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RESUMO 

 

 

O Presente trabalho analisa a aplicação da gestão do conhecimento em uma Secretaria 

Estadual, como fator de influência no desenvolvimento e maximização dos talentos dos 

colaboradores e dos resultados da Organização, através de um estudo de caso da Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia - SEFAZ, onde se pretendeu  identificar como a proposta de 

capacitação  desta Organização pode contribuir para que os servidores transformem o trabalho 

em um instrumento de crescimento profissional e pessoal, através da gestão do conhecimento. 

A Gestão do Conhecimento tem como ponto central o ser humano. É crescente o número de 

órgãos governamentais que estão apostando em estratégias para melhor aproveitar o seu 

capital humano. 

Este estudo avalia a prática da gestão do conhecimento na SEFAZ, através das novas políticas 

de Recursos Humanos impulsionadoras de crescimento, que englobam de forma 

complementar o Plano de Carreira do grupo fisco, o programa de capacitação vinculado às 

competências dos cargos, a gestão de desempenho, como forma de dar subsídios técnicos de 

crescimento profissional e um sistema de avaliação de desempenho e acompanhamento  para 

a  mensuração dos resultados, culminando com um modelo apreciável de educação 

corporativa, premiado em 2003, com o Prêmio TOP RH, pela Associação Brasileira de 

Recursos Humanos – ABRH - Seccional Bahia, como a  melhor organização do ano em 

gestão de pessoas. 

 
Palavras-Chave: Capacitação, Aprendizagem, Conhecimento, Capital Intelectual, Gestão do 
Conhecimento.  
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INTRODUÇÃO: 

 

 

As questões que envolvem o interesse do presente estudo buscam compreender a gestão do 

conhecimento, a partir da abordagem de que pessoas e processos são os ativos mais 

importantes das organizações. O desenvolvimento de habilidades pessoais, como a 

criatividade e a formação de competências técnicas profissionais, permite à organização 

responder por posições competitivas, na medida em que estas reconhecem que o fator 

formação de competências pode ser um diferencial para impulsionar as estratégias de 

competitividade. Destaca Drucker (2001) que “as mudanças atuais passaram a exigir 

colaboradores do conhecimento, especialistas no que fazem, e não mais o simples funcionário 

de escritório ou operário manual”. 

 

 Em relação à Gestão do Conhecimento, este estudo adota os pressupostos de que "a Gestão 

do Conhecimento é uma prática emergente embora existam diversas interpretações para o 

seu significado e sobre a melhor forma de utilizar todo o seu potencial". (TERRA, 2000:222) 

 

A Gestão do Conhecimento tem como ponto central o ser humano. Isso porque a informação 

tem também um lado humano-comportamental, que acaba influenciando e formando a cultura 

informacional da empresa. Até o Papa João Paulo II reconheceu e escreveu: "Se antes a terra, 

e depois o capital eram os fatores decisivos de produção... hoje o fator decisivo é cada vez 

mais, o homem em si, ou seja, seu conhecimento". 

 

A presente pesquisa é de fundamental importância na esfera pública, pois possibilitará uma 

análise acerca dos resultados gerados pela Gestão do Conhecimento em uma Secretaria 



 

Estadual, no que diz respeito ao desenvolvimento técnico e pessoal dos servidores, assim 

como ser um fator de influência no desenvolvimento e maximização dos talentos dos 

colaboradores e dos resultados da Organização. 

 

As Organizações Públicas enfrentam algumas ameaças corporativas que são as transferências 

e aposentadorias de pessoal; o excesso de  burocratização, a degradação do conhecimento, 

além das mudanças constantes na natureza da Organização, que propiciam a criação de novo 

conhecimento para responder a novos desafios. 

 

É crescente o número de órgãos governamentais que estão apostando em estratégias para 

melhor aproveitar o seu capital humano. O número de trabalhos em equipes multidisciplinares 

tem crescido nas organizações públicas, estimulando o desenvolvimento de novas 

competências individuais. 

 

Para remover as barreiras culturais, além de aumentarem oportunidades para o 

autodesenvolvimento e treinamento, as Organizações Públicas vêm incentivando e 

recompensando a colaboração dos funcionários com reconhecimento público, como por 

exemplo, em concursos de monografias para a inovação sobre determinada temática no setor 

público. Esta é uma forma importante na criação e disseminação do conhecimento. 

 

As organizações públicas que desejam inovar devem adotar estratégias para gerir seu capital 

humano, criando múltiplos canais para a transferência do conhecimento, bem como o 

envolvimento de seus líderes no incentivo ao compartilhamento do conhecimento, na 

ampliação da rede de relacionamentos formal e informal e na valorização do aprendizado 

contínuo na organização. 



 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar as variáveis e/ou fatores que contribuem positivamente 

para o crescimento profissional e pessoal dos servidores da SEFAZ, tendo como base a 

aplicação da Gestão do Conhecimento.  

 

Este estudo buscou evidenciar como a proposta de Capacitação da Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia (SEFAZ) pode contribuir para que os servidores transformem o trabalho em 

um instrumento de crescimento profissional e pessoal, através da Gestão do Conhecimento. 

 

 A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, com base nas novas políticas que precisavam 

ser implementadas e no intuito de ser inserida no contexto de modernização, sentiu a 

necessidade de criar um plano de carreira, que valorizasse não só o tempo de serviço do 

funcionário, mas atrelasse também a promoção aos resultados de capacitação deste. Para isso, 

implantou o Programa de Capacitação e Desenvolvimento, que tem o objetivo de dar 

subsídios técnicos de crescimento profissional aos funcionários, vinculando estes 

treinamentos às competências dos cargos, gerindo o conhecimento. Conseqüentemente, torna-

se possível mensurar os resultados, através de um sistema de avaliação de desempenho de 

caráter meritório, que só após o acompanhamento do desenvolvimento do contínuo do 

funcionário, avalia os seus resultados.  É uma tarefa complexa, mas eficaz, em razão de não 

haver uma vinculação do acompanhamento à avaliação. Trata-se de  um modelo de  educação 

continuada, seguindo a nova tendência, que é a organização do conhecimento. 

 

Durante o desenvolvimento do trabalho foram identificados os princípios da Gestão do 

Conhecimento, as formas de criação e disseminação deste e quais desses princípios são 



 

utilizados na SEFAZ, assim como se o programa de capacitação desta organização atende a 

esses princípios. 

 

Ao final deste trabalho, pretendeu-se evidenciar que O Programa de Capacitação da SEFAZ 

estabelece a estrutura necessária à incorporação da cultura do conhecimento, como elemento 

diferenciador para agregar valor à Organização e aos funcionários. 

Segundo MC GEE e PRUSAK (1994, p.206) aprendizado é "o processo através do qual uma 

organização se adapta ao seu meio ambiente, num processo semelhante ao da adaptação dos 

organismos vivos aos ambientes em que vivem". 

A Gestão do Conhecimento trabalha os conceitos de cultura organizacional de forma analítica, 

em relação ao ambiente interno e externo e em relação ao posicionamento das organizações 

frente às mudanças organizacionais e de estratégias competitivas. Uma mentalidade voltada 

somente para o lucro, dentro deste novo ambiente, torna-se, em longo prazo, mais um 

obstáculo do que um orientador para um desempenho organizacional superior.  

A organização da Era da Informação é a "integração de seres humanos que se juntam num 

projeto, somando qualificações, eliminando os seus defeitos, (...) com a intenção de agregar 

valor à humanidade" (VIANNA, 1995 p.26). 

O modelo de Gestão do Conhecimento da SEFAZ absorve das ciências os conceitos, 

buscando transferi-los como suporte para o aprendizado de gestão do conhecimento. 

Finalmente exploram o universo dos conceitos de gestão, principalmente nos estudos que 

apontam este campo como fonte diferencial competitiva e assume a dificuldade de ação 

tangível para modelos de gestão conhecimento. Procura levantar pontos críticos e questões 



 

fundamentais que as organizações devem observar e a partir destes, propõe-se a criar 

condições empresariais favoráveis para o desafio da implementação dessa gestão.  

Na nova economia, as invenções humanas cada vez mais tornam os recursos físicos obsoletos. 

Ultrapassam-se as condições materiais de existência para um mundo, onde o homem cria seu 

próprio destino. (...) Mas o progresso não é previsível. A chave é a liberdade de pensar, de 

informação e de comunicação". (CRAWFORD, 1994 p.81). 

 

Neste estudo, utilizou-se a Metodologia Qualitativa – Estudo de Caso – por considerar sua 

essência mais adequada, no intuito de esclarecer acerca da decisão da SEFAZ de implantar a 

Gestão de Conhecimento e sua operacionalização, como também revelar os resultados já  

alcançados. O estudo de caso propiciará analisar o programa de capacitação da Gestão do 

Conhecimento na SEFAZ. 

      O Estudo de Caso que foi desenvolvido empiricamente investigou a SEFAZ no seu 

contexto real, na busca de clarificar as fronteiras entre a teoria e as práticas utilizadas nesta 

organização. Múltiplas fontes de evidências foram utilizadas. O relato deste Estudo de Caso 

assegurou que cada evidência apresentada foi coletada no contexto. Além disso, deve deixar 

claro que outras evidências não foram ignoradas e evitar que aquelas que foram apresentadas 

não estão maculadas. 

      Foi aplicada esta metodologia, considerando a SEFAZ como uma organização complexa, 

em fase de criação e implementação de ferramentas gerenciais modernas, sendo ineficaz 

apenas o levantamento de dados. Portanto, tornou-se necessário avaliar as intervenções em 

curso e modificá-las com base nos resultados do Estudo de Caso, explorando aquelas 

situações nas quais a intervenção não tenha clareza no conjunto de resultados. 



 

 

      Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados como instrumentos de investigação, 

pesquisas em livros especializados, textos, revistas, avaliações, relatórios, observação 

sistemática e assistemática, assim como aplicação de questionários, com a finalidade de 

diagnóstico, realização de entrevistas semi-estruturadas com os profissionais da SEFAZ, com 

o intuito de analisar o real resultado da proposta.   

Utilizou-se a Pesquisa Descritiva para descrever as características da organização e de seu 

quadro funcional, os resultados práticos alcançados com a capacitação técnica e 

comportamental destes, e para tanto, foram utilizadas as técnicas padronizadas de coleta de 

dados e posterior análise.  

Através da Observação Sistemática foi possível buscar os aspectos da organização e sua 

cultura, que são significativos para alcançar os objetivos pretendidos, utilizando recursos 

técnicos e anotações. 

A entrevista foi realizada através de formulação de perguntas aos servidores dos diversos 

setores, para a obtenção de dados que comprovassem a prática da Gestão do Conhecimento na 

Organização e suas particularidades. A utilização desta técnica mostrou-se muito eficaz, por 

possibilitar um maior número de respostas, favorecendo a uma maior flexibilidade e 

adaptação pelo contato, permitindo captar a expressão corporal, bem como a tonalidade de 

voz e a ênfase nas respostas. Foi adotada a Entrevista focalizada, já que o tema abordado era 

específico, de modo a evitar a fuga do tema pelo entrevistado. Algumas perguntas foram 

padronizadas e iniciadas com algumas que não provocassem negativismo, apresentando-se de 

forma seqüencial (uma de cada vez), tomando o cuidado para não deixar implícitas as 

respostas. 



