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RESUMO: 

O presente conceito consiste em um moderno sistema matricial de 

gerenciamento da programação fiscal, baseado no grau de 

alavancagem sobre a receita tributária que um determinado nicho 

poderá apresentar em função de um eficiente planejamento 

estratégico sobre a programação fiscal.  

Palavras Chaves: Planejamento, Fiscalização, Modelo, Matricial, 

Alavancagem. 

 

 

A CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

O estágio atual de eficiência da administração pública, onde princípios originalmente 

empregados pelos setores privados vem sendo largamente utilizados em prol da 

sociedade, não poderia deixar de sentir os efeitos e a necessidade da adoção de um 

planejamento mais criterioso na estratégia de suas ações.Com base nessa 

necessidade, buscamos na experiência trazida a tona nos estudos de mercado, tão 

bem abordados por Prof. Mauro Calizta Tavares, em seu livro Gestão Estratégica, 

Editora Atlas, base para o desenvolvimento deste sistema, que implica em uma 
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criteriosa reclassificação das empresas que compõem o nosso cadastro, doravante 

denominada de clientela, em função de algumas variáveis complexas, tais como o 

volume de arrecadação e o potencial de alavancagem (crescimento) sobre o mesmo. 

Essa relação entre gerenciamento da programação fiscal-clientela, poderá abranger 

uma série de combinações desde a sua participação no mercado a, até mesmo, a sua 

segmentação. 

 

Com efeito, poderíamos caracterizar a clientela objeto deste sistema de 

gerenciamento, conforme as conceituações das células dessa matriz representando o 

micro-universo a ser estudado, senão vejamos no Quadro 01, abaixo apresentado: 

 

Quadro 01 

Classificação por Quadrante 

Empresas de Grande 
Arrecadação e Grande 

Potencial de Alavancagem. 
2º Quadrante 

Empresas de Pequena 
Arrecadação e Grande 

Potencial de Alavancagem 
3º Quadrante 
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  Empresas de Grande 
Arrecadação e Pequeno 

Potencial de Alavancagem 
1º Quadrante 

Empresas de Pequena 
Arrecadação e Pequeno 

Potencial de Alavancagem 
4º Quadrante 
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                                ALTO                                    BAIXO 

                             CAPACIDADE DE ARRECADAÇÃO                                        
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

1 No 1° Quadrante teríamos as empresa com alta participação na arrecadação do 

Estado, as quais, contudo, por serem empresas de estreitas ligações com a 

estrutura governamental, apresentam baixa capacidade de alavancagem em 

decorrência de uma ação fiscalizadora mais atuante, ou seja, empresas de 

economia mista, empresas públicas, concessionárias de serviços públicos, tais 

como Petrobrás, Coelba, Telemar e outras, que se caracterizam por uma 

sistemática de arrecadação cujo crescimento decorre apenas de aspectos 

conjunturais. Destacam-se por praticarem preços públicos e o seu crescimento 

quase sempre está atrelado à cotação de moedas estrangeiras, como o dólar, 

euro, etc. 

 

2 No 2° Quadrante, teríamos as empresas de grande arrecadação, mas que podem 

apresentar também grande potencial de alavancagem no processo arrecadatório. 
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Poderíamos elencar nesta categoria, apenas para exemplificar, os grandes 

distribuidores de produtos farmacêuticos, os grandes atacadistas, as grandes 

industrias de calçados, grandes distribuidores de bebidas e refrigerantes e outros. 

 

3 No 3° Quadrante, teríamos as empresas de pequeno potencial arrecadatório, mas 

de grande potencial de alavancagem, tais como as empresas com arrecadação 

inferior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ano, as empresas de pequeno porte, 

dentre outras, cuja eficiência aliada à eficácia, durante a programação fiscal 

poderia propiciar um significativo aumento de arrecadação neste segmento. 

 

4 Por fim teríamos as empresas enquadradas no 4° Quadrante, que seriam as que 

atualmente estão classificadas como Simbahia na condição de microempresa, 

ambulantes e outros, as quais apresentam pequena capacidade de arrecadação e 

pequeno potencial de alavancagem em virtude da baixa participação na 

arrecadação. 

