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REDESENHO DE PROCESSOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS: 
O CASO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. 
 

 
 

O avanço ocorrido na área da tecnologia da informação nos últimos anos, aliado 
a uma percepção da clientela, de que poderia demandar produtos e serviços de 
melhor qualidade, provocou nas organizações um movimento generalizado e 
positivo, objetivando a melhoria operacional. Neste sentido, ações foram e estão 
sendo desenvolvidas no âmbito das empresas, cujo cerne é a revisão nos seus 
processos de produção, tendo em vista vantagens estratégicas, seja em relação a 
uma concorrência que se intensifica, seja devido à determinação de superação 
das suas próprias metas, na tentativa de se antecipar ao futuro, em um mercado 
extremamente competitivo.    
 
Neste contexto, é feita uma avaliação dos procedimentos implementados pela 
área de arrecadação da Secretaria da Fazenda, visando proporcionar uma melhor 
qualidade no serviço prestado aos seus clientes no decorrer do tempo, 
culminando mais recentemente com a utilização de técnicas recomendadas pela 
literatura especializada, que dizem respeito à revisão e reengenharia de 
processos, que, como veremos, veio proporcionar ganhos relevantes. 

 
 
                                                                                               Roberval Lopes Lima 
 
                                                                                               Shimpei Yoshida 

 
 

 
 

Este trabalho tem por objetivo analisar a evolução do processo de arrecadação dos tributos 

estaduais na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, tendo por base o gradativo 

aperfeiçoamento de sua estrutura de processos. Será feita uma abordagem de forma 

detalhada sobre como eram, como são, e possivelmente como poderão ser geridos os 

processos na área de arrecadação dos tributos estaduais, e sua interação com as demais 

áreas afins, que esta oferece suporte na condição de supridora de informações. 

 

A Gerência de Arrecadação, unidade vinculada à Diretoria de Arrecadação Crédito e 

Controle, tem como atribuição e responsabilidade principais, o controle a orientação e a 

execução de ações direcionadas à rede arrecadadora dos tributos estaduais, dentro e fora 
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do Estado da Bahia, objetivando viabilizar a arrecadação das receitas, obedecendo a 

preceitos de segurança, e de acordo com normas preestabelecidas.  

 

Essas ações abrangem desde o momento do recolhimento do tributo por parte do 

contribuinte, passando pela prestação de contas, que compreende o repasse financeiro a 

ser creditado nas contas do tesouro estadual, a transmissão dos dados referentes às 

obrigações tributárias quitadas pelos contribuintes, ao posterior trabalho de verificação 

realizado por meio de auditorias programadas, visando checar a regularidade nos 

procedimentos executados. Por fim, poder disponibilizar dados confiáveis para outras 

unidades afins da Secretaria da Fazenda, bem como de outros segmentos, sejam do setor 

governo ou não, que necessitem e estejam autorizados a obter dados relativos à 

arrecadação tributária do Estado da Bahia.      

 

Inicialmente, será feita uma síntese das abordagens teóricas que tratam da revisão em 

processos gerenciais, objetivando uma melhor inserção das organizações nos mercados, 

ante as dificuldades e obstáculos encontrados, em um universo empresarial onde a 

constante mudança tornou-se regra. 

 

Posteriormente, será feita uma exposição detalhada dos procedimentos que envolvem a 

área de arrecadação, identificando as tarefas e atividades que compõem os seus 

processos, fazendo uma avaliação das inovações incorporadas nos últimos anos, e 

sugerindo possíveis aperfeiçoamentos futuros, tendo como referencial as constatações 

obtidas nos levantamentos realizados com base no material pesquisado. 

 

 

AS EMPRESAS E O ESGOTAMENTO ESTRUTURAL DO MODELO VIGENTE 

 

Os últimos anos do século XX, bem como os que dão início ao século XXI, registram 

movimento intenso das organizações, no sentido de melhorarem a qualidade de prestação 

dos seus serviços, objetivando se tornarem mais eficientes, ante um ambiente de 
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concorrência, e para tal priorizando em seu negócio o cliente, com o foco voltado a este, e 

utilizando-se de modo intenso a tecnologia da informação. 

 

Especialistas e consultores de empresas que atuam em áreas afins, principalmente do 

campo da administração, vêm se debruçando na realização de pesquisas nas empresas, 

procurando identificar procedimentos peculiares e entender o contexto das organizações 

neste mundo globalizado, material este que proporciona um legado teórico que servirá 

como fonte referencial deste nosso trabalho. 

 

Há uma vertente de estudiosos que enxergam como grande problema das atuais 

instituições, o fato de terem sido projetadas para operar e atender a demandas de uma 

época, e sua estrutura permanecer inalterada em épocas subsequentes, não atendendo à 

lógica evolutiva dos dias atuais. Porém, este diagnóstico identifica não os 

estrangulamentos localizados, que entendem, poderiam ser solucionados com ações 

específicas também localizadas, e que poderiam perfeitamente resolver alguns problemas 

e até propiciar ganhos, como por exemplo, a implementação sistemática de programas de 

melhoria contínua nas organizações. Identifica, sobretudo, o estrangulamento sistêmico 

patente nas organizações, e identifica meios que venham a possibilitar mudanças nesse 

sistema como um todo, ou seja, a modificação nas estruturas atuais de produção de bens e 

serviços fornecidos por essas companhias.  

 

O cerne da identificação dos problemas vividos em nossa época, estaria na razão em que 

os gerentes e as empresas criaram e executam um padrão de ações que já não mais atende 

satisfatoriamente às atuais demandas, pois estão repletas de regras implícitas 

remanescentes de décadas anteriores. Seria preciso se desfazer de antigas noções de 

gestão e organização, registre-se importantes na ocasião, mas que com o passar dos anos 

deixaram de ser relevantes, e projetar empresas voltadas para o hoje e o amanhã, criando 

procedimentos inteiramente novos.   
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Como vemos, estas afirmações revestem-se de uma percepção definida e de caráter 

peremptório, utilizando uma metodologia inovadora no diagnóstico dos problemas 

estruturais vividos pelas organizações e, como veremos adiante, será proposto como 

solução, um receituário proporcionalmente compatível com o modo de avaliação desses 

problemas, que passa obrigatoriamente pela identificação e revisão dos processos 

operacionais de produção de bens e serviços dessas organizações.   

 

Por processos operacionais entende-se um conjunto integrado, constituído por atividades 

e tarefas que organizadas em seqüência originam um modelo que se traduz na forma pela 

qual os produtos e serviços são elaborados nas empresas, independente das divisões 

internas existentes definidas por organogramas estruturais.  

 

  

REENGENHARIA DE PROCESSOS 

 

Os pesquisadores Michael Hammer e James Champy, (1994), autores de trabalho relativo 

a essa proposta, a comparam em termos de impacto e importância para a evolução do 

processo produtivo nas empresas, à relevante constatação do economista Adam Smith, 

que consistia na divisão ou fragmentação do trabalho industrial por tarefas, e que vem 

norteando as ações dos empresários desde o século XIX. O mais relevante mencione-se, é 

que o modelo produtivo proposto vai de encontro aos preceitos de Adam Smith, que estes 

reconhecem ter sido de grande importância na era da revolução industrial e da 

industrialização, mas que teria cumprido seu ciclo. Portanto, como podemos perceber, 

trata-se de um tema de grande relevância no atual estágio das organizações na condução 

dos seus negócios. 