 

Utilizou-se, também, o questionário para alguns servidores que participaram de cursos de 

Especialização custeados pela SEFAZ e treinamentos técnicos, composto de onze questões, 

tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas através dos treinamentos oferecidos pela SEFAZ e com a gestão do 

conhecimento. Desta forma, foi possível verificar uma melhor tradução dos objetivos 

específicos da pesquisa em itens bem redigidos. Foram utilizadas perguntas abertas, fechadas 

ou duplas (uma aberta e uma fechada em conjunto), adotando uma abordagem qualitativa. 

Foi utilizado o Método Dialético na presente pesquisa, por considerá-lo eficaz na avaliação de 

fatos relacionados aos impactos gerados na SEFAZ com a mudança de cultura a partir de 

2001, tornando realidade a Gestão do Conhecimento nessa Organização, assim como a 

evidenciação do antagonismo causado pelos elementos alavancadores e limitadores de todo o 

processo de implantação e sua viabilização no contexto organizacional da SEFAZ, e por 

considerar verdadeira a afirmação de Engels (Politzer, 1979:214), “nenhuma coisa está 

acabada, encontrando-se sempre em via de se transformar, desenvolver; o fim de um processo 

é sempre o começo de outro”. Portanto, através da utilização do método dialético foi possível 

apontar as novas possibilidades de crescimento e a identificação e aproveitamento de novas 

tendências deste processo na Organização. 

Pode-se, fundamentalmente, considerar a dialética sob três aspectos, sendo considerado aqui o 

terceiro: como mérito de investigação da realidade. A dialética, enquanto metodologia, é 

compreendida de maneira diversa, segundo os autores. É possível, porém, identificar alguns 

princípios que são comuns a toda abordagem dialética: 

a. Princípio da unidade e luta dos contrários, que constitui a fonte do desenvolvimento da 

realidade.  

b. Princípio da transformação das mudanças quantitativas em qualitativas.  



 

c. Princípio da negação da negação. O desenvolvimento processa-se em espiral, com a 

repetição em estágios superiores de certos aspectos e traços dos estágios inferiores. 

Para conhecer realmente um objeto é preciso estudá-lo em todos os seus aspectos, relações e 

conexões. E a dialética é contrária a todo conhecimento rígido. Tudo é visto em constante 

mudança: sempre há algo que nasce e se desenvolve e algo que se desagrega e transforma. 

Milita contra a quantificação e a matematização de um lado, e, do outro, contra o positivismo 

e o empirismo (GIL, 1995). 

O Capítulo I visou explanar a fundamentação teórica sobre aprendizagem organizacional, os 

tipos de conhecimento que são encontrados na organização, a importância do capital humano 

e intelectual e como este transforma uma organização tradicional em uma organização do 

conhecimento. 

O Capítulo II aborda as características da Administração Pública, suas atribuições e 

competências e apresenta a Secretaria da Fazenda, como órgão da Administração Pública 

Estadual, seu histórico, sua estrutura hierárquica, seus programas estratégicos.  

O Capítulo III apresenta o Estudo de Caso tendo como organização escolhida, a Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ), abordando os elementos que evidenciam os princípios 

alavancadores de aprendizagem e valorização do capital intelectual, assim como a sua política 

de acompanhamento e desenvolvimento do servidor, através do plano de carreira, prêmio de 

desempenho fazendário, programa de capacitação do grupo fisco, avaliação de desempenho, 

sendo todos esses elementos atrelados ao atingimento de metas estipuladas pelos indicadores 

de desempenho da organização. 

O Capítulo IV apresenta os instrumentos de pesquisa adotados na coleta de dados, como 

entrevistas semi-estruturadas e questionários com questões abertas e fechadas, buscando 



 

compreender as variáveis e/ou fatores na política de treinamento que influenciam no 

crescimento profissional e interferem no alcance dos resultados organizacionais.  

O Capítulo V analisa os resultados das entrevistas e questionários e identifica os pontos 

positivos e os que devem ser melhorados para a valorização e disseminação do conhecimento 

organizacional, evidenciando as percepções e expectativas significativas dos entrevistados. 

O Capítulo VI apresenta as considerações finais acerca do que já está consolidado na SEFAZ 

em relação à Gestão do Conhecimento, o que pode ser implementado para a disseminação do 

conhecimento e recomendações para evitar a perda do conhecimento, através de uma melhor 

forma de aproveitamento do capital intelectual da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. CONCEITUAÇÃO BÁSICA 

    

1.1 – APRENDIZAGEM  ORGANIZACIONAL 

 

A aprendizagem é um processo de mudança, resultante de prática ou experiência anterior, que 

pode vir, ou não, a manifestar-se em uma mudança perceptível de comportamento. 

 

“Conjunto de processos de memorização colocados em ação pelo  animal ou pelo homem, para elaborar ou 

modificar comportamentos específicos sob a influência de seu desenvolvimento e de sua experiência” ( 

Larrouse-Dicionário da Língua Portuguesa). 

 

O processo de aprendizagem em uma organização implica tanto na elaboração de novos 

mapas cognitivos, como também na percepção das mudanças nos ambientes interno e externo, 

novos comportamentos que evidenciam a efetividade do aprendizado. 

 

As organizações possuem suas rotinas e procedimentos padronizados que são incorporados na 

memória organizacional, de forma inconsciente ou explícita, provocando tanto uma mudança 

comportamental, assim como a possibilidade deste aprendizado adquirido ser recuperado 

pelos membros da organização.(DRUMMOND, 1994, apud FLEURY, 1997) 

 

FLEURY (1997) cita SENGE, que considera o ser humano como naturalmente motivado à 

aprendizagem e que no decorrer de sua vida, esta característica vai sendo minimizada pelo 

controle exercido pela sociedade, que estipula, premia e ou pune comportamentos e 

desempenhos padronizados em detrimento ao desejo inato de aprender.  

 

SENGE defende a adaptabilidade crescente como premissa ao processo de aprendizagem, 

seguidos da criatividade. 



 

 

As organizações, no intuito de promover a inovação e aprendizagem, devem focar cinco 

disciplinas essenciais para a realização desse processo: 

 

•  Domínio Pessoal: Autoconhecimento, em que as pessoas clarificam e aprofundam os 

seus objetivos de forma realista; 

•  Modelos Mentais: Idéias preestabelecidas que influenciam as atitudes e visão de 

mundo das pessoas; 

•  Visões Partilhadas: Quando um objetivo se torna claro e concreto, as pessoas se 

dedicam e aprendem, construindo visões partilhadas; 

•  Aprendizagem em Grupo: Através da comunicação eficaz, é possível o grupo 

desenvolver idéias de forma coordenada, aumentando as habilidades coletivas e 

convergindo para a lógica comum; 

•  Pensamento Sistêmico: reforça a necessidade de um raciocínio sistêmico como 

forma de pensar e aperfeiçoar o todo organizacional, melhorando a aprendizagem 

organizacional, através de um conjunto coerente de teoria e prática, evitando o 

pensamento isolado e os modismos incorporados nas organizações em suas 

mudanças.(SENGE 1990, apud FLEURY, 1997, p.19-22,). 

 

As novas formas organizacionais que enfatizam a aprendizagem: 

 

 1 - A abordagem sociotécnica do trabalho: 

 

É oriunda dos países europeus, elaborada por psicólogos industriais, critica a abordagem 

mecanicista do trabalho, pois esta sobrepõe o sistema tecnológico ao sistema social, 



 

comprometendo o resultado das tarefas e proporcionando distúrbios psicossomáticos nos 

trabalhadores, assim como conflitos interpessoais. 

 

Segundo FLEURY (1997), a abordagem sociotécnica consiste em adequar as demandas e 

capacitações do sistema social às demandas do sistema técnico, voltado à realização das 

metas, objetivos da organização, assim como a valorização  da criatividade das  pessoas, 

traduzindo-se na adoção de uma estrutura que permite a montagem e desmontagem dos 

grupos de trabalho, conforme a necessidade e para tanto, torna-se necessário considerar “os 

princípios sociotécnicos de planejamento do trabalho” (CHERNS,1987, apud FLEURY 1997) 

 

PRINCÍPIOS SOCIOTÉCNICOS DE PLANEJAMENTO DE TRABALHO 

(baseados em CHERNS, 1987, apud FLEURY) 

 

 

• Princípio da Coerência: O planejamento de uma situação de trabalho deve ser 

coerente com as características desejadas para a organização do trabalho; 

• Princípio da Mínima Especificação Crítica: Especificar apenas o essencial de uma 

situação de trabalho, sendo desnecessária a especificação da maneira de consecução 

do trabalho; 

• Princípio do Critério Sociotécnico: Controlar os imprevistos numa situação de 

trabalho o mais próximo possível da sua origem; 

• Princípio da Multifuncionalidade: Os trabalhadores com grande repertório de 

respostas atuam melhor que aqueles altamente especializados; 

• Princípio da Colocação de Fronteiras: propõe que a estrutura organizacional 

favoreça a comunicação necessária à realização  do trabalho; 



 

• Princípio do Fluxo de Informações: Planejar os sistemas de informação a fim de  

que as informações impulsionem a geração de ação; 

• Princípio da Consistência: Deve haver consistência entre os estímulos e sanções 

associados ao sistema administrativo e os comportamentos esperados das pessoas; 

• Princípio do Planejamento e Valores Humanos: Evidencia no planejamento do 

trabalho a importância dos valores humanos, proporcionando qualidade de vida no 

trabalho; 

• Princípio do Incompleto: Considera como permanente o planejamento e o 

replanejamento de processos de trabalho. 

 

2 – A abordagem japonesa: 

 

Consiste numa evolução prática das indústrias japonesas como um processo de aprendizagem. 

Apesar das organizações japonesas inspirarem-se no modelo Taylorista-Fordista, por 

valorizarem o coletivo, de forma harmônica, em detrimento do individual, estas organizações 

modificaram este modelo através da utilização da aprendizagem e conhecimento operário a 

serviço das empresas e associados à estratégia competitiva destas. 

 

A diferença entre ambos os modelos é que no sociotécnico existem tendências de mudança 

nos processos de produção, em seguida a deterioração  e queda de desempenho, gerando uma 

grande mudança, um aumento de desempenho e em seguida  um novo período de 

deterioração. No modelo japonês observa-se uma ênfase no melhoramento contínuo dos 

processos de produção e esta abordagem tem inspirado muitas organizações em novas formas 

de administrar. Ferramentas eficazes como PDCA (Plan-Do-Ceck-Act), Gestão do 



 

Quotidiano, programa 5-S, que dinamizam a estratégia da empresa através do envolvimento e 

aprendizagem dos  funcionários. 

 

3 – A organização qualificante: 

 

Visa a identificar os pontos positivos e negativos das abordagens Sociotécnica e Japonesa 

buscando novas alternativas. Segundo FLEURY(1997), os pesquisadores deste modelo, 

VELTZ e ZARIFIAN questionam o surgimento de um único novo modelo de organização. 

FLEURY (op. Cit) considera uma maior probabilidade de formas de organizações 

diversificadas. 

 

Na organização qualificante (ZARIFIAN 1992, p.15, apud FLEURY, 1997), enfatiza-se o 

aprendizado, o desenvolvimento das capacitações; já não sendo suficiente que as empresas 

absorvam funcionários só tecnicamente qualificados e responsáveis. 

 

Existe distinção entre uma organização qualificada e uma organização qualificante. Estas 

apresentam propostas modernas que valorizam a multifuncionalidade e se desvinculam da 

tradição Taylorista de descrição detalhada dos cargos.  