 

FINALIDADE DA APLICAÇÃO - A OTIMIZAÇAO DA UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS DISPONÍVEIS 
 
 
Com base nas premissas ora levantadas, e fundamentados em estudos de Estratégia 

Corporativa, que tiveram como inspiração trabalhos publicados no Harvard Bussiness 

Review (Td. Afonso Celso da Cunha Serra, Ed. Campus, 2000), os autores 

desenvolveram o uso de um sistema matricial como modelo, asseguraria uma melhor 

utilização dos recursos disponíveis de forma mais eficaz do que qualquer outra 

sistemática de orientação linear ou verticalizada, baseada unicamente em uma 

variável isolada, especialmente quando a inexperiência do gestor muitas vezes o 

conduz à utilização da arrecadação como parâmetro único. 

 

Isto posto, passamos a desenvolver um entendimento prático do que se pretende com 

a utilização de um modelo matricial, senão vejamos:  

 

Para as empresas situadas no 1° Quadrante, as quais, apesar de possuírem uma 

expressiva arrecadação, apresentam um pequeno potencial de alavancagem em razão 

dos argumentos já explicitados, devemos alocar um pequeno contingente de 

servidores, para que seja desenvolvido um trabalho de acompanhamento constante, 

afeito aos aspectos sintomáticos e estruturais da empresa, onde divergências ou 
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falhas na interpretação ou no cumprimento da legislação possam ser identificadas em 

“real time”, ou seja, de forma imediata, com o mínimo de dano para a administração 

tributária. 

 

Com relação às empresas integrantes do 4° Quadrante, ou sejam, contribuinte com 

pequena participação na arrecadação do Estado (microempresas e ambulantes), 

reservaríamos uma equipe de servidores, que executariam uma eficiente ação de 

fiscalização eletrônica, baseada nos elementos fornecidos pelos bancos de dados da 

Sefaz, tais como o CFAMT, DMEs, bem como um intensivo trabalho de 

recircularização interna onde, com base no trabalho executado por outras equipes, 

obteríamos elementos coletados junto ao próprio mercado interno. 

 

Para as empresas situadas no 2° e 3° Quadrantes, que por significarem um elevado 

potencial de alavancagem sobre a arrecadação do Estado, devem estar 

prioritariamente sujeitas a um planejamento fiscal mais efetivo e rigoroso. Nestes 

quadrantes poderíamos classificar as empresas de das formas sob o ponto de vista 

fiscalizador, as empresas ESTRELAS e as empresas PROBLEMAS, todas merecendo 

especialíssima atenção por parte dos gestores, uma vez que as ações fiscais 

devidamente dirigidas a estas, podem trazer grandes resultados tanto sob o ponto de 

vista do crescimento das receitas como no combate à sonegação.  

 

O que se busca com a adoção de um modelo mais moderno, é a racionalização da 

utilização dos recursos disponíveis pela máquina de arrecadação do Estado, 

preconizando dentre outros conceitos, impor a máquina fiscalizadora desta secretaria, 

os resultados positivos que venham a ser obtidos em decorrência da aplicação do 

planejamento estratégico das ações não apenas como um conceito abstrato, mas sim 

como um moderno ferramental em prol do aumento da produtividade do servidor, que 

estaria assim trabalhando em consonância com o que fosse necessariamente 

imperativo para o desempenho de sua atividade. 

 

Com isto, estaríamos aliando eficiência e eficácia, potencializando a aplicação dos 

recursos do Estado nos nichos que possibilitassem um maior crescimento na 

arrecadação. 

 

Apenas com o intuito de fornecermos um maior detalhamento à este modelo, 

quantificaremos a seguir em percentuais sobre a arrecadação, quanto representaria 

cada grupo relacionado, de forma a impor uma precisão numérica a esta explanação: 
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Quadro 02 

Participação X Potencial de Alavancagem 

 

Empresas de Grande 
Arrecadação e Grande 

Potencial de Alavancagem. 
 