 

No processo de produção das empresas, o princípio apregoado por Adam Smith e 

registrado em suas observações, é de que um determinado número de trabalhadores 

especializados, onde cada um ou grupo realizando uma determinada etapa individual da 

fabricação de um bem, certamente poderia produzir em uma determinada jornada de 
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trabalho, muito mais do mesmo bem, do que a mesma quantidade de trabalhadores 

incumbidos da fabricação do mesmo produto por inteiro, ou seja, cada homem 

individualmente fabricando um bem de cada vez. Vale dizer que a divisão do trabalho 

incrementava a produtividade dos trabalhadores comparativamente em muitas vezes. 

Segundo o autor de a Riqueza das Nações, os ganhos comparativos seriam decorrentes 

dos seguintes fatores: “o aumento da destreza do trabalhador, o ganho de tempo perdido 

na passagem de uma etapa do trabalho para outra, e o advento de máquinas que viria a 

aumentar a produtividade do trabalho do homem”. 

 

Como sabemos, as organizações de hoje, sejam empresas industriais, ou não industriais, 

com também prestadoras de serviço, foram estruturadas a partir de departamentos, 

setores, seções, etc, de acordo com o princípio da a divisão ou especialização do trabalho, 

e quanto uma empresa mais cresce mais fragmentadas ficam as suas tarefas. 

 

No tocante ao controle, planejamento e execução das ações, essa estruturação de 

produção é muito útil, pois ao fragmentar o trabalho em partes, os diversos níveis de 

hierarquia, cada um com a sua incumbência, tenderiam a gerenciar objetivando o 

desempenho homogêneo dos trabalhadores nas suas determinadas tarefas, considerando 

serem curtas e repetitivas, o que por si só facilitaria na elaboração de planos e o 

respectivo acompanhamento por área.   

 

Mas a complexidade gerada na produção, decorrente de exigência ocorrida na demanda 

por parte dos clientes em um ambiente globalizado, resultou no crescimento do número 

de tarefas, proporcionando uma gestão mais difícil. Como conseqüência, houve a 

necessidade de incremento no número de pessoas alocadas nos níveis intermediários do 

organograma empresarial, repercutindo negativamente em termos de atendimento, 

considerando a tendência crescente da distância entre a alta gerência e os consumidores 

dos produtos. 
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Os defensores dessa nova proposta entendem que essas são características decorrentes de 

princípios forjados em um ambiente em que predomina a fragmentação do trabalho, e que 

esses princípios fazem parte da raiz das atuais corporações e através dos quais estas se 

estruturaram. Afirmam que se essas empresas de alguma forma oferecem resistência à 

possibilidade de modificarem sua forma de produção, isto decorre de procedimentos 

organizacionais e das estruturas deles originadas, que no decorrer do tempo mostraram 

um funcionamento satisfatório, hoje não mais. 

 

Exemplo típico desta forma de organizar a produção vem da forma como os executivos 

administram suas empresas nesse contexto. A prioridade no negócio seria o controle e 

acompanhamento, por meio de supervisão, das tarefas e atividades, desprezando em um 

primeiro momento os resultados. Estes seriam conseqüência do bom gerenciamento das 

atividades fragmentadas. Vale dizer que o cliente não seria prioridade no processo, eram 

desprezados. Ocorre que com o acirramento da concorrência as empresas são obrigadas a 

enfrentar um número maior de concorrentes, onde a oferta torna-se cada vez mais 

sofisticada para atender a uma demanda cada vez mais exigente, o lançamento de 

produtos ou serviços novos mais intenso, e em paralelo os ciclos de vida dos produtos 

foram reduzidos de anos para meses.  

 

Infere as afirmações, que as empresas para serem bem sucedidas teriam que rever 

totalmente os seus processos. A verdade é que na maior parte das empresas, todos estão 

envolvidos em suas tarefas e muito poucos tem percepção dos processos que a envolvem, 

e essa concentração em tarefas retira da organização o foco a que deveria se destinar, o 

cliente.  

  

Deve-se registrar, que nas atuais estruturas empresariais, a capacidade de inovação e a 

criatividade de seus quadros são tolhidos em função do trâmite burocrático inerente ao 

próprio modelo da organização. Ou seja, caso um trabalhador, por talento próprio 

conceba uma melhora em um determinado processo do qual faz parte, o que é pouco 

provável devido ao seu conhecimento especializado em parte do processo, este teria que 
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obter aprovação em todos os níveis hierárquicos, ao passo é o suficiente apenas uma 

negativa de um desses níveis para inviabilizar uma iniciativa que poderia ser profícua 

para a organização. 

 

O trecho abaixo resume bem as idéias dos autores citados: 

 

“Contudo, a realidade que as organizações precisam encarar é que a antiga 

forma de funcionamento – a divisão do trabalho em torno da qual as 

empresas têm se organizado, simplesmente se tornou inoperante. 

Subitamente o mundo se tornou um lugar diferente. A crise de 

competitividade global que as empresas enfrentam aqui e agora não resulta 

de uma baixa temporária da atividade econômica ou do ciclo comercial. 

Aliás, já nem podemos contar com um ciclo comercial previsível – 

prosperidade seguida de recessão, seguida por uma nova fase de 

prosperidade – conforme ocorria antigamente. No ambiente atual, nada é 

constante ou previsível – nem o crescimento do mercado, a demanda dos 

clientes, os ciclos de vida dos produtos, o grau de mudança tecnológica ou 

a natureza da competição. O mundo de Adam Smith e sua forma de fazer 

negócios são paradigmas do passado”. 

 

 

Como visto, a nova proposta de estruturação organizacional propõe a quebra desse 

paradigma, e infere que o trabalho deverá ser organizado ante o mercado atual e suas 

demandas, considerando o grande potencial das atuais tecnologias. O modelo estaria 

esgotado denotando-se o baixo desempenho das empresas, comportamento este que 

atinge de modo geral a todas as corporações, independente do desejo dos seus executivos, 

inclusive à revelia da vontade dos seus trabalhadores e gerentes, que a princípio, poderia 

se justificar como causadores desta queda de desempenho. O avanço das tecnologias e o 

rompimento das fronteiras entre mercados nacionais aliada às expectativas dos atuais 
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clientes, que diferentemente do passado por falta de alternativa era limitada, hoje são 

fatores que em conjunto atuam provocando obsolescência nos padrões das empresas.  

 

As circunstâncias levarão as empresas a implementarem uma revisão nos seus processos, 

o que possibilitará a disputar com sucesso em um mercado cada vez mais instável e 

mutável, onde a mudança rápida e constante tornou-se a regra, a normalidade. Os 

executivos e os gerentes precisam reconhecer a necessidade de mudanças e procurar 

implementá-las. 