 

A organização qualificada apresenta os seguintes aspectos: 

 

• O trabalho em equipes; 

• A autonomia delegada às equipes e sua responsabilização pelos objetivos de 

desempenho; 



 

• A diminuição dos níveis hierárquicos e o desenvolvimento das chefias para atividades 

de “animação” e gestão de recursos humanos; 

• A reaproximação das relações entre as funções da empresa, nos diversos setores e 

departamentos; 

 

A organização qualificante incorpora mais quatro aspectos a seguir: 

 

• Aproveita os imprevistos como momentos de aprendizagem pelo grupo de 

funcionários; 

• Torna claro ao grupo de funcionários qual a estratégia organizacional; 

• Incentiva os vínculos de interação entre áreas e competências em torno de objetivos 

comuns; 

• Incentiva a melhoria permanente dos trabalhadores de forma que estes utilizem o 

conhecimento para crescimento pessoal e o pensamento sistêmico no envolvimento 

com o projeto coletivo. 

 

Observa-se que as empresas modernas buscam acompanhar as novas tendências de gestão e 

por isso tentam modificar os valores, crenças, atitudes dos funcionários, com ações 

interdependentes e simultâneas voltadas no modo de administrar, no sistema de gestão de 

recursos humanos e no sistema de gestão econômico - financeiro, para alcançar suas metas. 

 

   Numa organização, a aprendizagem tem que sempre ser pensada de forma sistêmica, no 

intuito de buscar uma integração organizacional, através de uma estratégia que utiliza o 

potencial de cada um, como integrante do processo aprendizagem e inovação. 

 



 

 

1.2 – CAPITAL INTELECTUAL 

 

Segundo STEWART (1998, p.30) “Uma empresa voltada para o conhecimento pode não 

possuir muitos ativos na concepção tradicional. Assim como a informação substitui o capital 

de giro, os ativos intelectuais substituem os ativos físicos. A estrutura financeira de uma 

empresa voltada para o conhecimento pode ser tão diferente da estrutura de uma empresa 

industrial a ponto de ser incompreensível em termos tradicionais”. 

 

As empresas do conhecimento buscam diminuir os seus ativos fixos, terceirizando serviços 

secundários, alugando espaço físico, tornando-se virtual. Valoriza o ativo intangível, o capital 

intelectual. Com isso a empresa gera receitas sem as despesas geradas pelos ativos fixos.  

Outra característica importante é que as empresas pagam mais por informação que por 

participação patrimonial.  

 

As empresas do conhecimento tendem a ter a sua estrutura horizontalizada, incentivando os 

seus funcionários ao empowerment. A informação é a matéria prima para realização do 

trabalho. A empresa Bayamón, por exemplo, realiza rodízio dos funcionários nas tarefas para 

que todos ampliem suas habilidades e adquiram conhecimento, promove aumentos salariais 

aos funcionários que são aprovados em curso de inglês, bonificações por trimestre pelo 

cumprimento de metas, dobram salários como incentivo para que o funcionário curse a 

faculdade e se forme. Desta forma, recompensa o aprendizado em relação à habilidade, o 

conhecimento e o desempenho do negócio. As demissões e admissões são analisadas em 

relação ao capital intelectual do funcionário e não pelo seu  tempo na empresa. 

 



 

É crescente a força de trabalho das pessoas que trabalham com informações e conhecimento, 

administração, em detrimento das que trabalham com serviços não especializados, braçais, 

burocráticos e rotineiros. Estes tendem a desaparecer com a ascensão da tecnologia e da 

automação. 

 

STEWART ressalta que além de um maior número de pessoas realizarem trabalho do 

conhecimento, o conteúdo de conhecimento de qualquer tipo de trabalho, seja ele agrícola, 

operário, burocrático ou profissional também está aumentando. Antes, os funcionários nas 

fábricas que utilizavam sua força física e suas mãos para produzir, hoje necessitam de 

habilidade intelectual e conhecimento para monitorar dados e informações em equipamentos 

de precisão. 

 

O trabalho dos gerentes também muda nas empresas do conhecimento, em que os ativos são 

intelectuais. Os funcionários são avaliados pelos resultados que geram e que muitas vezes 

esses possuem mais conhecimento que o próprio chefe. São semelhantes ao trabalhador 

autônomo, planejam, organizam e executam seu próprio trabalho. 

 

 

CONCEITOS DE CAPITAL INTELECTUAL: 

 

De acordo com as definições encontradas em diversos dicionários, temos: 

Capital:              - Riqueza ou valores disponíveis. 

                           - Fundo de dinheiro ou patrimônio de uma empresa. 

                           - Conjunto de bens produzidos pelo homem e que participam da produção de 

outros bens. 

Intelectual:          - Relativo ao intelecto. 



 

                           - Que tem dotes de espírito de inteligência. 

                           - Destreza mental, agudeza e perspicácia. 

Ativos:               - O total de bens de uma empresa ou pessoa. 

Intangível:           - Intocável, impalpável. 

                           - Em que não se pode tocar. 

Diante das observações anteriores, podemos citar três conclusões fundamentais sobre o 

Capital Intelectual: 

 

1) O Capital Intelectual constitui informação suplementar, não subordinada às 

informações financeiras; 

2) O Capital Intelectual é um capital não-financeiro, e representa uma lacuna oculta 

entre o valor de mercado e o valor contábil de uma empresa; 

3) O Capital Intelectual é um ativo e não um passivo. 

 

STEWART cita, a definição de Capital Intelectual dada por KLEIN e PRUSAK: 

 

““ Material intelectual que foi formalizado, capturado e alavancado a fim de produzir um 

ativo de maior valor””. 

 

 “ A inteligência torna-se um ativo quando se cria uma ordem útil a partir da capacidade intelectual geral – ou 

seja, quando assume uma forma coerente (uma mala direta, um banco de dados, uma agenda para uma reunião, 

a descrição de um processo); quando capturada de uma forma que permite que seja descrita, compartilhada e 

explorada; e quando pode ser aplicada a algo que não poderia ser realizado se continuasse fragmentado como 

moedas em um bueiro. O capital intelectual é o conhecimento útil em nova embalagem”. 

 



 

O Capital Intelectual pode, portanto, tomar por sinônimo a expressão: Ativos Intangíveis, que 

são exatamente “aqueles que não possuem existência física. São difíceis de serem 

identificados, de serem distribuídos e avaliados, de forma eficaz”. Porém, uma vez 

descobertos e explorados, possibilitam vantagem competitiva “. 

 

Existem três classificações para Ativos Intangíveis, conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

                            Classificação comparativa para Ativos Intangíveis 

HALL SVEIBY STEWART 

Ativos regulatórios 

Ativos posicionais 

Ativos funcionais 

Ativos culturais 

Competência dos funcionários 

Estrutura externa 

Estrutura interna 

 

Capital Humano 

Capital do cliente 

Capital estrutural 

 

Quadro 1: Classificação comparativa para Ativos Intangíveis 

 

Pela definição de Hall: 
 

Ativos regulatórios: aqueles com direito de propriedade: 

• Patentes, marcas, direitos autorais, desenhos registrados, segredos, comerciais, 

contratos, licenças, sistemas operacionais proprietários. 

Ativos posicionais: aqueles sem direito de propriedade: 

• Reputação da organização e seus produtos, configuração da cadeia de valor, rede de 

distribuição, acesso privilegiado a matérias primas, redes organizacionais, sistemas 

operacionais instalados, bases de dados. 

Ativos funcionais: habilidades individuais ou de equipe: 

• Know-how dos empregados, know-how dos distribuidores, know-how dos 

fornecedores e combinações dos elementos acima. 



 

Ativos culturais: as características da organização: 

• Percepção de padrões de alta qualidade. Habilidade da organização em gerenciar 

mudança, inovar, trabalhar em equipe, responder a desafios. Tradição de serviço aos 

clientes, etc. 

 

A classificação de SVEIBY (1997) é apresentada como sendo: 

 

Competências dos profissionais: 

• Refere-se à escolaridade, experiência e competência daquelas pessoas que planejam, 

produzem, processam ou apresentam os produtos ou soluções. 

Estrutura interna: 

• Refere-se aos funcionários de suporte, ou seja, aqueles que trabalham nos setores de 

gerenciamento geral, administração, contabilidade, pessoal recepção, departamento 

burocráticos, etc. Além deles podem ser incluídos aquelas pessoas que desempenham 

atividades como manutenção de rotina, de sistemas de computadores e banco de 

dados. 

Estrutura externa: 

• É composta pelas marcas, imagens e relacionamentos com os fornecedores e clientes. 

 

Segundo SVEIBY (1997), a diferença entre o valor de mercado de uma empresa de capital 

aberto e o seu valor contábil líquido oficial é o valor de seus ativos intangíveis e que na 

maioria das empresas o intangível é superior aos tangíveis. 

 



 

A classificação feita por STEWART (1998), e que é semelhante à classificação de 

EDVINSSON & MALONE (1998), delimita, de forma mais coerente, os ativos intangíveis, 

subdividindo-o em: capital humano, capital estrutural e capital do cliente. 

 

Capital humano: 

• É a capacidade, habilidade, conhecimento, criatividade, e experiências individuais dos 

empregados e gerentes transformados em produtos ou serviços que são o motivo pelo 

qual os clientes procuram a empresa e não o concorrente. O Capital Humano não 

pertence à empresa. 

 Capital estrutural: 

• Pertence à empresa e é o caminho pelo qual e, ao longo do qual, o conhecimento 

trafega, ou seja, o arcabouço e a infra-estrutura que apóiam o capital humano. O 

capital estrutural inclui fatores como qualidade e o alcance dos sistemas 

informatizados, a imagem da empresa, os bancos de dados exatos, os conceitos 

organizacionais, as tecnologias, invenções, documentação, publicações e processos. O 

capital estrutural é, em última instância, o tipo de conhecimento prático empregado na 

criação contínua do valor. 

 Capital do cliente: 

• É o mais valioso de todos ativos intangíveis da organização. Refere-se aos 

relacionamentos contínuos com pessoas e organizações para as quais a empresa vende 

seus produtos e serviços. 

 

Em resumo:  Capital Humano + Capital Estrutural = Capital Intelectual 

 



 

Atualmente, é o capital intelectual e não mais o capital financeiro quem determina o valor de 

mercado de uma organização. 

 

Surge um grande desafio para os gerentes, que é identificar, avaliar e gerenciar os ativos do 

conhecimento, devido à sua intangibilidade, tornando-se mais fácil gerenciar ativo  tangível 

que vem acompanhado daquele. É fácil saber os custos com treinamento formal, mas 

mensurar o quanto de aprendizado o treinamento proporcionou é muito complexo, em razão 

de se utilizar medidas físicas ou monetárias, bem diferentes de um Ativo Intangível. 

   

Segundo STEWART (1998), o capital intelectual deve sempre ter ligação com a estratégia da 

empresa, assim como o capital humano deve estar sempre concentrado, pois este se dissipa 

com facilidade. A inteligência organizacional deve ser cultivada no contexto da ação e aliada 

ao capital estrutural e ao capital do cliente. 

 

O talento é considerado capital intelectual. O gerenciamento do capital intelectual é a 

alavancagem do capital humano e do capital estrutural em conjunto, de forma multiplicadora. 

