a qualidade 
das fiscalizações realizadas, que não podem nem devem ser medidas considerando apenas o 
resultado – se com ou sem auto de infração. Entendemos que a medição da qualidade deve 
levar em consideração também a quantidade de roteiros realizados e o grau de profundidade 
dos trabalhos realizados. 
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GRUPO 2 – FISCALIZAÇÃO 
 

 
Apesar de ser alvo de constantes reclamações, o Monitoramento – fiscalização horizontal 
de análise rápida, com quatro roteiros básicos, implantados junto com o novo modelo de 
gestão da SEFAZ, com o objetivo de acompanhar com mais rapidez o dia a dia das 
empresas, principalmente no que diz respeito ao cumprimento das principais obrigações, 
como o recolhimento espontâneo do ICMS e a entrega das declarações – é facilmente 
cumprido por todas as Inspetorias, como mostra o gráfico, em que as Diretorias apresentam 
números superiores a 100%. Este resultado deixa claro que a quantidade de empresas 
programadas é inferior à capacidade de cumprimento das Ordens de Serviços por parte das 
Inspetorias. Entendemos que esta programação deve ser revista, mas, ao contrário disto, a 
exemplo do que aconteceu com a programação para fiscalizações verticais (em 
profundidade, com homologação de dois exercícios), também foi reduzida a quantidade por 
Auditor de empresas programadas para monitoramento. 
O Monitoramento neste período mostra resultado oposto ao obtido pelas Inspetorias, visto 
que apresentaram diminuição tanto na quantidade de empresas monitoradas quanto no valor 
arrecadado, conforme tabela 3 a seguir: 

 
TABELA 3 – RESULTADO DO MONITORAMENTO 
DAT METRO DAT NORTE DAT SUL 

TRIM. 
QTD. VALOR MÉDIA QTD. VALOR MÉDIA QTD. VALOR MÉDIA 

3º 2000 3.939 1.189.335,62 301,93 2.656 579.233,16 218,08 2.708 604.614,69 223,26 

2º 2001 4.802 492.546,09 102,57 2.452 116.090,08 47,34 2.681 278.292,22 103,80 

2º 2002 3.158 394.178,45 124,81 2.201 225.775,73 102,57 2.033 174.051,92 85,61 
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GRUPO 2 – FISCALIZAÇÃO 
 

 
 

As Ordens de Serviço de Monitoramento para os Agentes de Tributos Estaduais – ATEs, 
diverge das programadas para os Auditores. Enquanto estes realizam fiscalizações sumárias 
durante a programação de Monitoramento, os ATEs, em virtude das limitações previstas no 
plano de carreira para esta função, cumprem roteiros voltados para verificações de caráter 
acessório. O Agente de Tributos não tem poder de autuar, função exclusiva do Auditor 
Fiscal, portanto, quando seu trabalho resulta na necessidade de aplicação de penalidade, um 
Auditor deve lavrar o auto de infração. 
No gráfico representativo acima, percebe-se que todas as Diretorias obtiveram rendimento 
parecido considerando-se o 3º trimestre de 2000 até o 2º trimestre de 2002. Apenas a DAT 
Sul não apresentou desempenho inferior a 100% no 2º trimestre de 2002, apesar de também 
ter reduzido a quantidade de monitoramentos realizados. Diferentemente das atividades 
programadas para o Auditor, esta programação não foi reduzida durante o período avaliado.  
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GRUPO 3 – NEGOCIAÇÃO E COBRANÇA 
 
 

 
 
Em virtude de problemas ocorridos no sistema de controle do crédito tributário, o 3º 
trimestre de 2000 não pôde ser medido.  
Em todas as Diretorias apresenta percentual médio inferior a 50%, sendo que na DAT 
Metro, composta pelas Inspetorias de Salvador e região metropolitana, o percentual de 
pagamento dos autos lavrados é inferior a 20%. Estes números retratam a diferença de 
comportamento do contribuinte da Capital em relação ao do interior do Estado. 
Normalmente, o contribuinte localizado no interior, prefere pagar o auto, quando tem 
certeza que este trata de questões líquidas e certas, já o contribuinte da Capital, que dispõe 
de estrutura de apoio mais eficiente, com bons escritórios de advocacia, prefere defender 
seus autos, mesmo os considerados devidos, pois com isso ganham tempo e apostam muitas 
vezes em benefícios como anistia, constantemente concedidos pelo Estado. 
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GRUPO 4 – QUALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO 

 
 

Este indicador avalia o percentual de procedência dos autos de infração julgados na 
instância administrativa. Compara os valores julgados procedentes com o total de valores 
colocados em julgamento. 
Todas as Diretorias vêm mantendo um índice médio de cerca de 70% de procedência dos 
lavrados e julgados. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi abordado conclui-se que apesar de positivo faz-se imperiosa uma 
intervenção nos indicadores de avaliação de gestão, estabelecendo-se padrões para os 
processos internos, efetuando-se análise das variabilidades e ampliando-se sua abrangência 
considerando as seguintes perspectivas: financeiras, do cliente, processos internos e 
inovação e aprendizado (Balanced Scorecard).  
 
Estabelecimento de padrão para os processos internos 
 
Causador de grande variabilidade, a falta de padrão no processo de fiscalização vertical tem 
distorcido os resultados dos indicadores. 
Apesar dos roteiros de fiscalização já estarem definidos e explicitados nas Ordens de 
Serviço, em função das características do contribuinte, o grau de profundidade depende da 
boa vontade do auditor, resultando em variados níveis de profundidade para contribuintes 
na mesma condição. 
Esta situação será em parte resolvida pelo sistema SAFA7 que em suas versões futuras 
contemplará os roteiros básicos de fiscalização com definição da amostra mínima 
obrigatória a ser verificada pelo auditor. 
Os roteiros complementares, aqueles que forem efetuados a critério do auditor, serão 
considerados como um “plus” na avaliação individual e da unidade, quando vinculados a 
resultado. 
 