 

 

IMPLEMENTACÃO DA REENGENHARIA NOS PROCESSOS 

 

Os princípios básicos que devem nortear as organizações na implementação da revisão 

dos seus processos, dizem respeito primeiramente a deixar de lado os padrões existentes e 

vigentes, tendo em vista não contaminar a formulação da nova proposta. Seu conseqüente 

foco deve-se ater ao que queremos, ao que deveria existir, e não a melhorar o que já 

tenho. Outro princípio a ser observado, diz respeito a que não existe nada imutável, 

imune a revisão, ou seja neste ambiente não existe verdade consagrada.  

 

O campo de ação da nova proposta são os processos, que podemos definir como um 

agregado de tarefas ou atividades objetivando produzir uma saída de valor, um bem ou 

serviço para o cliente. O grande problema é que boa parte dos gerentes das empresas não 

o focam, visam mais precisamente às tarefas, as pessoas e os seus serviços, que estão 

relacionados mais com aspecto meio, e não em atender satisfatoriamente o cliente, que 

seria certamente o objetivo fim. Neste contexto cabe observar que a proposta não tem 

compromisso específico com setores ou unidades da organização, pois em sendo assim 

não obteria êxito. O objetivo é a redefinição de um processo básico objetivando saltos 

quânticos de melhora nos serviços, que passarão certamente por quebra de regras 

incorporadas ao dia a dia das empresas.   
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No modelo tradicional de organização empresarial, é patente o entendimento de que 

haveria limitações na capacidade da mão-de-obra, consequentemente a linha de produção 

estaria estruturada de forma que as tarefas e atividades então segmentadas fossem 

bastante simples para se adequar a pouca qualificação dos trabalhadores. Ocorre que, em 

se tratando de tarefas simples, pelo entendimento exposto, tornou-se necessário o 

desenvolvimento de processos cujo encadeamento de ações fossem complexos, para 

atingir um bom resultado final, e isto foi implementado pelas organizações.  

 

No modelo proposto tendo em vista atender à demanda dos clientes por qualidade, deverá 

haver uma inversão, com uma maior flexibilidade na dinâmica dos processos, objetivando 

torná-los mais simples. Propõe-se a fusão de tarefas e atividades que antes eram divididas 

por especialistas, com a implementação de uma única função ou cargo que venha a 

agregar vários serviços antes desempenhados por vários especialistas. 

 

Como vantagem, surge a possibilidade de eliminação dos erros existentes nas passagens 

de sequenciamento de tarefas, principalmente considerando que o realizador ou grupo 

realizador de cada tarefa dificilmente tenha o conhecimento do processo com um todo, 

até por que não lhe é dada essa responsabilidade. Outra, que em determinadas situações, a 

concentração das diversas atividades em apenas um cargo possibilita ao cliente obter 

informações mais precisas do negócio do seu interesse, considerando que a execução, 

está a cargo de uma pessoa ou grupo no mesmo processo. Mais uma vantagem é a rapidez 

conseguida na execução do processo como um todo, considerando que existem 

naturalmente por parte dos clientes, demandas mais simples e demandas que requerem 

um tratamento diferenciado. O que ocorre na segregação por tarefas, faz com que as 

demandas mais simples tenham o mesmo tratamento que uma demanda mais complexa, 

consequentemente tendo que cumprir todo o ritual de passar pelas várias etapas, 

provocando uma perda de tempo desnecessária.  

 

Nesse contexto, é importante mencionar que essas ações vinculadas à utilização precisa 

da tecnologia da informação provocam redução dos custos para a organização, 
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considerando que os empregados terão responsabilidade direta no processo, estando 

ciente deste fato, o que vem a provocar cada vez mais a redução de supervisão e 

supervisores. Vale salientar, que esta responsabilidade abrange tanto o fato de 

racionalizar processos ao proporcionar a realização unificada de tarefas, como também 

acarreta ao próprio trabalhador a capacidade de desenvolver-se para poder participar 

diretamente da tomada de decisões, antes prerrogativa exclusiva dos gerentes.  

     

Na revisão de processos proposta, os serviços adquirem características mais abrangentes, 

repercutindo nas ações dos trabalhadores, proporcionando-lhes mais autonomia para 

tomar decisões na resolução dos problemas decorrentes de demandas existentes em sua 

área de atuação. O trabalhador passa a ter uma visão do processo em sua totalidade, o que 

lhe permite discernir que certamente seus esforços deverão ser canalizados para atender 

as exigências dos clientes ao invés dos desejos dos seus chefes. Os gerentes que antes 

adotavam uma postura mais de inspeção e policialesca são induzidos a assumir uma 

posição mais voltada à orientação. Com as tarefas reagrupadas, os trabalhadores que 

antes a executavam de forma segmentada, são reunidos e organizados em equipes com 

objetivo de realizar os processos integralmente, resultado intrínseco desta revisão.       

 

Outra conseqüência perceptível, é que nessa nova estrutura o trabalhador tende a deixar 

de ser especialista para ser generalista, e esse fato o proporciona maior motivação, na 

medida em que poderá sentir a conclusão de um serviço. Ele percebe o serviço totalmente 

concluído para disponibilizar ao cliente, ao passo que antes só percebia parcialmente. As 

antigas e rotineiras tarefas tendem a ser automatizadas, e o novo processo inclina-se para 

um formato onde o executante naturalmente sente-se estimulado a interagir, pois se 

reveste de maior autonomia, em um ambiente que impõe desafios exigindo uma maior 

participação. O foco que era da atividade, volta-se para o resultado, pois se está tratando 

de pessoas que pensam e são capazes de legar à empresa resultados positivos oriundos da 

sua criatividade. Como resultado, haverá em contrapartida nesse processo, o 

reconhecimento e a valoração da mão-de-obra de uma forma bem mais evidente que no 

modelo tradicional, pois o serviço que no passado era simples passa a ser complexo, e 
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consequentemente o processo que antes era lento e complexo passa a ser simples, 

proporcionando ganho para o cliente. 

 

Poderá ocorrer, como em todo processo de mudanças, o componente resistência por parte 

de pessoas ou segmentos da organização. Para lidar com essas intempéries, se faz 

necessário à existência clara de uma liderança, de preferência um profissional com poder 

na empresa e penetração na camada onde será efetivado o processo, para que tenha a 

devida autoridade no momento em que for incumbido a decidir. Esse profissional, 

paralelamente, e atuando sempre visando o desfecho final, deverá ter a capacidade para 

agregar todos os membros da equipe incumbida da execução, objetivando que a linha de 

ação não sofra retrocesso ante o desconhecido, que por muitas vezes vai se insurgindo no 

decorrer da implementação.       

 

A revisão de processos que objetiva redefinir as formas de produção, conta neste contexto 

com um componente muito importante, poderemos até afirmar como indispensável, por 

interagir e incorporar o novo processo. Trata-se da tecnologia da informação, que 

certamente não é definidora do novo processo, mas que sem ela os parâmetros se 

tornariam muito mais difíceis. A tecnologia nesse caso não deverá ser utilizada como um 

meio para tentar melhorar um determinado padrão adotado em um processo, mas para 

possibilitar a viabilização de um processo totalmente novo, ou seja, fazer com que a 

empresa inove, que possa realizar algo que até então nunca foi realizado. Aliás, esse 

comportamento que induz a criação e o desenvolvimento de novos produtos e serviços, é 

parâmetro atualmente utilizado pelas modernas empresas, justamente em decorrência das 

constantes mudanças que presenciamos como já observado anteriormente. Chega-se ao 

extremo de haver orientações, como no caso específico da Microsoft, líder mundial no 

desenvolvimento de softwares, com ação deliberada por parte do seu comando, para seus 

gerentes e executivos tornarem seus próprios produtos obsoletos, ao induzirem o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços mais avançados que os disponibilizados 

no mercado por eles próprios, visando não deixar espaço para penetração de 

concorrentes.      
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O professor e consultor Thomas H. Davenport, (1994), recomenda a aplicação de uma 

mudança radical nos processos das organizações, pois assim entende poderiam conseguir 

redução em seus custos, e significativa melhoria da qualidade de seu atendimento. 