 

No intuito de encontrar e aprimorar talentos na organização, é preciso saber identificar os 

talentos que são realmente ativos considerando os três tipos de habilidades: 

 

• Habilidades do tipo comodity: São as habilidades específicas do negócio (manutenção, 

atender telefone etc.); 

• Habilidades Alavancadas: É o conhecimento mais valioso para a empresa e não para o 

concorrente. Tendem a ser específicas  ao setor e não à empresa; 



 

• Habilidades proprietárias: Os talentos específicos inerentes à construção do negócio da 

empresa. É o diferencial da empresa. A expertise; 

 

STEWART (op. cit) propõe uma forma de análise da força de trabalho na empresa em um 

estudo, através da classificação do capital humano em quatro quadrantes: 

 

 

FORÇA DE TRABALHO 

Difícil de substituir, 
pouco valor agregado.     
   
INFORMAR      → 

Difícil de substituir, 
Muito valor agregado. 
 
CAPITALIZAR 

Fácil de substituir, 
pouco valor agregado. 
                                 ↓ 
AUTOMATIZAR 

Fácil de substituir, Muito 
valor agregado.           ↑ 
DIFERENCIAR ou  
TERCEIRIZAR        ↓ 

                             Quadro 2: FORÇA DE TRABALHO 

                              Fonte: STEWART (1998) 

 

• Quadrante inferior esquerdo: Mão-de-obra 

• Quadrante superior esquerdo: Operários de fábrica, secretárias. Trabalho difícil, porém 

secundário; 

• Quadrante inferior direito: Trabalhadores descartáveis, mas realizam tarefas que os 

clientes gostam; Podem ser descartáveis. Desta forma não se investe em expertise não 

prioritária. 

• Quadrante superior direito: Pessoas insubstituíveis, com talento e experiência na 

organização. Como indivíduos são também insubstituíveis.  É o capital humano da 

empresa. São o ativo da empresa. Quanto maior o valor agregado por essas pessoas, 

menos vulnerável estará a empresa em relação à concorrência. 

 



 

As empresas inteligentes terceirizam o que pode ser substituível ou o trabalho que os clientes 

não valorizam, assim como procuram desenvolver as insubstituíveis, que proporcionam à 

empresa vantagem competitiva.  

 

VIANNA (2003) ressalta algumas tendências a um novo paradigma deste início do Século 

XXI. Na sua visão, empresas de todos os portes deverão incorporar nos seus negócios esta 

nova maneira de pensar. Ele considera importantes os  seguintes aspectos 

 

1. Empresas vão operar cada vez mais em redes (networks): O ativo tangível destas 

networks será uma parcela cada vez menor do valor global do negócio estruturado, 

através de pequenas empresas e grandes cérebros. 

 

2. O emprego tradicional tende a diminuir drasticamente: terceirizar funcionários e com 

isso eliminar ativos tangíveis, sendo a estrutura física, como responsabilidade do 

terceirizado; 

 

3. A flexibilidade de horários será cada vez maior e mesmo o trabalho tradicional será 

cada vez mais feito em casa, devido à diminuição dos bens físicos da organização; 

 

4. As previsões podem ser aterradoras, mas devem ser levadas em consideração. Por 

volta de 2020, nos Estados Unidos, 2% das pessoas estarão produzindo todos os 

alimentos necessários ao restante da população. Da mesma maneira, outros 2% estarão 

produzindo todos os produtos físicos que a nação necessita. Com isso, o trabalhador 

do conhecimento Druckeriano aumentará cada vez mais o valor agregado à produção, 

incorporando inteligência e não capital físico aos empreendimentos. 



 

 

5. Megasoftwares virão revolucionar a organização das empresas. Mesmo a parte 

tradicional remanescente das organizações sofrerá uma brutal revolução ficando a 

atividade burocrática humana praticamente zerada.; 

 

6. A competitividade – o paradoxo da melhoria da qualidade com diminuição de preços – 

será uma síndrome permanente.  

 

7. Funções divisionalizáveis – RH, finanças, controladoria, orçamento e inúmeras outras 

– serão incorporadas às unidades de operação, aumentando o valor agregado e 

diminuindo o patrimônio físico tradicional. 

 

8. A inovação permanente será um fator crítico de sucesso se não de sobrevivência das 

organizações; 

 

9. Treinamento e aprendizado contínuo, no conceito mais nobre da Organização do 

Aprendizado (Learning Organization), receberão recursos cada vez mais substanciais 

como estratégia de enfrentamento do desafio da mudança; 

 

10. Os cérebros serão desenvolvidos no limite da obsessão através de processos cada vez 

mais voltados para a melhoria de performance, caracterizando claramente um padrão 

de melhoria contínua, pelo menos em primeira instância, no campo do intangível. 

 

 



 

11. Uma sólida cultura, com o alinhamento de valores e princípios e a determinação de 

uma visão compartilhada será cada vez mais fator de diferenciação competitiva das 

organizações.  

 

12. Na eterna lei da oferta e da demanda, estes talentos escolherão a empresa que oferecer 

o ambiente humano mais propício ao seu desenvolvimento; 

 

Entra-se em um novo paradigma claramente reforçado pelas doze tendências acima 

conceituadas, que mudarão a maneira de construir, consolidar e desenvolver organizações de 

qualquer porte. Por isto, o conceito do capital intelectual, do ativo intangível, da inteligência 

competitiva, deverá ser disseminado até para os jovens que se formarão entre os 

empreendedores do futuro. Neste novo milênio vai valer acima de tudo a agregação de valor e 

a geração de riqueza contidas nos cérebros das pessoas.  

 

1.3 – CONHECIMENTO: 

 

Segundo SVEIBY (1998), conhecimento é uma capacidade de agir. Esta capacidade é criada 

por um processo de saber. O conhecimento é contextual, não pode ser destacado do seu 

contexto. È ao mesmo tempo dinâmico e estático e principalmente tácito. 

 

POLANYI (apud SVEIBY, 1998) concebe o conhecimento como algo pessoal, formado 

dentro de um contexto social e individual. Não pertence à organização e sim ao indivíduo, 

mas é construído de forma social, que se confunde com a experiência do indivíduo. As 

experiências novas são assimiladas através dos conceitos que um indivíduo possui. 

 



 

POLANYI se baseia em três teses: 

 

• A verdadeira descoberta não resulta de um conjunto de regras articuladas ou 

algoritmos; 

• O conhecimento é, ao mesmo tempo, público e, em grande parte, pessoal (contém 

emoções ou paixão); 

• Todo conhecimento explícito tem raízes no conhecimento tácito, é oriundo da prática. 

 

SVEIBY (1998) considera que o conhecimento possui quatro características: 

 

• É Tácito: Pessoal adquirido através da experiência 

• É orientado para a ação: É dinâmico, as pessoas estão sempre adquirindo novos 

conhecimentos e experiências. Segundo POLANYI (apud SVEIBY, 1998), “O 

conhecimento é uma atividade  melhor descrita como o processo de saber”. 

• É sustentado por regras: As regras são um padrão para correção e se desenvolvem 

durante um processo de saber. Em situações mais complexas, as regras limitam a 

aquisição de novos conhecimentos, pois os padrões assumem a forma de julgamentos 

de valor e atitudes mais ou menos conscientes. 

• Está em constante mutação: O conhecimento quando explicitado pelas palavras se 

torna estático, uma vez que sabemos mais do que verbalizamos.O conhecimento pode 

ser distribuído, criticado  e aumentado através da linguagem e símbolos.  

 

NONAKA e TAKEUCHI (1997) ressaltam que a organização em si não cria o conhecimento. 

Este se origina do indivíduo e a interação que ocorre dentro do grupo, através de diálogo e 

debates, podendo o conhecimento ser amplificado ou cristalizado, compartilhado pelas 



 

experiências de cada um e a observação. Esta interação entre o grupo e essa troca de 

conhecimento pessoal se transforma em conhecimento organizacional. A criação do 

conhecimento também pode acontecer através da ambigüidade, gerando novas formas de 

pensar e também através da redundância, que provoca o diálogo, resultando em uma”base 

cognitiva comum” entre funcionários, favorecendo a disseminação do conhecimento explícito 

e sua internalização. 

 

         1.3.1 Distinção entre Conhecimento Tácito e Explícito: 

 

Para STEWART (op. cit), quando o material intelectual é difícil de ser especificado surge o 

problema de enquadrá-lo na definição, já que o capital intelectual quase sempre é tácito, não 

expresso. Neste tipo de conhecimento, que é cumulativo e automático, estão embutidas as 

regras, intuições, regras não escritas de território, valores inconscientes. Não é encontrado em 

manuais e é disseminado através da comunicação informal entre as pessoas, e a partir daí ser  

examinado, aperfeiçoado, compartilhado para se tornar explícito. 

 

Segundo NONAKA & TAKEUCHI (1997), o conhecimento explícito e o conhecimento tácito 

são as unidades estruturais básicas que se complementam e que a interação entre elas é a 

principal dinâmica da criação do conhecimento organizacional. 

 

Estes autores argumentam que o conhecimento tácito é uma fonte importante de 

competitividade, e sustentam que é o principal fator que gerou a competitividade e a inovação 

das empresas japonesas na década de 1980. Eles  realizam uma crítica  fundamentada  sobre 

os teóricos ocidentais de gerenciamento que se preocupam apenas em processar as 

informações, em adquirir, acumular e utilizar os conhecimentos existentes, faltando-lhes a 



 

visão da organização como entidade que cria novos conhecimentos. As empresas japonesas 

são o maior exemplo, pois o crescimento e sucesso delas originam-se da capacidade e 

especialização na criação do conhecimento organizacional, gerando novos conhecimentos e 

difundindo-os na organização e incorporando-os aos produtos e serviços, fomentando a 

inovação de forma contínua e em espiral. 

 

O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras e números, e é facilmente 

processado, comunicado e compartilhado sob a forma de dados brutos, fórmulas científicas, 

procedimentos codificados ou princípios universais. De acordo com NONAKA & 

TAKEUCHI (1997), as empresas ocidentais trataram o conhecimento como sendo 

necessariamente “explícito”, formal e sistemático. Assim, a organização é vista como uma 

máquina para “processamento de informações”, e o conhecimento, como sinônimo de um 

código de computador, uma fórmula química ou um conjunto de regras gerais. Trata-se de 

uma abordagem que possui raízes históricas na teoria administrativa de Taylor. Assim, o 

conhecimento explícito é apenas uma pequena parte visível do conhecimento como um todo. 

  

A ausência de uma abordagem focada no processo de criação do conhecimento torna o 

conhecimento tácito invisível sob o ponto de vista da organização. 

 

O conhecimento tácito, como por exemplo, as conclusões, os insights, palpites subjetivos, são 

difíceis de serem transmitidos e compartilhados, porque são pessoais, enraizados nas 

experiências de cada indivíduo. Pode ser técnico que é o know-how, que evidencia a 

capacidade informal e difícil de ser definida, já que está inserida na experiência de cada um. 

Pode ser cognitivo, caracterizado pelas crenças, modelos mentais, visão de futuro e 



 

percepções tomadas como verdadeiras. Criar novos conhecimentos significa recriar a empresa 

e todos dentro dela em um processo de  auto-renovação organizacional e pessoal. 

 

NONAKA & TAKEUCHI (1997) identificaram 4 modos de conversão entre conhecimento 

tácito e explícito, apresentados na Quadro 3. O processo de externalização é a transformação 

do conhecimento tácito em explícito. A internalização é o processo inverso. Já a combinação 

é o processo de interação entre conhecimentos explícitos para geração de novos 

conhecimentos. Por sua vez, a socialização é a interação entre conhecimentos tácitos.  