52,

Empresas de Pequena 
Arrecadação e Grande 

Potencial de Alavancagem 
 

83% 
Empresas de Grande 

Arrecadação e Pequeno 
Potencial de Alavancagem 

 
44,20% 

Empresas de Pequena 
Arrecadação e Pequeno 

Potencial de Alavancagem 
 

2,97% 
 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – ano 2003 

Diretoria de Planejamento Fiscal 

  

 

PROBLEMÁTICA DO ATUAL SISTEMA 
 

De fato, se pode verificar, o grupo com maior potencial de alavancagem é também o 

de maior significado na arrecadação do Estado, quando feito numa análise conjunta. O 

diagnóstico deste fato nos possibilita a imediata correção de uma distorção existente 

no sistema atual de gerenciamento, o qual o presente modelo pretende corrigir, ou 

seja, o sistema atual adotado pelo Estado, composto por IFEPs, COFEPs e 

Inspetorias, contempla 87,35% da arrecadação junto às especializadas, que não 

alocam nem 25% dos recursos disponíveis, e apenas 12,65% da arrecadação nas 

Infaz, com 75% dos auditores que executam a atividade fim, esta ilógica equação 

impõe significativa perda de eficiência na máquina arrecadadora do Estado, forjando a 

falsa impressão de carência de profissionais, quando a solução seria apenas a 

aplicação racional dos recursos. 

 

MODELO SUGERIDO – METODOLOGIA APLICADA 
 
O modelo ora apresentado, defende a maximização da aplicação destes recursos, nos 

nichos onde existam maior potencial de alavancagem. Neste caso, defenderíamos a 

formação de três grupos de trabalho, o primeiro destinado ao acompanhamento 

continuo das empresas inseridas no 1° Quadrante do Modelo Matricial, no caso as 

empresas de grande potencial arrecadatório mas pequeno potencial de alavancagem 
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(Petrobrás e subsidiárias, Empresas de Comunicação e de Eletrificação), o segundo, 

coordenaria o trabalho a ser desenvolvido por  Agentes de Tributos Estaduais, com 

vias ao acompanhamento eletrônico das empresas classificadas como micro, e que 

compõem o 4° Quadrante. Por fim o terceiro grupo, destinado à fiscalização das 

empresas com grande potencial de alavancagem, nos moldes descritos no 2° e 3° 

Quadrantes. Neste último grupo deveria haver a segmentação por atividades/mercado 

formando Unidades Estratégicas de Fiscalização - UEF, com vista a maximização dos 

resultados, conforme esquematização abaixos: 

 

 

 

Quadro 03 - Definição dos Quadrantes 

 

1° GRUPO 

44,20% 

1° QUADRANTE 
Empresas de Grande 
Arrecadação e Pequeno 
Potencial de 
Alavancagem 

Grupos de acompanhamento intensivo – Petróleo Brasileiro 

S/A, Petrobrás DistribuidoraS/A, Transpetro, Telemar Norte 

Leste S/A, Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, 

Coelba, Chesf, etc.  

   

2° GRUPO 

2,97% 

4° QUADRANTE 
Empresas de Pequena 
Arrecadação e Pequeno 
Potencial de 
Alavancagem 

Coordenação de acompanhamento eletrônico – microempresas 

e ambulantes. 

   

3° GRUPO 

52,83% 

2° e 3° QUADRANTES 
Empresas de Grande e 
Pequena Arrecadação e 
Grande Potencial de 
Alavancagem 

85% do quadro de auditores que executam a atividade fim. 

Empresas organizadas por segmento de mercado tendo como 

objetivo fiscalizar com máxima eficiência 

 

A segmentação por potencial de alavancagem, por si só não é capaz de demonstrar 

todos os efeitos de sua formatação, uma vez que a nível de modelo de gerenciamento 

de programação fiscal não é capaz de suprir algumas sutilezas próprias dos setores 

que trabalham com um grande número de trabalhadores de múltipla formação, como 

no caso da Secretaria da Fazenda, o que torna necessário a implementação de um 

segundo conceito, que seria a “curva de experiência”, o que seria obtido pela 

segmentação de atividades dentro do mercado. O efeito da segmentação seria 

benéfico para orientar as decisões quanto ao planejamento e controle das 

programações fiscais, permitindo um considerável aumento de eficiência com o 

decorrer do tempo, ao custo da esecialização. 
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Supervisão da 
Industria 