Justifica esta premissa, com base na afirmação de que empresas japonesas que já haviam 

implementado a administração por processos anteriormente, obtiveram o significativo 

resultado econômico de suas empresas em nível mundial. Afirma que a reengenharia de 

processos vem a ser uma abordagem revolucionária, que ao fundir a tecnologia da 

informação com o gerenciamento de recursos humanos, poderia melhorar drasticamente o 

desempenho empresarial.     

 

Este mesmo consultor, entretanto, entende e reconhece que a implementação de um 

processo de reengenharia, apesar de proporcionar grandes benefícios, a consecução 

desses ganhos estaria vinculada a riscos, e que a depender da organização, do seu estágio 

e de suas especificidades no seu ambiente de negócio, seria mais adequado e 

recomendado em um primeiro momento, a adoção de programas de melhoria contínua de 

processos. Este quadro poder-se-ia encontrar, em um ambiente de pouca competição, ou 

que pelo menos as regras de mercado, em decorrência da falta de exposição às relações 

comerciais típicas, não sejam determinantes. Enquadraria-se neste esboço, as entidades da 

estrutura do serviço público, incluindo áreas ou unidades participantes de segmento 

público com atividades demasiadamente regulamentadas.   

 

A melhoria contínua dos processos, diferentemente da reengenharia de processos que se 

propõe a assumir uma postura radical e totalmente inovadora, desconhecendo tudo até 

então aplicado, reinventando processos nas empresas, trata-se de uma ação, conforme já 

mencionando, que envolve poucos riscos, por não se propor a efetuar mudanças de 

grande envergadura. A proposta de melhoria de processos visa obtenção de ganhos de 

produtividade, mas a eficiência e eficácia conseguidas são decorrentes da contrapartida 

do esforço individual ou coletivo do quadro de recursos humanos, dentro da mesma 

estrutura, contudo sem modificar os processos já existentes. Os ganhos decorrentes estão 
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intrinsecamente ligados a programas de qualidade, que via de regra estimulam a 

competitividade e premiam o bom desempenho. Mas no global, nesta proposta a 

produtividade individual ou coletiva tem um limite, e por essa razão vem a proporcionar 

ganhos de pequeno monta. 

 

A inserção do setor governo nessas propostas, com as suas especificidades e 

peculiaridades fará parte do tema a ser analisado na segunda parte deste trabalho. No 

tocante a implantação de processos de melhoria contínua ou da implementação sumária 

de processo de reengenharia, ou ambos, em que medida se possível.   

  

Por sua vez, os pesquisadores Michael Hammer e James Champy, (1994), estudiosos na 

identificação do estrangulamento estrutural das organizações em um mundo competitivo 

e globalizado, entendem que a fragmentação do trabalho e a conseqüente burocracia 

decorrente deste princípio acarretam o tratamento insatisfatório à clientela, gerando 

seqüelas das mais diversas, como queda de receita e aumento dos custos, e preceituam 

como solução, um modelo empresarial conceitualmente diferente do até então utilizado, 

que consiste em reinventar as próprias empresas, ou como eles mesmos definem, a 

utilização de técnicas aplicadas objetivando a redefinição dos processos de produção, a 

reengenharia empresarial.                   

 

Fica evidente a pretensão destes, em se posicionar no sentido de que não se deve nem se 

pode confundir reengenharia de processos com melhoria em processos, deixando claro 

que a adoção de programas de qualidade que caracterizam esta última proposição, 

conhecidas com as denominações mais diversas e identificadas com melhoria de 

qualidade, gestão de qualidade total, kaizen ou downsizing, não são em nenhuma hipótese 

suficientes para debelarem o cerne dos problemas estruturais que enfrentam as 

organizações nos dias de hoje. 
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REVISÃO DE PROCESSOS NA ÁREA DE ARRECADAÇÃO DA SEFAZ 

 

Preliminarmente faremos um breve histórico de como no decorrer dos anos, a Secretaria 

da Fazenda do Estado da Bahia, utilizando os meios disponíveis em cada época, vem 

procedendo para viabilizar o recolhimento dos tributos estaduais por parte dos 

contribuintes e concomitantemente exercer o controle dessa massa de dados e 

informações. 

 

O ato de recolher tributos vem no decorrer dos anos passando por modificações 

significativas, em razão da própria evolução do conhecimento de novas técnicas, 

objetivando sempre o controle a segurança e agilidade na sua execução, considerando que 

a disponibilização dos recursos arrecadados vem sendo demandada com mais brevidade 

pelo poder público, tendo em vista a necessidade de revertê-los em investimentos sociais 

a benefício da coletividade. 

 

Desde a segunda metade do século XX, o Estado da Bahia, com referência aos seus 

tributos, principalmente o imposto sobre consumo, vem procedendo modificações na sua 

forma de arrecadar. Em um primeiro momento apesar da existência dos bancos, estes 

ainda não executavam a tarefa de agentes arrecadadores de tributos, se atendo às funções 

de entesourar valores depositados, bem como de atuar como agentes de crédito. O 

recolhimento do tributo por parte do contribuinte era efetuado na própria repartição 

pública denominada exatoria, por intermédio do próprio funcionário público, o exator, 

que assumia a função de agente arrecadador. Em paralelo, estas repartições 

desempenhavam também a função de caixa do Estado, realizando pagamentos de 

despesas públicas no âmbito do município ou da região em que estava localizada, seja 

pagando os salários dos demais servidores públicos ali lotados, seja realizando despesas 

relativas ao custeio da máquina pública. 

 

Essa forma de arrecadação, considerada rudimentar se comparada com os novos tempos 

de uso intenso da tecnologia da informação, utilizava um modelo descentralizado, 
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calcado na atribuição de responsabilidade individualizada a determinados funcionários 

que atuavam regionalmente. Executava-se um controle eminentemente manual baseado 

em balancetes e documentos, que serviam como instrumentos para prestação de contas 

posterior, em uma unidade central.    

 

Vale salientar a título de ilustração, ato do então Interventor Federal no Estado publicado 

no Diário Oficial do Estado da Bahia datado de 29 de dezembro de 1944, que diz respeito 

à tomada de contas desses agentes arrecadadores: 

 

  

“DECRETO-LEI Nº 415 de 27/12/1944. 

O Interventor Federal no Estado da Bahia usando da atribuição que lhe 

confere o art.6º nº V, do Decreto-lei Federal nº 4202 de 08 de abril de 

1939, DECRETA: 

Art. 3º - No Departamento da Receita ficarão centralizadas, a partir do 

exercício de 1945, a conferência e a liquidação das contas de todos os 

responsáveis pela a arrecadação das rendas, por meio de exame 

aritmético da respectiva Secção e legal dos Peritos Examinadores, 

imediatamente após o recebimento dos balancetes mensais e 

documentos das repartições arrecadadoras.   