 

MODOS DE CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 

  
 
 

 
DESTINO 
  

  
 
 

    Tácito Explícito 

O 
R 
I 

  
Tácito 

  
Socialização 

  
Externalização 

G 
E 
M 

  
Explícito 

  
Internalização 

  
Combinação 

Quadro 3: Modos de conversão do conhecimento (Nonaka & Takeuchi, 1997) 
  

Nas empresas japonesas, a criação de novos conhecimentos deve ter uma interação  intensiva 

entre externo e interno, portanto o aprendizado que vem  de outros e as  habilidades 

compartilhadas com outros precisam ser internalizados, traduzidos para se moldarem à 

identidade da empresa. 

 

O objetivo e importância destes modos de conversão são transformar o aprendizado individual 

em coletivo. A diferença é que o aprendizado coletivo permite efetuar tarefas que não podem 

ser realizadas individualmente. 

 

Para atingir este aprendizado coletivo, é necessário ter meios adequados para suporte aos 4 

modos de conversão. Para tanto, existem os Sistemas de Informação. 

 



 

Segundo TERRA (2000), o tipo de Sistema de Informação mais utilizado para suportar a 

Gestão do Conhecimento é o Portal. Um portal integra fontes heterogêneas de conhecimento e 

fornece um meio único de acesso ao conhecimento (armazenagem, troca ou consulta). 

 

 

1.4 – TREINAMENTO e DESENVOLVIMENTO 

 

As organizações, sejam elas privadas ou públicas, para sobrevierem à competitividade 

acirrada, na busca de oferecer serviços de mais qualidade aos clientes ou melhorar a 

performance dos seus profissionais internamente, estão cada vez mais investindo em 

treinamento e desenvolvimento contínuo, para acompanhar, inclusive, as novas tecnologias e 

conceitos, que se modificam com a velocidade da informação, fruto  da era globalizada. 

 

As empresas incorporaram o treinamento como fator estratégico na realização dos objetivos 

organizacionais imediatos e futuros, que resultem numa organização flexível e constante, 

receptiva e com a equipe preparada para as mudanças. 

 

A visão atual é a de que o treinamento é um meio para suprir as carências dos indivíduos, 

relacionadas aos conhecimentos, habilidades e atitudes focadas às metas organizacionais. 

Além de aprimorar os conhecimentos técnicos, enriquecem também o relacionamento 

interpessoal  e de integração entre as pessoas.  

 

Para tratar a respeito de treinamento, tornam-se imprescindíveis algumas considerações sobre 

competência: 

 

Competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de 

modo pertinente numa determinada situação. Portanto, para constatá-la, há que considerar 

também os conhecimentos e valores que estão na pessoa e nem sempre podem ser observados. 

 

Pode ser também definida como o conjunto de habilidades, aptidões e conhecimentos, que 

capacitam o indivíduo para a execução de suas atribuições atuais e futuras. 



 

As competências classificam-se como individuais, que são relacionadas ao comportamento da 

pessoa; as competências específicas, que estão diretamente relacionadas ao conhecimento e 

habilidades que as pessoas possuem e as competências organizacionais relacionadas às 

competências que a empresa reconhecidamente possui e, portanto, depende conjuntamente 

das pessoas, da gestão da tecnologia que a alicerça. 

A competência não é quantificável, tornando-se difícil determinar o quanto uma pessoa é apta 

para desenvolver uma tarefa, uma vez que esta análise depende da interpretação pessoal de 

quem está avaliando. Inicialmente as organizações identificavam os talentos dos funcionários 

quase intuitivamente. 

 

A excelência do desempenho organizacional está associada ao valor agregado de cada 

indivíduo para a organização. O alinhamento dos esforços dos gestores deve estar atrelado ao 

atendimento dos objetivos estratégicos. Segundo RODRIGUEZ (2002), quando os talentos da 

empresa não são encontrados e novos profissionais são contratados, terminam por fazer com 

que a empresa tenha um investimento da própria contratação, além de promover uma 

desmotivação dos funcionários da empresa que poderiam atender a esta demanda, podendo 

ainda ocasionar a perda destes profissionais para a concorrência.  

 

RODRIGUEZ (2002) salienta que não basta que a empresa possua funcionários talentosos, é 

preciso que as estratégias da empresa sejam viabilizadas a partir do uso adequado desses 

talentos, com a utilização dos seus recursos tecnológicos dentro de um modelo de  gestão, 

alinhado aos objetivos estratégicos da empresa.  

 



 

É preciso que a harmonia entre as dimensões GESTÃO DE PROCESSOS, PESSOAS e 

TECNOLOGIA exista para que a empresa obtenha sucesso a partir das suas competências 

organizacionais.  

 

CHIAVENATO (1999) apresenta algumas definições de treinamento que foram se ampliando 

em conseqüência das mudanças e evolução organizacional e atualmente o autor conceitua 

treinamento como sendo um meio de desenvolver competências nas pessoas para que elas se 

tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos 

organizacionais e seus resultados, assim como também agregar valor às pessoas, tendo como 

conseqüência o enriquecimento do patrimônio humano das organizações, que é o seu capital 

intelectual. 

 

O treinamento difere do desenvolvimento em relação ao foco. Ambos constituem o processo 

de aprendizagem, pois enquanto o primeiro é voltado para o presente, visando a melhorar as 

habilidades e capacidades para exercício do cargo atual, o segundo vislumbra a aquisição de 

novas capacidades e habilidades para o alcance de cargos futuros.Com esse enfoque, o 

treinamento deixa de ser um centro de custos e passa a ser um centro de investimento, em que 

o resultado deste serão melhores serviços e produtos de qualidade para os clientes. 

 

O desenvolvimento organizacional, segundo MILANEZE (2003), está diretamente ligado ao 

planejamento estratégico, que visa direcionar o treinamento ao objetivo do negócio da 

empresa. A sua operacionalização será o treinamento, cujos objetivos são a formação de 

pessoal, a capacitação, a atualização, novas tecnologias, a readaptação, a formação dos 

supervisores e o clima organizacional. 

 



 

MILANEZE (2003) pontifica que no desenvolvimento organizacional, existe uma relação 

ganha-ganha, pois procura transformar as organizações mecanicistas em organizações 

orgânicas, através da compatibilização dos objetivos organizacionais e dos objetivos 

individuais dos participantes. 

  

CHIAVENATO (1999) enfatiza quatro tipos de mudanças de comportamento através do 

treinamento: 

 

• Transmissão de Informações: Aumentar o conhecimento das pessoas (informações 

sobre produtos e serviços da organização); 

• Desenvolvimento de habilidades: Melhorar as habilidades e destrezas (manejo de 

equipamentos, máquinas); 

• Desenvolvimento de Atitudes: Desenvolver / modificar comportamentos (atitudes 

positivas, conscientização  sobre as necessidades dos clientes):  

• Desenvolvimento de Conceitos: Elevar o nível de abstração (desenvolver o 

pensamento sistêmico). 

 

Normalmente as empresas promovem treinamentos aos seus funcionários relacionados aos 

quatro tipos citados, no intuito de procurar mudar as atitudes conservadoras para as 

inovadoras e proativas, o que faz melhorar as relações de equipe e a criatividade. 

 

O treinamento é composto de quatro etapas, que visam a direcionar a informação, de forma 

que o desempenho desejado na organização seja alcançado através do desenvolvimento 

contínuo dos funcionários e atrelado às estratégias da empresa. É importante fomentar uma 

cultura voltada ao aprendizado e sem resistências a mudanças. 



 

 

• Primeira Etapa: 

 

A primeira etapa consiste em fazer um diagnóstico das necessidades de treinamento, feito 

através de levantamentos, pesquisas para identificar as carências no desempenho atual e 

passado e o novo conhecimento que deverá ser adquirido para o aumento das habilidades e 

desempenho de cada funcionário. O treinamento funciona como catalisador de mudança.  

 

Utiliza-se, então, o método de levantamento de necessidades de treinamento (LNT), a fim de 

tornar o treinamento estratégico. Este levantamento pode ser feito através de avaliação do 

processo produtivo em que se identificam os produtos rejeitados, o desempenho baixo das 

pessoas e custos elevados. Pode ser feita também a retroação direta, através da  solicitação das 

pessoas e objetivos a serem alcançados. Um outro método baseia-se na visão de futuro, com 

vistas ao aprimoramento de novas tecnologias na produção dos produtos e serviços. O LNT 

pode ser feito em quatro níveis a seguir: 

 

1. Análise Organizacional: Diagnóstico em função do planejamento estratégico da 

organização; 

2. Análise dos Recursos Humanos: Análise do perfil, comportamento e competências 

necessárias às pessoas para o alcance dos objetivos estratégicos; 

3. Análise da Estrutura de Cargos: Determinar as competências a serem adquiridas, com 

base na atribuição dos cargos; 

4. Análise do Treinamento: Objetivos a serem utilizados na avaliação do programa de 

treinamento. 

 



 

• Segunda etapa: 

 

 Refere-se ao Desenho do programa de treinamento que significa o planejamento das ações de 

treinamento associado à estratégia da organização, após o seu diagnóstico, definindo os seis 

itens necessários, que são:  quem deve ser treinado;  como deve ser treinado, por quem, onde 

e quando, afim de atingir os objetivos do treinamento. 

 

É importante para o funcionário que ele tenha o apoio dos gestores para o desenvolvimento 

das suas novas competências, mesmo porque o treinamento deve estar voltado às metas da 

organização na busca de resultados positivos e compará-los. 

 

A tecnologia da informação tem sido uma aliada primordial para a eficácia dos treinamentos 

como ferramenta para reduzir custos. Utilizam-se as formas de comunicação à distância e 

recursos audiovisuais que auxiliam pedagogicamente. 

 

• Terceira etapa: 

 

 É a condução do programa de treinamento, que utiliza como técnicas a leitura, a instrução 

programada e o treinamento no cargo. Na leitura, o instrutor apresenta o máximo possível em 

conteúdo e os alunos ouvem e mantêm a postura passiva, o que é uma desvantagem, por não 

ser um método motivacional. A instrução programada é feita apresentando os blocos de 

informações aos treinandos e questões de múltipla escolha para testar o aprendizado, onde o 

treinando pode acessar através de computador, tendo como desvantagem o acesso às respostas 

das questões. O treinamento no cargo é feito através da rotação do funcionário de um cargo 

para outro, a fim de que ele adquira outros conhecimentos. Outra forma seria atribuir uma 



 

tarefa específica ao funcionário para que ele aproveite a sua própria experiência na atividade. 

As técnicas de classe favorecem o desenvolvimento de habilidades técnicas e interpessoais 

através de atividades em sala de aula conduzidas pelo instrutor, utilizando também 

dramatização e jogos de empresas e exercícios para aprimorar as tomadas de decisão. É 

bastante participativo e facilita o aprendizado e as habilidades. 

 

CHIAVENATO (1999) enfatiza que no desenho e implementação do treinamento devem ser 

utilizados os princípios da teoria da aprendizagem, a fim de tornar o treinando motivado, 

garantir que este possui algumas aptidões que assegurem a eficácia do aprendizado. É 

importante que o aprendizado seja recompensado e pelo novo desempenho. A comunicação 

no treinamento deve ser abrangente e facilmente transferível à realidade do trabalho e de 

conteúdo seqüencial em seu nível de complexidade.  