   
 
 

Supervisão de 
Alimentos 

   
 
 

Supervisão de 
Bebidas 

   
 
 

Supervisão de 
Substituição 

Tributária 
   
 
 

Supervisão de 
Importação 
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Telecomunicações 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

AS UNIDADES ESTRATÉGICAS DE FISCALIZAÇÃO 
 

 

Com efeito teríamos, neste grupo, diversas supervisões elencadas por setores, que 

formariam Unidades Estratégicas de Fiscalização – UEF, as quais ficariam 

responsáveis por um segmento definido, cuidando de sua fiscalização além de exercer 

um controle efetivo sobre a maioria dos fatores que afetassem sua área de atuação. 

Estas unidades seriam consideradas estratégicas porque se posicionariam 

diretamente sobre o segmento alvo, permitindo o desenvolvimento de estratégias de 

fiscalização específicas e uma avaliação global do segmento/mercado. 

 

A criação das UEF permitiria inúmeras vantagens sobre a sistemática atual, tendo 

como a principal, a possibilidade da adoção de um segundo nível estratégico, pois 

além do centralizado, possibilitaria o desenvolvimento de uma estratégia de 

SEGMENTOS DIVERSOS 
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gerenciamento fiscal diretamente por aqueles que interagem com o segmento, 

integrando de uma forma mais direta a estratégia aplicada e a própria organização. 

 

Ademais, a estruturação de Unidades Estratégicas de Fiscalização – UEF, estaria em 

consonância com as modernas tendências do planejamento e gerenciamento fiscal 

nas mais eficientes instituições fazendárias nas diversas esferas da administração 

pública, ou sejam, a descentralização – pois sempre o modelo imposto pela 

administração esteve ligado a uma perspectiva rígida e centralizadora, a flexibilidade – 

pois o moderno planejamento terá de ser ágil, flexível, dinâmico e adaptativo, para dar 

contas das mudanças rápidas em decorrência da necessidade e da instabilidade da 

economia. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Diante dos estudos apresentados, fica evidente a defasagem existente no modelo 

atual, que centraliza a análise e fiscalização de 87% da arrecadação do Estado junto a 

um reduzido contigente de profissionais, ao tempo em que atribui a quase 80% do 

quadro a responsabilidade sobre apenas 13% da arrecadação, sendo que deste 

montante 3% apresentam remotas chances de alavancagem. 

 

Desta forma, podemos verificar a propriedade do moderno Sistema Matricial de 

Gerenciamento de Programação Fiscal, o qual baseia-se na experiência vitoriosa já 

implementada nos mais diversos setores, onde a busca pela máxima eficiência baseia-

se na utilização racional dos recursos disponíveis. Também a descentralização do 

planejamento, com a inclusão de mais um nível estratégico permitiria uma gestão mais 

participativa e ágil, com respostas rápidas às reações dos segmentos analisados.  

Enfim, o Sistema Matricial jamais estará aprisionado na análise de uma única variável, 

nem se encontrará estático diante da verticalização da sistemática usualmente 

adotada, e que leva a impressão de uma falsa complexidade, a exemplo do modelo 

atual de fiscalização adotado pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.  

 

 

 

 

 

 8



 

 

 

Referências: 
 

 

1 ALECIAN, Serge – FOUCHER, Dominique. Guia de Gerenciamento no Setor 

Público. 1a. ed., Reavan, 1994. 

 
a2 TAVARES, Mauro Calixta. Gestão Estratégica. 1 . ed., 2a. tiragem, Editora 

Atlas, 2000. 

 

3 TASHIZAWA, Takeshy – REZENDE, Wilson. Estratégia Empresarial: 

Tendências e Desafios. 1a. ed., Prentice Hall, 2002. 

 
a4 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico. 18 . ed., 

Editora Atlas, 2002.  

 

5 HARVARD BUSSINESS REVIEW. Estratégica Corporativa. Td. Afonso Celso 

da Cunha Serra, Ed. Campus, 2000. 

 

 

 9