 

DECRETO Nº 13.139 de 28/12/1944. 

Aprova regulamento para execução do Decreto-lei nº 415 de 

27/12/1944.  

Art.2º  - A tomada de contas dos exatores e demais funcionários 

incumbidos da arrecadação, será mensal, quinzenal, semanal ou diária 

segundo determinar o Secretário da Fazenda, que fixará prazo para 

remessa dos balancetes e documentos, bem como para o recolhimento 

dos saldos apurados.” 
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Posteriormente a rede bancária comercial privada e pública passa também a assumir o 

papel de agente arrecadador, iniciando assim uma nova modalidade de recepção dos 

tributos estaduais mais abrangente, pois passa a disponibilizar mais pontos para 

recolhimento dos tributos. Quanto aos padrões de controle, em tese tenderiam a ser mais 

eficientes considerando todo um know how já adotado pelos bancos no atendimento de 

demandas oriundas do seu negócio. Entretanto quanto a este controle havia um entrave, 

devia-se à crescente quantidade de documentos recepcionados pelos bancos 

arrecadadores em regiões distantes, e o posterior envio físico desses papeis à Secretaria 

da Fazenda para processamento. 

 

Na primeira metade dos anos 80, já se havia implementado um incipiente modelo, cujo 

funcionamento consistia na digitação dos dados existentes nos documentos de 

arrecadação enviados pelos bancos, em terminais existentes na sede da Sefaz conectados 

a equipamentos de grande porte localizados na Companhia de Processamento de Dados 

do Estado da Bahia – PRODEB. Em um primeiro momento os bancos encaminhavam 

estes documentos para as inspetorias, as unidades fazendárias situadas nos municípios de 

localização das agências bancárias. Em um segundo momento essas inspetorias enviavam 

os documentos para as delegacias regionais, unidades fazendárias centralizadoras dessas 

inspetorias e as quais estas estavam  subordinadas. Por fim as delegacias remetiam toda a 

documentação para processamento em uma unidade central na sede da Secretaria da 

Fazenda, o Departamento de Processamento de Dados. 

 

O grande problema devia-se ao elevado tempo entre o recolhimento do tributo na rede 

bancária, com agências localizadas em um extenso Estado como a Bahia, o 

encaminhamento desses documentos, e o processamento dos dados na Secretaria da 

Fazenda, cuja unidade para execução estava localizada em Salvador. Isto sem contar a 

posterior ordenação de toda essa documentação para o processamento. Como vemos, era 

um processo um tanto delongado, e ficava muito aquém do necessário para um bom 
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gerenciamento que viesse a possibilitar uma tempestiva tomada de decisão que 

dependesse da utilização desses dados. 

                                                                

Na segunda metade dos anos 80, objetivando dar uma maior agilidade ao processo 

utilizou-se de princípio mais racional no tocante ao processamento dos dados. Ao invés 

de encaminhar todos os documentos de arrecadação, independente da região que era 

recepcionado, a uma unidade central para processamento, optou-se por um modelo semi 

descentralizado. Criou-se no âmbito das delegacias regionais os sub-centros de 

processamento de dados, que se incumbiam de processar os documentos das suas 

respectivas regiões. Concluído o processamento, o resultado era enviado através de meio 

magnético à sede central para consolidação e posterior fechamento mensal da 

arrecadação. 

 

Cabe registrar que o modelo citado, adotado nos anos 80, não obstante o avanço 

alcançado para a época, encontrava-se longe de solucionar um problema inerente ao 

processo. Tratava-se das inconsistências decorrentes, que eram muito comuns, e 

expressava-se no preenchimento do documento por parte do contribuinte com 

incorreções, que impossibilitava a sua identificação e conseqüente inserção na base de 

dados. Outro problema surgia no extravio de guias de arrecadação, que poderia ocorrer 

desde o encaminhamento por parte das agências bancárias, até a recepção pelas unidades 

de processamento na Secretaria da Fazenda. 

 

No início dos anos 90, houve um significativo avanço com inovações introduzidas no 

modelo anteriormente citado, obtido em decorrência de avanço proporcionado pela 

informática, que consistiu no processamento dos documentos de arrecadação por parte do 

próprio agente arrecadador. Os dados capturados nos documentos de arrecadação 

preenchidos pelos contribuintes eram digitados e agrupados em arquivos com padrão 

previamente definido, e gravados em fitas, cartuchos e disquetes, que diariamente eram 

entregues na sede da Secretaria da Fazenda. Ocorria, entretanto, um inconveniente gerado 
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por restrição da rede bancária. É que esses arquivos só eram encaminhados após o quarto 

dia útil contados da data da arrecadação. 

 

Ocorriam ainda os casos de inconsistências, principalmente os que diziam respeito a erros 

de preenchimento dos dados em alguns documentos de arrecadação, acarretando a 

impossibilidade de inserção destes nos arquivos mencionados por parte dos bancos, 

ocasião em que, os documentos continuavam sendo enviados para a Sefaz, e esta através 

de seus meios identificava os erros e os retificava, para inserir no sistema de arrecadação. 

 

Vale mencionar que o repasse dos recursos financeiros decorrentes dessa arrecadação, de 

acordo com o estabelecido em convênio firmado com a rede bancária arrecadadora, com 

vigência para o início dos anos 90, foi fixado para o terceiro dia útil após o recolhimento 

dos tributos pelos contribuintes nos bancos. O Estado só poderia dispor dos recursos 

oriundos da arrecadação para a atender aos seus compromissos, após um período de 

floating de três dias úteis, que na ocasião era utilizado como forma de remuneração à rede 

bancária arrecadadora pelo serviço prestado. 

 

É pertinente observar que as inovações até então implementadas propiciaram ganhos, mas 

devido à crescente quantidade de documentos de arrecadação processados, decorrente do 

natural crescimento da atividade econômica, que por sua vez gerava um maior número de 

contribuintes, demandava também uma alocação de recurso humano compatível para 

atender esse incremento. Houve melhoria no processo, no entanto havia uma relação de 

causa e efeito que sinalizava sempre no sentido de adotar algumas medidas que recaia nas 

seguintes providências: ou conseguia-se provocar o aumento da produtividade individual 

dos funcionários que atuavam no segmento, ou aumentava-se o quadro de pessoal 

envolvido no processo, ou as duas medidas dosadas em paralelo. 

 

Como visto, mudanças vêm sendo implementadas nessa área, no sentido de 

compatibilizar o serviço prestado a uma nova realidade presente sempre refletida por 

demandas crescentes tanto em quantidade como principalmente em qualidade. É certo 
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que houve revisão em processos, e uma conseqüente mudança de procedimento no 

tocante a arrecadação, demonstrada em ações de melhoria continuada no decorrer do 

tempo, onde o objetivo era a melhoria da qualidade e desempenho dos processos. 