 

• Quarta etapa: 

 

É a avaliação do programa de treinamento, que tem o objetivo de mensurar o grau de 

aprendizado e se este atende aos objetivos da organização. Mede, também, outros fatores 

importantes do programa como custos, a adequação do foco e se as pessoas se tornaram mais 

produtivas e motivadas. Esta avaliação pode ser feita em quatro níveis que são o 

organizacional, o de recursos humanos, o dos cargos e do nível de treinamento. 

 



 

1.5 – GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Esta nova era, a do Conhecimento tem sido descrita por muitos autores. Dentre muitos, 

TOFFLER (1990) em “A Terceira Onda”, DRUCKER (1993) em “A Era Pós-capitalista” 

como exemplo. 

 

Segundo SVEIBY (1998), a Administração Clássica, em que os líderes tomam as decisões, 

que estes sempre sabem mais que os subordinados, pois eles detêm a informação tem deixado 

de ser aplicável, a partir do momento que as organizações têm percebido que muitas vezes o 

funcionário possui mais conhecimento que o chefe, que está sempre em contato com os 

clientes, portanto percebe melhor as suas demandas, que possui experiências acumuladas e 

que valoriza muito mais a aprovação dos colegas do que a de seus líderes. Esta nova tendência 

é o futuro das organizações. São as organizações do conhecimento. 

 

No passado, os funcionários eram dependentes e obedientes, pois necessitavam se manter na 

empresa. Nas organizações do conhecimento, os trabalhadores do conhecimento possuem alto 

grau de escolaridade, possuem informação através de contatos com os  clientes, fornecedores 

e compartilham conhecimento com os colegas informalmente. Na organização do 

conhecimento, os negócios são desenvolvidos muitas vezes no ambiente do cliente, 

diretamente com o funcionário que detêm o conhecimento e sem a presença do seu líder, 

diferentemente da teoria clássica, onde todo o processo é feito dentro da empresa e sob a 

supervisão de um superior hierárquico. 

 

Eis uma mudança de paradigma que está surgindo. A do paradigma industrial, para o 

paradigma do conhecimento. Que significa a mudança da maneira industrial nas organizações 



 

para um novo comportamento ainda em transição em que algo ainda difícil de ser definido na 

visão de SVEIBY (op. cit.) parece ser “intangível, caótico, individual e global, pequeno e 

grande, mecânico e humano, tudo ao mesmo tempo”. É a sociedade do conhecimento, em que 

os serviços já constituem mais de 50% do PIB (produto nacional bruto) e dos empregos. Daí a 

necessidade de uma mudança de paradigma denominada Economia do Conhecimento. As 

organizações públicas e privadas já sentem e absorvem, ainda com uma certa resistência, este 

novo modelo, que se revela irreversível para que uma organização prospere. SVEIBY 

sintetiza muito bem esta mudança, no quadro abaixo: 

 

Os Princípios da Organização do Conhecimento 
Item Visto pelo paradigma industrial, 

ou de uma perspectiva industrial 
Visto pelo paradigma do 
conhecimento, ou de uma 
perspectiva do conhecimento. 

Pessoas Geradores de custo ou recursos Geradores de receita 
Base de poder dos 
gerentes 

Nível relativo na hierarquia 
organizacional 

Nível relativo de conhecimento 

Luta de poder Trabalhadores físicos versus 
capitalistas  

Trabalhadores do conhecimento 
versus gerentes 

Principal tarefa da 
gerência 

Supervisão de subordinados Apoio aos colegas 

Informação Instrumento de controle Ferramenta para o recurso da 
comunicação 

Produção Trabalhadores físicos processando 
recursos físicos para criar produtos 
tangíveis 

Trabalhadores do conhecimento 
convertendo conhecimento em 
estruturas intangíveis 

Fluxo de Informações Via hierarquia organizacional Via redes colegiadas 
Forma Básica de 
receita 

Tangível (dinheiro) Intangível (Aprendizado, novas 
idéias, novos clientes, P & D). 

Estrangulamento na 
produção 

Capital financeiro e habilidades 
humanas 

Tempo de conhecimento 

Manifestação da 
produção 

Produtos tangíveis (hardware) Estruturas intangíveis (conceito e 
software). 

Fluxo de produção Regido pela máquina, seqüencial Regido pelas idéias, caótico 
Efeito do porte Economia de escala no processo de 

produção 
Economia de escopo das redes 

Relacionamento com 
o cliente 

Unilateral pelos mercados Interativo pelas redes pessoais 

Conhecimento Uma ferramenta ou um recurso 
entre outros 

O foco empresarial 

Finalidade do 
aprendizado 

Aplicação de novas ferramentas Criação de novos ativos 

Valores do mercado 
acionário 

Regidos pelos ativos tangíveis Regidos pelos ativos intangíveis 

Economia De redução de lucros De aumento e redução de lucros 
              Quadro 4: Os Princípios da Organização do Conhecimento 

    Fonte: SVEIBY  (1998) 



 

 

Segundo DAVENPORT & PRUSAK (1998), o conhecimento é intercambiado, comprado, 

descoberto, gerado e aplicado ao trabalho. O conhecimento organizacional é movido por uma 

variedade de forças. Eles consideram que nas organizações existe um mercado do 

conhecimento, com compradores e vendedores que negociam para chegar a um preço 

mutuamente satisfatório para os bens trocados, assim como corretores para aproximá-los. Esse 

mercado opera semelhantemente aos outros mercados. Portanto, o conhecimento se 

movimenta, não de forma livre, mas, sim, gerando atritos, relações de poder e de motivações. 

 

Os compradores do conhecimento estão em busca de insight, discernimento e entendimento. 

 

Os vendedores do conhecimento são pessoas da organização que tem reputação no mercado 

interno por possuir substancial conhecimento de um determinado processo ou assunto. 

Algumas pessoas mantêm-se fora do mercado, em função de preferirem reter o conhecimento 

consigo, ao invés de compartilhá-lo. 

 

DAVENPORT & PRUSAK (1998) defendem que um dos desafios da gestão do 

conhecimento é assegurar que compartilhar o conhecimento seja mais lucrativo do que 

enclausurá-lo. 

 

Os corretores do conhecimento colocam os compradores e vendedores em contato, os que 

precisam e os que possuem. Os bibliotecários da organização, muitas vezes fazem esse papel, 

considerando que quando um funcionário procura determinado tema na biblioteca, o 

bibliotecário informa que alguma pessoa está pesquisando sobre o mesmo tema. Além de que 

ele é capaz de fornecer informações na organização de que tipo de conhecimento as pessoas 



 

tem mais necessidade, baseado no histórico de consultas feitas no setor. Deste modo ele age 

como um corretor do conhecimento. 

 

Os bibliotecários colaboram para a criação de mercados do conhecimento, aproximando 

compradores e vendedores e também agem como gerentes do conhecimento, mas a sua 

remuneração não reflete essa característica. Suas atividades jamais são medidas ou registradas 

por sistemas de RH baseadas em quantas pessoas eles orientam. Eles geram lucro cuja 

mensuração de seus efeitos se torna muito difícil. 

 

Os autores consideram que o fator primordial para a eficácia na operação do mercado do 

conhecimento seja a confiança e esta terá que ser visível através do reconhecimento dado a 

quem compartilha o conhecimento; Deverá ser generalizada e também tem que partir do topo. 

 

Os mercados do conhecimento têm sido formais e informais. Os informais são indicadores 

mais precisos de onde o conhecimento pode ser comprado, porém costumam requerer a 

interação pessoal. 

 

O organograma não costuma ser um guia eficaz do conhecimento da empresa. A ascensão 

profissional dentro de uma empresa não se baseia exclusivamente no conhecimento, sendo 

influenciada por perseverança ambição, energia, intuição, capacidade de julgamento, ego e 

sorte. A escolaridade é um sinal formal de mercado que pode ou não ser útil, pois pode estar 

atualizado ou obsoleto. Os mercados do conhecimento rompem ou ignoram hierarquias. Eles 

seguem as redes de possuidores do conhecimento e essas existem em todos os níveis das 

organizações. 

 



 

As redes informais de compradores, corretores e vendedores movimentam o conhecimento 

pela organização e têm vantagens e desvantagens da informalidade. Como funciona através de 

contatos informais, geram a confiança que é a base essencial para o intercâmbio do 

conhecimento. 

 

As comunidades de prática são grupos auto-organizados que costumam ser iniciados por  

funcionários que se comunicam entre si porque compartilham as mesmas práticas, interesses 

ou objetivos de trabalho. Os gerentes deveriam ver as comunidades de prática como ativos da 

empresa e procurar meios para preservá-las. Algumas empresas eliminaram esse espaço, 

quando aplicaram a reengenharia. Ao se concentrar no trabalho mensurável e subestimar o 

valor da conversa, a reengenharia pode desestimular o intercâmbio e a formação espontânea 

de grupos  nos quais se desenvolve parte do conhecimento da empresa. 

 

A tecnologia e seus avanços têm o potencial de mudar a dinâmica do mercado, mas também  

pode enrijecer a fluência do conhecimento se este for colocado em estruturas rígidas de dados, 

no caso da concentração no sistema e menos no conteúdo.. Mas quando a tecnologia é 

utilizada para interligar pessoas, armazenar e recuperar conteúdos, esta pode melhorar a 

eficiência do mercado do conhecimento. 

 

Os autores consideram que para estabelecer uma cultura consistente de compartilhamento do 

conhecimento, são necessárias as utilizações de gratificações monetárias, aumentos de salário, 

promoções, colocar pessoas respeitadas em funções facilitadoras do conhecimento, realizar 

feiras e foros com a presença de pessoas respeitadas e dar tempo aos funcionários para que 

eles possam aprender e trocar conhecimento. 

 



 

1.5.1 A geração do conhecimento: 

 

Segundo DAVENPORT & PRUSAK (1998), a forma mais eficaz de se adquirir 

conhecimento é através da compra, seja de uma outra empresa que já possui o conhecimento 

desejado, ou contratando os profissionais que o possuam. Cada vez mais, as empresas 

adquirem outras empresas por seu conhecimento, pois dessa forma está comprando também as 

pessoas com o seu conhecimento tácito. 

 

O conhecimento pode ser alugado, que significa alugar uma fonte de conhecimento. Os 

consultores quando contratados, recebem seus honorários e parte do seu conhecimento 

permanece na empresa. Eles estão começando a negociar seus serviços em parte com base na 

transferência do conhecimento para os clientes. 

 

Outra forma seria a fusão, que consiste em reunir pessoas com diferentes perspectivas para 

trabalhar num problema ou projeto, obrigando-as a chegar a uma resposta conjunta. As 

diferenças entre as pessoas impedem que o grupo caia em soluções rotineiras e também faz 

reunir os talentos e históricos de experiência de cada um, para um resultado bem  sucedido. 

 

O conhecimento é gerado através de redes informais, que são formalizadas com o tempo, 

gerando conhecimento novo dentro das organizações. Na falta de  políticas e processos de 

conhecimento formais, as redes funcionam como impulsionadoras do pensamento inovador. 

 



 

1.5.2 Codificação e Coordenação do Conhecimento: 

 

O objetivo da codificação é apresentar o conhecimento numa forma que o torne acessível e 

aplicável àqueles que precisam dele. Os gerentes e usuários podem categorizá-lo, descrevê-lo, 

mapeá-lo, modelá-lo, estimulá-lo e inseri-lo em regras. Para isso, os gerentes devem decidir a 

que objetivos o conhecimento codificado irá servir; identificar o conhecimento existente nas 

várias formas para este atingimento; avaliar a adequação e codificação do conhecimento e 

identificar um meio apropriado para a codificação e a distribuição. É importante também, 

identificar as fontes do conhecimento que se deseja codificar. 