Análise das variabilidades 
 
Padronizados, os processos deverão ser monitorados com o objetivo de identificar as 
variabilidades e suas causas. Tomando como exemplo o processo “fiscalização”, seu efeito 
é o contribuinte fiscalizado. Como podemos avaliar este produto? Quando o contribuinte é 
autuado temos um produto que, embora parcialmente, pode ser avaliado, porém, quando 
não temos “resultado”, qual o produto da fiscalização? 
Em qualquer circunstância o produto da fiscalização tem que ser algo palpável, que pode 
ser visto por todos e aferido com base no padrão estabelecido, apenas assim poderemos 
identificar a variabilidade e suas causas que podem ser: comuns, naturais do processo, ou 
especiais que fogem ao padrão e geralmente levam a grandes dispersões e exigem 
tratamento imediato para retornar o processo ao seu estado normal. 
Esta análise pressupõe o estabelecimento de coleta de amostras no universo de 
contribuintes fiscalizados e utilização de ferramentas estatísticas para análise de 
variabilidades.   
 
Ampliação da abrangência dos Indicadores 
 
Em 1992 os professores da Harvard, Robert Kaplan e David Norton introduziram uma 
metodologia de Gerenciamento de Performance que com uma visão empresarial levava a 
estratégia da empresa até os níveis operacionais.  

                                                   
7 SAFA – Sistema de Auditoria Fiscal Automatizada 
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Batizada de Balanced Scorecard (BSC) esta metodologia pretende iniciar e gerenciar 
mudanças culturais dentro da organização alinhando a estratégia de longo prazo da empresa 
com as ações de curto prazo criando uma ligação entre os objetivos estratégicos e ações 
mensuráveis (processos). “O Balanced Scorecard deve traduzir a missão e a estratégia de 
uma unidade de negócios em objetivos e medidas tangíveis” (Kaplan & Norton, A 
estratégia em ação, 1997 pp.9).  
Mais do que um simples sistema de indicadores de desempenho, que avalia o passado, 
transforma-se em um Sistema de Gestão Estratégica que liga a estratégia de longo prazo 
com táticas e ações de curto e médio prazo. 
 
Com foco em quatro perspectivas e com dois tipos de indicadores, de resultado e de 
tendência, para cada uma delas, o Balanced Scorecard apresenta-se da seguinte forma: 
 
PERSPECTIVAS  
   
Financeira – A perspectiva financeira permite medir e avaliar resultados obtidos pela 
organização e necessários para o seu crescimento e desenvolvimento, assim como, para a 
satisfação dos seus clientes. 
Os objetivos financeiros servirão de parâmetro para os objetivos e medidas das demais 
perspectivas. “Os objetivos e medidas financeiros precisam desempenhar um papel duplo: 
definir o desempenho financeiro esperado da estratégia e servir de meta principal para os 
objetivos e medidas de todas as perspectivas do Scorecard”. (Kaplan & Norton, A 
estratégia em ação, 1997 pp.50). 
 Tipos de indicadores para essa perspectiva: 

 Crescimento da arrecadação, composição da arrecadação, distribuição da base 
 tributária, redução de custos, melhoria da produtividade e liquidez corrente. 

       
Cliente – Para traduzir os processos em sucesso financeiro, as organizações devem e têm 
em primeiro lugar de satisfazer os seus clientes. A perspectiva do Cliente permite 
direcionar todo o negócio e atividade da empresa para as necessidades e satisfação dos seus 
clientes, aqui entendidos o governo, a sociedade e os contribuintes em algumas 
circunstâncias. 
 Tipos de indicadores para essa perspectiva: 

 Satisfação dos clientes, qualidade do produto, relacionamento com clientes, imagem 
 e reputação, fidelidade, risco subjetivo.  

  
Processos internos – Os processos internos por outro lado devem transcorrer de maneira 
otimizada, acompanhados e avaliados constantemente, objetivando sua melhoria. 
 Tipos de indicadores para essa perspectiva: 
 Conformidade do serviço em relação ao padrão, produtividade, eficiência 
 operacional, conformidade do processo crítico, variabilidade do processo crítico, 
 desperdício, qualidade do planejamento, qualidade resultante do processo crítico de 
 apoio, eficácia do sistema de qualidade, aquisição e fornecedores, qualidade dos 
 produtos e serviços críticos fornecidos, produtividade de aquisição, eficácia da 
 garantia da qualidade, relacionamento, ambiente organizacional, satisfação com a 
 liderança, implementação estratégica, capital intelectual, habilidade dos líderes, 
 qualidade do sistema de informações e acesso a informações corporativas. 
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Inovação e aprendizado – Esta perspectiva foca a sua atenção para as pessoas e para as 
infra-estruturas de recursos humanos necessárias ao sucesso da organização.  

 Tipos de indicadores para essa perspectiva: 
 Desenvolvimento de competências da equipe, infra-estrutura tecnológica, retenção 
 de pessoas-chave, conhecimento/habilidade, satisfação, comprometimento, 
 competência, poder, melhoria contínua e produtividade, eficácia de treinamento, 
 volume de treinamento, avanço na carreira, equidade de remuneração, bem-estar, 
 reconhecimento, segurança, participação, geração de idéias e aceitação de 
 mudanças. 

 
A metodologia para implantação do Balanced Scorecard não será comentada por não ser o 
escopo deste trabalho. 
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