 

 

          EVOLUÇÃO RECENTE DO PROCESO DE ARRECADAÇÃO 

 

Somente a partir da segunda metade dos anos 90, é que foram implementadas ações e 

métodos, calcados em um embasamento teórico desenvolvido por estudiosos da 

administração por processos. As orientações concernentes à revisão de processos 

provocaram uma guinada radical no conjunto de atividades e tarefas que constituem a 

atual dinâmica do processo de arrecadação. 

 

A administração tributária teve que se reestruturar e readaptar ante as necessidades e as 

demandas geradas pelo dinamismo que se impunha a organização, exigindo cada vez 

mais eficiência e qualidade, com a potencialização na utilização dos recursos disponíveis, 

e nesse contexto a tecnologia da informação assume um papel de extrema relevância, 

objetivando a superação de possíveis estrangulamentos como passaremos a abordar.  

 

A proposta era criar um modelo, que utilizando a tecnologia disponível, viesse 

proporcionar ao cliente usuário dos serviços gerados pela área de arrecadação, a rapidez 

necessária à sua tomada de decisões, bem como oferecer ao contribuinte facilidade e 

simplicidade no recolhimento do tributo em favor do Estado. Não obstante os benefícios 

viessem também a abranger e beneficiar o público extra Secretaria da Fazenda, na 

verdade o foco das preocupações era precipuamente atender a demandas voltadas ao 

público ora citado. 

 

O objetivo alvo era subsidiar as unidades formuladoras e executoras do planejamento 

fiscal e tributário, na condução da política fiscal tributária da organização. As áreas de 

planejamento teriam a sua disposição um meio importante, na medida em que para cada 
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unidade obteria-se informações detalhadas, rápidas e precisas sobre o cumprimento da 

obrigação tributária principal do contribuinte, e consequentemente poderiam adotar ações 

mais eficazes e com maior brevidade no sentido de coibir a sonegação fiscal.  

 

No contexto, as demandas existentes, conduziram a um modo de atuar que primava por 

três prioridades principais. Primeiro, que fosse um modelo que viesse a possibilitar ao 

contribuinte facilidade e comodidade no ato de quitar a sua obrigação tributária. Segundo, 

que deveria ser um modelo que contemplasse a brevidade na prestação de contas pelos 

agentes arrecadadores. Terceiro, que seriam observados parâmetros de segurança, de tal 

forma que fossem compatíveis com a importância de todo o ciclo, desde a captura dos 

dados pela rede arrecadadora, o tratamento disponibilizado, concluindo com a 

transferência. Para concretização dessas ações haveria de se observar o componente custo 

em todo o processo. 

 

Conforme já mencionado, os dados de arrecadação capturados pela rede bancária 

arrecadadora, eram transferidos através de disquetes, fitas e cartuchos, e isto se dava por 

intermédio de um mensageiro, funcionário do banco, que tinha a incumbência de fazer 

chegar esse material à sede da Secretaria da Fazenda. Por outro lado, esses dados eram 

recebidos e processados somente no quarto dia útil após a arrecadação. 

 

Objetivando reduzir este prazo foram implementadas ações que decorreram de iniciativas 

envolvendo diretamente a rede arrecadadora, e subsidiariamente a utilização da 

tecnologia da informação, fator este indispensável no processo, que assume papel de 

grande importância, se transformado em vantagem para o negócio e ratificando a sua 

função de meio indispensável nessas implementações.   

 

Em substituição à entrega do meio físico contendo os dados, inovou-se com a utilização 

de uma modalidade de transmissão de arquivos que consiste em um protocolo de 

comunicação, cujo serviço é acessível e pode ser contratado no mercado. Nesta forma de 

transmissão, as mensagens são enviadas eletronicamente pelos agentes arrecadadores 
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para uma caixa posta virtual, e desta, os arquivos eletrônicos ficam disponibilizados para 

coleta por parte da Secretaria da Fazenda, também via sistema informatizado. Note-se 

que todo esse processo é realizado de forma automática, ou seja, no momento que a 

informação é transmitida para a caixa postal, de imediato poderá ser capturada, via link 

entre micros do remetente e destinatário da mensagem.  

 

Este procedimento veio propiciar significativas vantagens em relação a forma 

anteriormente utilizada. Começa pela rapidez na transmissão dos dados, e completa-se 

pela segurança no tráfego dessas informações, se comparado com a antiga prática de 

deslocamentos de pessoas do banco para a Secretaria da Fazenda, portanto o arquivo. 

Quanto ao custo específico desta etapa, foi diluído no processo global, onde iremos 

abordar mais a frente, entretanto vale mencionar que em termos de custo benefício, as 

vantagens são imensuráveis para a Secretaria da Fazenda. 

  

No bojo dessa nova forma de transmissão, foi ouvida a rede bancária arrecadadora e 

negociada a redução no prazo para disponibilização dos dados de arrecadação, porém de 

uma forma possível de ser implementada pelos bancos. Foi conseguida uma redução 

neste prazo, de quatro dias (D+4) vigente na época, para um dia (D+1) no caso de 

arrecadação por meio de documentos que possibilitavam a leitura digital através do 

código de barras com padrão definido pela federação dos bancos. E para dois dias (D+2), 

em se tratando dos demais tipos de documentos. Conforme mencionando, o espaço de 

tempo foi reduzido sensivelmente, para 25% e 50% do prazo verificado anteriormente, e 

consequentemente propiciou a disponibilização mais cedo dos números da arrecadação 

tributária para os usuários.    

 

Quanto ao creditamento dos recursos financeiros provenientes da arrecadação, também 

em decorrência de negociação com a rede bancária, foi conseguida a redução no prazo de 

repasse desses recursos. Passou de três dias (D+3), contados da arrecadação, para um dia 

(D+1). Com este procedimento o tesouro estadual pôde mais cedo disponibilizar a 

liberação dos recursos para as áreas contempladas com dotações no orçamento do estado. 
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Nesse aspecto cabe salientar que, na redução do prazo de repasse dos recursos financeiros 

para um dia, a forma de remuneração pelo serviço prestado pelos bancos arrecadadores 

foi modificada de floating para tarifa. A remuneração por floating, vinha a ser a 

disponibilização dos recursos financeiros arrecadados para os agentes arrecadadores por 

determinado período de tempo, em substituição ao desembolso financeiro devido pela 

Secretaria da Fazenda a estes, como forma de pagamento pelo serviço prestado. Na 

situação em tela, conforme citado, os bancos utilizavam este recurso por um período de 

três dias antes de efetuar o repasse para a Secretaria. Já com o critério de remuneração 

por tarifa, os bancos passaram a repassar o recurso no dia seguinte ao da arrecadação, 

porém em contrapartida passaram a receber um valor fixo por documento arrecadado. 