 

O conhecimento tácito não pode ser codificado, devido às suas características. Normalmente, 

nestes casos, só é possível localizar quem o tem e encaminhá-lo ao interessado para uma 

interação. 

 

O mapeamento do conhecimento é um guia, uma ferramenta ou retrato do que existe dentro 

da empresa e sua localização não é um repositório. Consiste em localizar conhecimentos 

importantes dentro da organização e depois publicar algum tipo de lista ou quadro, podendo 

ser um levantamento, que mostre onde encontrá-los, para que as pessoas saibam aonde ir 

quando precisarem de determinado conhecimento. 

 

Para a montagem do mapa, as organizações fazem uso de pesquisas que perguntam aos 

funcionários que conhecimento eles têm e onde obtêm o conhecimento de que precisam para 

fazer o seu próprio trabalho. Em seguida, a organização monta um mapa público, oriundo de 

vários mapas particulares, como a montagem de um quebra –cabeça. 

 



 

A tecnologia vai operacionalizar o mapa, através do acesso on-line a Páginas Amarelas, que 

podem conter até a foto da pessoa ou um banco de dados de funcionários portadores do 

conhecimento, em que todos os usuários da rede corporativa podem pesquisar por tópico ou 

palavra-cave, facilitando a localização e a comparação de fontes potenciais do conhecimento. 

A tecnologia não garante que o mapa seja efetivamente usado numa organização. 

 

Os mapas do conhecimento corporativo são também documentos políticos. Segundo os 

autores, se o conhecimento for genuinamente importante dentro da organização e aqueles que 

o possuem forem reconhecidos e recompensados, o mapa do conhecimento será um retrato de 

sucesso e status como um localizador do conhecimento.  Consideram que a luta política para a 

confecção de um mapa do conhecimento é salutar, pois mostra que o conhecimento é 

importante na organização. 

 

1.5.3 Transferência do Conhecimento: 

 

DAVENPORT & PRUSAK (1998) consideram que a  melhor maneira de transferir 

conhecimento seria contratar pessoas perspicazes e deixar que elas conversem entre si, pois o 

conhecimento é transferido nas organizações independente de seu gerenciamento. A 

transferência espontânea é de vital importância para o sucesso de uma empresa. Gerenciar o 

conhecimento implica em formalizar a transferência. Para isso um de seus elementos 

essenciais é o desenvolvimento de estratégias específicas para incentivar essas trocas 

espontâneas. 

 

A transferência de conhecimento através de conversas pessoais está sendo ameaçada  pelos 

gerentes e pela  existência de escritórios virtuais, em que o funcionário é incentivado a 



 

trabalhar em casa ou nas instalações do cliente. Eles trazem benefícios ao funcionário, mas 

diminuem a freqüência de transferência informal do conhecimento. Torna-se necessário um 

incentivo por parte da empresa em  que os funcionários se condicionem a se comunicar por 

telefone ou correio eletrônico, a fim de estimular a interação e transferência de conhecimento. 

 

Os autores sugerem a transferência também através de reuniões face a face e de narrativas. O 

conhecimento explícito pode ser disponibilizado através de banco de dados. Já o 

conhecimento tácito requer o contato pessoal. O relacionamento de transferência pode ser 

uma parceria, uma relação de orientação ou uma relação de aprendizado, tendo como 

essencial alguma relação de trabalho. 

 

Os mapas de conhecimento são parte integrante da infra-estrutura de transferência do 

conhecimento. A utilização do vídeo-conferência entre unidades de trabalho ou setores 

propicia a transferência do conhecimento.  

 

Pessoas que compartilham a mesma cultura de trabalho podem comunicar-se eficazmente e 

contribuir para a transferência  do que aquelas que não têm uma cultura em comum. 

 

Os autores ressaltam a relação de transmissão-absorção como um fator importante na 

transferência do conhecimento. A simples disponibilização do conhecimento não é 

transferência. Se o conhecimento não for absorvido, não terá sido transferido. Mesmo a 

transmissão e a absorção, juntas, não terá valor útil se o novo conhecimento não levar a 

alguma mudança de comportamento ou ao desenvolvimento de alguma idéia que leve a um 

novo comportamento. 

 



 

1.5.4 Valores e Aptidões desenvolvidas na Gestão do conhecimento: 

 

Segundo ARAÚJO (2002), os clientes inconscientemente já preestabeleceram certas 

expectativas sobre a organização, baseadas em suas próprias necessidades. Assim, antes de 

tudo, a organização tem o compromisso de superar estas expectativas, encantando-os e 

proporcionando uma visão de qualidade e excelência muito benéfica à organização. 

 

Na gestão do conhecimento o que se espera do colaborador são o seu desenvolvimento e o 

crescimento, tendo como conseqüência, o aumento na produtividade e a motivação. A 

empresa que ousar mais, que tiver o espírito empreendedor e mantiver como um de seus 

objetivos fundamentais o desenvolvimento da sociedade a que pertence, triunfará em qualquer 

ambiente. 

 

Cientes da importância de identificar seus talentos e posicionar a pessoa certa no lugar certo, 

as empresas procuram meios de tangibilizar formas de medir a competência das pessoas com 

aquelas requeridas para a função que ocupam, orientando as ações necessárias para que os 

resultados empresariais possam ser alcançados.  

 

 Na Gestão do Conhecimento, o líder Educador tem um papel primordial, já que está apto a 

extrair o melhor do capital humano da organização, seus conhecimentos e experiências, no 

intuito de fomentar as inovações nos produtos, processos e pessoas que serão o diferencial 

maior da organização. 

 

A organização do conhecimento requer dos gerentes um novo perfil agregando novas 

competências e habilidades. 



 

Dentre essas novas habilidades, podem ser destacadas: 

• Habilidade Humana: é a capacidade de trabalhar com outras pessoas, de entendê-las e 

motivá-las, como indivíduos ou como membros de grupos. 

• Habilidade Conceitual: é a habilidade de considerar a empresa como um todo, de 

coordenar e integrar todos os interesses e atividades de uma organização, 

compreendendo como suas partes dependem umas das outras e prevendo como uma 

mudança em qualquer das partes afetará o todo. 

• Habilidade Técnica: É o conhecimento especializado na utilização de  procedimentos, 

técnicas e conhecimentos de um campo de especialização.. 

• os gerentes devem apresentar, enfim, um perfil generalista para que se adequem num 

contexto de transformação da organização do conhecimento, em razão do generalista 

compreender não só o como fazer, mas o porquê fazer, aprendendo as implicações do 

seu trabalho para toda a organização. 

 

Além dessas habilidades, os gerentes da nova era deverão desenvolver as seguintes 

competências para praticar com sucesso a sua função e consolidar o seu perfil generalista: 

 

• Competências intelectuais: trata-se da capacidade de produzir, transferir e generalizar 

conhecimentos; 

• Competências organizacionais ou metódicas: trata-se da capacidade de autoplanejar-

se, auto-organizar-se; 

• Competências comunicativas: trata-se da capacidade de expressão e comunicação com 

os outros elementos humanos da organização; 

• Competências sociais: trata-se da capacidade de transferir os conhecimentos da vida 

cotidiana para o ambiente de trabalho e vice-versa; 



 

• Competências comportamentais: compreende iniciativa, criatividade, vontade de 

aprender e abertura à mudança, dentre outras; 

• Competências políticas: capacidade de compreender sua posição e função na estrutura 

produtiva. 

 

Segundo CRAWFORD (1994), novos conhecimentos levam à novas tecnologias, que levam a 

mudanças econômicas, que geram mudanças sociais e políticas, as quais criam um novo 

paradigma. 

 

A atual revolução diferencia-se, portanto, dos outros marcos históricos definitivos pela 

tremenda rapidez, agilidade e amplitude das mudanças e transformações. Assim, não se trata 

de apenas um salto qualitativo no acúmulo de conhecimento humano, similar aos que 

ocorreram em outras épocas. O ritmo dessa acumulação ganhou nova velocidade, uma vez 

que os avanços nas diferentes áreas interagem e potencializam a produção mais rápida ainda 

de novos conhecimentos. 

 

Este autor defende que a organização do conhecimento possui outros pressupostos básicos, de 

acordo com a sua nova realidade e visão de mundo, onde estas procuram desenvolver 

igualdade nas estruturas organizacionais, substituindo a hierarquia tradicional e possibilitando 

o desenvolvimento do conhecimento e da flexibilidade, necessários para a individualidade e a 

criatividade e o conceito de organização de aprendizagem, incentivando a criatividade e 

inovação de seus funcionários.  

 



 

Valores sociais básicos nas sociedades: industrial e do conhecimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 5 - Valores sociais básicos nas sociedades: industrial e do conhecimento 
Fonte: CRAWFORD (1994, p.88) 
 

   

1.6 - EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

 

A Educação Corporativa é uma ferramenta importante na Gestão do Conhecimento, pois torna 

a informação e o conhecimento democraticamente acessíveis aos funcionários, que têm a 

oportunidade de gerir o seu conhecimento e conseqüentemente o seu desenvolvimento. 

 

 

 1.6.1 Breve conceituação 

 

A educação corporativa é um modelo revolucionário e diferente do treinamento tradicional. 

Busca sanar a deficiência de conhecimento que a pessoa tem em determinado assunto. Tem o 

objetivo de desenvolver continuamente o quadro de pessoal da organização, disseminando o 

conhecimento aliado às metas e objetivos da organização. A educação corporativa fornece as 

ferramentas mentais para o aperfeiçoamento do trabalho. É uma mudança de cultura, onde o 

funcionário passa a buscar sempre o conhecimento, disseminá-lo, transformando a 

organização de forma rápida, sem se ausentar do trabalho ou até mesmo em casa. As empresas 

SOCIEDADE INDUSTRIAL SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

Hierarquia Igualdade 

Conformidade Individualidade e criatividade 

Padronização Diversidade 

Centralização Descentralização 

Eficiência  Eficácia 7 

Especialização Generalização, interdisciplina, holismo  

Maximização da riqueza 
material 

Qualidade de vida, conservação dos recursos 
materiais 

Ênfase no conteúdo 
quantitativo Ênfase na qualidade do resultado 

Segurança Auto-expressão e auto-realização 



 

estão implantando as Universidades Corporativas (U.C.), eliminando a necessidade de realizar 

cursos presenciais, já que o ambiente da U.C. é virtual, o que elimina despesas desnecessárias 

com esse modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

 

    2.1 – Conceitos Introdutórios: 

              

Segundo MEIRELLES (1989), o conceito de Estado varia em relação ao ângulo em que é 

considerado. Do ponto de vista sociológico, é corporação territorial dotada de um poder de 

mando originário (JELLINEK, apud MEIRELLES); sob o aspecto político, é comunidade de 

homens, fixadas sobre um território, com potestade superior de ação, de mando e de coerção 

(MALBERG, apud MEIRELLES). 

 

O Estado atua tanto no campo do direito público, como no direito privado, pois é 

juridicamente organizado e obediente às próprias leis. É constituído de três elementos: 

 

• Povo – Componente humano do Estado; 

• Território – A base física; 

• Governo soberano – Elemento condutor do Estado, que detém e exerce o poder 

absoluto de autodeterminação e auto-organização emanado pelo povo. 

 

Os poderes do Estado são: 

 

• O Legislativo - Tem a função normativa, elabora as leis; 

• O Executivo – Tem a função administrativa, converte a lei em ato individual e 

concreto; 

• O Judiciário - Tem a função judicial, aplica lei coativa aos litigantes. 