Estudos realizados na ocasião definiram uma tarifa em valor compatível com as 

vantagens adicionais obtidas pela Secretaria da Fazenda com a antecipacão do repasse, 

bem como dos rendimentos obtidos pelos agentes arrecadadores na sistemática de 

floating.                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 MODELO BASEADO EM DOCUMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS 

 

Foi implementado como padrão de captura para os dados de arrecadação constantes nos 

documentos, tanto estadual DAE, como nacional GNRE, o código de barras no padrão 

definido pela Federação Brasileira de Bancos. Esta medida trouxe como primeira grande 

vantagem o fato de ser um modelo de leitura de documentos já utilizado no setor 

bancário, o que além de facilitar não provocou em aumento de custos. Ao contrário veio a 

provocar a redução de custos, considerando que a tarifa paga pela Secretaria da Fazenda 

ao setor bancário pela prestação do serviço foi reduzida em alguns tipos de 

recolhimentos. Quando efetuados pelo contribuinte através de sistemas home banking, ou 

em máquinas de auto-atendimento da rede bancária, situações em que os caixas dos 

bancos não são solicitados a interferir. Vale salientar que há uma tendência natural dos 
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contribuintes em optar por estes tipos de recolhimento pela comodidade que 

proporcionam. 

 

O padrão de captura por código de barras em um primeiro momento se juntou ao padrão 

convencional de captura por digitação de campos dos documentos de arrecadação, por 

este último vir a ser o meio já adotado por todos os bancos que fazem parte do sistema de 

arrecadação. Entretanto o objetivo da Secretaria da Fazenda, por meio da área de 

arrecadação, é reduzir por completo a emissão de documentos que não contenham o 

código de barras.  

 

Para a consecução deste objetivo surge um pequeno empecilho, uma vez que a geração e 

a emissão do documento de arrecadação com código de barras, necessariamente passa 

pelo acesso ao site da Secretaria da Fazenda na Internet. Ocorre que em alguns casos 

verificam-se contribuintes desprovidos de equipamento para a geração do documento, 

quando não, são localizados em pequenos municípios que não tem acesso a esta forma de 

comunicação. Isto vem a provocar a permissão do preenchimento do documento 

manualmente, sem o código de barras. Entretanto, são casos isolados, que vem sendo 

dado tratamento específico, mas que com o acesso desses contribuintes e suas regiões à 

tecnologia disponibilizada nos grandes centros, certamente este problema será 

solucionado.   

 

O mais importante é que a implementação do modelo voltado à leitura de código de 

barras por parte dos bancos, com a necessidade de emissão dos documentos de 

arrecadação no próprio site da Secretaria da Fazenda na Internet, veio trazer muitos 

benefícios, compartilhados por todos os segmentos que direta ou indiretamente fazem 

parte do sistema de arrecadação. 

 

Com relação ao objetivo de propiciar facilidade e comodidade para o contribuinte no 

recolhimento das obrigações tributárias, percebe-se que a este, não mais seria obrigatório 

o deslocamento a uma agência bancária, enfrentando via de regra intermináveis filas de 
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caixa para poder recolher o imposto. Este recolhimento poderia ser efetivado da própria 

empresa do contribuinte, bastando disponibilizar de um microcomputador com acesso a 

rede Internet. Além do mais, um documento com código de barras, seja DAE ou GNRE, 

poderia ser recolhido em qualquer agência bancária do agente arrecadador conveniado, 

em qualquer unidade da federação.  

 

Os benefícios para a Secretaria da Fazenda surgem em função de alguns fatores. Primeiro 

com a redução de custos, conforme já mencionado em forma de redução de tarifas pelo 

serviço prestado, quando o recolhimento do imposto ocorre por outra forma 

disponibilizada, fora da agência bancária sem a interveniência do caixa do banco. O custo 

desta tarifa cai de 40% a 50%, em comparação à tarifa cobrada pelo mesmo serviço 

quando prestado na agência bancária.  

 

Outro benefício foi a redução drástica das já denominadas inconsistências, oriundas de 

incorreções de preenchimento dos campos do documento por parte do contribuinte, e o 

conseqüente acatamento do erro por parte do agente arrecadador. Isto ocorre em 

decorrência de no caso do contribuinte ao preencher o documento direto no site da 

Secretaria da Fazenda, a crítica implementada no sistema de emissão bloquear esses erros 

específicos. Já no caso dos agentes arrecadadores, a digitação de campos que é fator de 

indução de erros é dispensada. Considerando que o documento é impresso com código de 

barras, é bastante a leitura ótica do código, e na impossibilidade desta por razão fortuita, a 

leitura da linha digitável existente no código.        

 

Mais um benefício da implementação do código de barras para a Secretaria da Fazenda, é 

que este foi fator indispensável na redução dos prazos de prestação de contas, seja de 

remessa de arquivos como também de repasse da arrecadação, pontos já abordados. 

 

Por fim, para a rede bancária arrecadadora tem-se como benefício, a possibilidade de 

poder interagir com uma organização que usa um padrão desenvolvido por eles próprios. 

Além de ser uma modalidade de serviço que vai ao encontro de uma filosofia que já 
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vinha sendo adotada pelos bancos, que é prestar um atendimento aos seus clientes sempre 

que possível a distância, longe dos guichês de caixa das agências, visando o 

descongestionamento das suas unidades. 

 

Em se fazendo um quadro comparativo, traçando um paralelo entre o que era e como 

passaram a ser os processos, analisando alguns dados decorrentes da forma como eram 

desenvolvidas as atividades da área de arrecadação no decorrer dos anos, poderá se 

chegar a conclusões importantes, que podem situar o trabalho implementado quanto 

intensidade das mudanças realizadas nos processos de arrecadação. É perceptível pelas 

inovações introduzidas, que em um primeiro estágio os processos que envolvem a área de 

arrecadação passaram por revisões objetivando sempre sua melhoria. Porém 

posteriormente, sente-se que as mudanças ocorreram obedecendo a um planejamento de 

âmbito radical objetivando refazer processos, com intuito definido de obter de ganhos 

relevantes. 
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Ano Média mensal de DAE Quantidade de 
  processados (em mil) Funcionários 

1989 94,7 50 
1992 119,3 48 
1996 134,7 45 
1998 136,0 41 
2001 221,3 38 
2002 265,2 28 

 
             Quadro perfil comparativo. Fonte: GEARC 
 
 

Uma avaliação com base em levantamento de alguns dados do perfil da área de 

arrecadação demonstra um quadro que por si só é suficiente para tirar algumas 

conclusões. Como visto, a quantidade de documentos de arrecadação processados no 

decorrer dos anos vem aumentando, em decorrência do crescimento da atividade 

econômica, que por sua vez vem gerando um incremento na quantidade de contribuintes 

que recolhem tributos estaduais. O registro relevante deve ser feito com relação aos dois 

últimos anos, onde esse crescimento foi intensificado, se comparado com o crescimento 

dos anos anteriores. Já com relação ao quadro de pessoal alocado na execução das tarefas 

relacionadas à arrecadação, até onde foi possível obter dados para análise, verifica-se que 

o número de funcionários reduziu, principalmente a partir dos últimos dois anos. Ou seja, 

as mudanças procedidas nos processos da área de arrecadação alteraram radicalmente sua 

estrutura, o que só foi possível com a incorporação intensa da tecnologia da informação.  

 

 

      PERSPECTIVAS PARA O FUTURO - PAGAMENTO ON-LINE VIA DÉBITO 

                                                    AUTOMÁTICO 

 

Objetivando oferecer maior comodidade bem como maior segurança ao contribuinte, e 

devido mais uma vez ao avanço tecnológico disponibilizado, a área de arrecadação da 

Sefaz juntamente com as áreas de sistemas de alguns agentes arrecadadores, estará 
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implementando uma forma de efetivar o recolhimento dos tributos devidos ao Estado da 

Bahia, via Internet, on-line, na modalidade débito em conta corrente no momento da 

operação. 

 

Esta modalidade de pagamento de tributos diverge e inova em relação às demais, na 

medida em que desobriga o contribuinte, do processo de emissão prévia do documento de 

arrecadação. Em substituição, o programa emite o documento/recibo comprovante de 

quitação da obrigação tributária no próprio ambiente de trabalho do contribuinte. Neste 

recibo, que terá o formato semelhante ao do documento de arrecadação convencional, 

constará uma autenticação, que no mesmo momento em que for disponibilizada pelo 

agente arrecadador, possibilitará tanto ao contribuinte como aos prepostos fiscais da 

Secretaria da Fazenda identificar que houve o recolhimento. 

 

Pela forma como se apresenta, as indicações são de que não resta dúvidas quanto ao 

surgimento de um padrão de recolhimento que deverá incorporar-se de forma 

generalizada, tendendo a uma boa adesão pelo recolhedor do tributo, ante a flexibilidade 

e praticidade em poder desincumbir-se da sua obrigação rotineira, mensal quando se 

tratar de contribuinte inscrito, ou eventual quando se tratar de não inscrito, para com o 

fisco estadual.  

 

Esta redefinição de processo, que em um futuro muito breve deverá envolver e passar 

inevitavelmente pela adesão de toda a rede bancária arrecadadora, e não apenas 

parcialmente com a adesão de alguns agentes arrecadadores, sinaliza como um bom 

modelo não somente para o contribuinte. Transparecem em sua gênese, todos os 

elementos que sugerem uma nova relação entre Secretaria da Fazenda e agentes 

arrecadadores, que vem a contemplar uma demanda existente, e que se vinha estudando a 

momento próprio de viabilizá-lo, onde as partes envolvidas detivessem o domínio da 

tecnologia suficiente para esta implementação. 
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Nesta nova relação, que passará obrigatoriamente pela revisão de cláusulas contratuais, a 

previsão é que os agentes arrecadadores viriam a realizar a remessa dos dados de 

arrecadação também on-line, em D+0. E esta hipótese seria plenamente justificada ao 

considerarmos que os dados relativos aos contribuintes, que irão constar no documento de 

arrecadação, seriam armazenados no próprio ambiente da Secretaria da Fazenda, no 

momento em que o contribuinte estivesse acessando o sistema para emissão digitando os  

respectivos dados. Desta forma viria a ser desnecessário o envio por parte dos agentes 

arrecadadores, de arquivo retorno para a Secretaria da Fazenda com os dados processados 

em suas unidades. 

 

Com relação ao repasse dos recursos financeiros para a Secretaria da Fazenda, em razão 

da correlação direta com a obtenção da informação on-line, o mesmo princípio poderia 

ser adotado por parte dos agentes arrecadadores. Ao considerar que estes previamente já 

teriam como identificar a origem e o tipo da receita, certamente poderiam também 

proceder a disponibilização do recurso financeiro para a Secretaria da Fazenda no 

momento em que o contribuinte, ao recolher o tributo, obtivesse o recibo com a 

autenticação comprovante do pagamento. Ocorreria conforme mencionado, o repasse dos 

recursos arrecadados também no mesmo dia, em D+0. 

 

Como vantagem neste processo, surge a possibilidade do setor responsável pelo controle 

e segurança da área de arrecadação, através de programa específico com esta finalidade, 

de imediato no momento do retorno da informação de que o débito tributário foi quitado, 

poder tratar previa e automaticamente esta informação e disponibilizá-la às demais 

unidades fiscais da Secretaria da Fazenda que operam com trânsito de mercadorias, e que 

na maioria das vezes tem dificuldade em identificar a legitimidade de um documento de 

arrecadação e a sua respectiva autenticação.  

 

Outra grande vantagem, semelhante à já mencionada com relação a um dos ganhos 

proporcionados pelo código de barras, porém com uma intensidade bem mais relevante, é 

que os clientes internos seriam também plenamente beneficiados nesta proposta pela 
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rapidez proporcionada à sua tomada de decisões. Usuárias dos serviços gerados pela área 

de arrecadação, essas unidades que formulam e executam o planejamento fiscal e 

tributário da Secretaria da Fazenda, poderão desenvolver de forma mais breve e precisa 

suas ações.  

 

A mudança proposta tenderia a provocar a redução nos custos inerentes ao processo, 

considerando a possibilidade de dispensa do uso do protocolo de comunicação vigente, 

contratado a terceiros para transportar os dados de arrecadação, uma vez que, conforme 

citado, no novo desenho haveria uma ligação direta entre o site da Secretaria da Fazenda 

e os sites dos agentes arrecadadores na Internet. Caso eventualmente houvesse um 

incremento no valor da tarifa cobrada pelos agentes arrecadadores à Secretaria da 

Fazenda, em decorrência de uma hipotética incorrência de aumento de custos para estes, 

os valores seriam negociados de forma que viessem a guardar uma correlação com o 

valor cobrado pelo serviço prestado na utilização do protocolo de comunicação vigente, 

que poderia ser dispensado. 

 

 

                                    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo não estando sujeita aos ditames das regras de mercado onde a concorrência 

assume papel definidor das ações a serem adotadas pelas empresas, a entidade pública 

percebendo que tem uma função social não menos importante para os seus clientes que a 

percepção dos mercados em bem atender aos seus demandantes, se insere também neste 

ambiente, procurando se modernizar para prestar um serviço de boa qualidade. 

     

Conforme analisado neste artigo, a Secretaria da Fazenda nos últimos anos vem 

despendendo maior atenção aos seus processos, cuja atuação é pautada cada vez mais em 

embasamento teórico, no sentido de cumprir o seu relevante papel. Razão por que vem 

buscando constantemente implementar técnicas que visem melhorar a qualidade da 
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prestação dos seus serviços, com uma diretriz voltada para a observação continuada em 

seus processos, visando direcioná-los sempre à obtenção de melhores resultados.  

 

No tocante a reestruturação da arrecadação, com base em princípios definidos pelos 

autores, explicitados na primeira parte deste trabalho, percebe-se que os processos vem 

sendo revistos com uma intensidade de mudanças, cujos efeitos no funcionamento da 

organização reflete os princípios identificados com processo de melhoria contínua ou 

com processo de reengenharia, no decorrer dos anos. 

 

Mais especificamente com referência aos últimos anos, conforme demonstrado, podemos 

constatar que as ações implementadas na área de arrecadação de receitas tributárias foram 

embasadas em princípios de reengenharia sugeridos pelos autores, onde os processos 

foram revisados proporcionando uma racionalização de procedimentos, fazendo surgir 

uma estrutura mais leve que veio a possibilitar uma melhoria substancial na qualidade dos 

serviços prestados.  

 

O entendimento que chegamos, é que a análise da evolução do processo de arrecadação 

dos tributos estaduais parece referendar a adequação dos argumentos e recomendações de 

Michael Hammer e Thomas H. Davenport, no que se refere às necessidades de eventual 

revisão completa da estrutura de seus processos, para que se obtenha ganhos 

significativos de eficácia e eficiência.    
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