 



 

O Governo é a resultante da interação dos três Poderes de Estado, como a Administração o é 

de todos os órgãos desses Poderes. Em sentido formal, é o conjunto de Poderes e órgãos 

constitucionais. Atua mediante atos de Soberania ou de autonomia política na condução dos 

negócios públicos. 

  

A Administração Pública, segundo BASTOS (1994), é o conjunto dos órgãos que 

desempenham a atividade administrativa e não dos órgãos que desempenam atividades 

políticas.  

 

Em sentido material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral. Em 

sentido operacional, é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços 

próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Numa visão global, é 

todo aparelhamento do Estado preordenado à realização de sues serviços, visando à satisfação 

das  necessidades coletivas MEIRELLES, 1989, p. 55). 

 

O Governo e a Administração atuam através de suas entidades (pessoas jurídicas), de seus 

órgãos (centros de decisão), e de seus agentes (pessoas físicas investidas em cargos e 

funções). 

 

Entidade é a pessoa jurídica, pública ou privada; órgão é elemento despersonalizado 

incumbido da realização das atividades da entidade a que pertence, através de seus agentes. 

   

• Entidades estatais: São a União, os Estados –membros, os Municípios e o Distrito 

Federal; 



 

• Entidades Autárquicas: São pessoas jurídicas de direito público, meramente 

administrativas, criadas por lei para a realização de atividades descentralizadas que a 

entidade estatal as criou; 

• Entidades paraestatais: São pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é 

autorizada por lei para a realização de obras,k serviços ou atividades de interesse 

coletivo. 

 

Os Órgãos Públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções 

estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. 

 

Cada órgão, como centro de competência governamental ou administrativa, tem 

necessariamente funções, cargos e agentes, de forma distinta desses elementos, podendo ser 

modificados, substituídos ou retirados sem  supressão da unidade orgânica. 

 

Na atualidade, a Administração Pública vem passando por uma redefinição de estruturas, em 

relação à velha estrutura burocrática, com excesso de cargos em seu organograma e vem 

dando espaço a estruturas mais enxutas e cargos multifuncionais, dos quais são exigidos mais 

qualidade e rapidez na prestação de serviços. Neste aspecto, a área de recursos humanos 

abandona o seu papel de gerador de custos para um papel fundamental como agente 

estratégico de mudança, na medida em que se vê responsável por reelaborar sua política de 

ação com referência aos funcionários e clientes e o desenvolvimento de novas competências 

individuais e organizacionais, atendendo a uma postura diferente frente à nova administração 

pública que é regida por metas e com a responsabilidade de desenvolver os seus funcionários 

nos quesitos necessários ao melhor desempenho e utilização dos talentos disponíveis.  



 

 

     2.2 – A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA - SEFAZ. 

 

A Secretaria da Fazenda - SEFAZ é um órgão da Administração Pública do Estado da Bahia, 

criada em 16 de agosto de 1895, transformada pelo Decreto-Lei n° 11.889, de 30 de abril de 

1941, e reorganizada pelas Leis n° 6.074, de 22 de maio de 1991, 7.249, de 07 de janeiro de 

1998, e 7.435, de 30 de dezembro de 1998, que tem por finalidade formular, coordenar e 

executar as funções de administração tributária, financeira e contábil do Estado, assim como 

planejar, coordenar, executar e controlar as atividades do Fundo de Custeio da Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia – FUNPREV. 

 

 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 

A SEFAZ apresenta a seguinte estrutura hierárquica: 
 

 

Figura 1 Estrutura Organizacional 
Fonte: SEFAZ 
 
  

O NEGÒCIO da SEFAZ é Administração Tributária, Captação de Recurso e Controle das 

Finanças Públicas. Sua Missão é prover e administrar os recursos públicos para viabilizar 



 

financeiramente o desenvolvimento do Estado. Como VISÃO, pretende atingir a excelência 

na administração fazendária, sendo reconhecida como uma organização inovadora e eficiente, 

que valoriza o seu quadro profissional e que se orienta por transparência, ética e 

responsabilidade social. 

 

A SEFAZ estipulou como Metas Globais manter o equilíbrio fiscal, aumentar a arrecadação 

anual acima do crescimento da base tributária do Estado e melhorar a qualidade de 

atendimento aos usuários dos serviços. Têm como metas do biênio de 2003/2004 a 

manutenção do equilíbrio fiscal, a qualidade do gasto público e o crescimento real da 

arrecadação. Como medida alavancadora. 

  

Esta organização tem como valores primordiais a Confiança que é construir um ambiente de 

trabalho onde exista confiança entre cada dirigente e sua equipe e entre os colegas de 

trabalho; a Cooperação que é o espírito de colaboração para o alcance dos resultados, é o 

sentimento de fazer parte, e o Reconhecimento através de esforços coletivos e individuais 

identificados e premiados com regras justas e transparentes para haver reconhecimento. 

 

Apresenta, conforme Decreto 7.921 de 02/04/2001, que aprova  Regimento interno, as 

seguintes competências organizacionais: 

 

• Coordenar e avaliar a políticas tributária, financeira, contábil e previdenciária do 

Estado; 

• Estudar e propor alterações na legislação tributária, financeira, contábil, previdenciária 

e elaborar sua regulamentação; 

• Fiscalizar e arrecadar tributos e todos os componentes da receita pública estadual; 



 

• Proceder à orientação fiscal e tributária; 

• Exercer a representação judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento 

jurídico do Estado, em matéria tributária; 

• Administrar a contabilidade geral do Estado; 

• Coordenar e executar as atividades relativas ao Sistema Financeiro e de Contabilidade; 

• Elaborar a programação financeira do Estado; 

• Participar da elaboração das propostas do plano plurianual, das diretrizes 

orçamentárias e dos orçamentos anuais; 

• Exercer a centralização do controle interno do Poder Executivo, procedendo à análise 

administrativa, financeira e contábil dos órgãos da administração direta e das 

entidades da administração indireta do Estado; 

• Promover o desenvolvimento dos recursos humanos e realizar pesquisas com vistas ao 

aperfeiçoamento dos serviços fazendários; 

• Examinar, registrar e controlar os contratos, convênios e operações a serem realizadas 

pelo Estado que envolva matéria financeira e que impliquem o comprometimento de 

recursos do Tesouro; 

• Coordenar e supervisionar a política de investimento e financiamento do Estado; 

• Elaborar a proposta orçamentária e a programação anual e plurianual do FUNPREV; 

• Gerir os recursos do FUNPREV; 

• Exercer outras atividades correlatas. 

 

A SEFAZ possui apenas dois cargos permanentes que são Auditores Fiscais e Agentes de 

Tributos, que formam o GRUPO FISCO. Atualmente existem, em atividade, 975 Auditores 

Fiscais e 943 Agentes de Tributos recrutados através de concurso público. 

  



 

Conta também em seu quadro com 796 agentes públicos, pertencentes à Secretaria de 

Administração do Estado da Bahia (SAEB), lotados na SEFAZ. 

 

A SEFAZ possui a sua sede localizada no Centro Administrativo da Bahia, com uma diretoria 

geral e com três superintendências todas ligadas diretamente ao gabinete do secretário: 

• Superintendência de Desenvolvimento da Gestão Fazendária (SGF): com três 

diretorias; 

• Superintendência de Administração tributária (SAT): com seis diretorias; 

• Superintendência de Administração Financeira (SAF): com três diretorias; 

 

 A SAT, através de seis Diretorias, concentra o maior número de agentes de tributos e 

Auditores Fiscais, por estar relacionada diretamente ao negócio da SEFAZ e exercendo a 

atividade fim da organização, que é arrecadação de tributos estaduais. Desta forma, possui 

três diretorias, com este objetivo, localizadas estrategicamente, sendo a primeira, na região 

metropolitana, a segunda, na região norte e a terceira, na região sul do Estado, tendo também 

37 inspetorias subordinadas a essas Diretorias. As Inspetorias se subdividem em Inspetoria de 

Trânsito e Inspetoria de Comércio. As outras três diretorias são responsáveis, em resumo, pelo 

planejamento e fiscalização (DPF), pela gestão da legislação, atualização e divulgação interna 

e externa (DITRI) e a última (DARC), que é responsável por controlar e cobrar os tributos e 

normatizar o sistema de arrecadação. 

 

3.3 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DA SEFAZ: 

 
• PROMOSEFAZ 

 
 O Programa de Modernização da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - 

PROMOSEFAZ foi implantado em 1996 e integrante do Programa Nacional de Apoio à 



 

Administração Fiscal para os Estados Brasileiros - PNAFE, que visa fortalecer e modernizar 

as administrações fiscais dos estados brasileiros. 

 

O objetivo do PROMOSEFAZ é promover a modernização, racionalização e aperfeiçoamento 

da Gestão Fazendária. 

 

Apresenta as seguintes diretrizes: 

• Combate à sonegação; 

• Modernização do sistema de arrecadação e fiscalização; 

• Aumento da produtividade fiscal; 

• Simplificação e padronização dos procedimentos fiscais; 

• Racionalização do uso dos recursos; 

• Utilização de modernas tecnologias de informação e  

• Valorização dos recursos humanos. 

 

As ações foram definidas por áreas que são: Administração Tributária, Contencioso e 

Cobrança, Tecnologia da Informação, Gestão e Organização através da visão integrada da 

gestão fazendária, do seu sistema organizacional, operacional e funcional. Em novembro de 

1999, este programa teve o seu orçamento ampliado para atender, também a área financeira. 

Para tanto, foi criado o Projeto de Modernização e Racionalização da Administração 

Financeira – PROMAF, voltado além da SEFAZ, também para todos os segmentos de 

natureza financeira do Poder Executivo, além do Tribunal de Contas do Estado, órgão do 

Poder Legislativo. 



 

 

• PROMAF 

 

 O Projeto de Modernização e Racionalização da Administração Financeira – PROMAF 

consiste em um Convênio de Cooperação Técnica firmado entre o Governo do Estado, 

representado pela SEFAZ e a Fundação Luis Eduardo Magalhães – Centro de Modernização e 

desenvolvimento da Administração Pública, em 09 de julho de 2001, tendo como objeto a 

implementação das ações de capacitação de recursos humanos e também a prestação de 

serviços técnicos especializados de gerenciamento da implementação do Plano Geral de 

Trabalho das Ações de Capacitação do PROMAF/PROMOSEFAZ. 

 

 As ações do projeto estão distribuídas nas seguintes categorias de investimentos: 

Capacitação, Consultoria, Equipamentos de Informática, Equipamentos de Apoio e 

Comunicação e Infra-Estrutura / Obras e Instalações. 

 

O Plano de Geral de Trabalho definiu as ações de Capacitação nas modalidades de cursos, 

seminários e palestras, voltados para os servidores do Estado, envolvidos com atividades 

relativas à execução orçamentária, administrativa e financeira do Poder Executivo, Ministério 

Público e Tribunal de Contas. Para atender às exigências de caráter operacional, tais ações 

foram direcionadas para as áreas de Direito e Legislação; Administração, Economia e 

Finanças Públicas; Contabilidade, Auditoria e Fiscalização; Conhecimentos Gerais, 

Habilidades e Atitudes e Tecnologia da Informação. 

 

A meta inicial foi disponibilizar, mediante Convênio, 5.155 vagas em ações de capacitação 

nas modalidades definidas para servidores da área financeira do Estado, correspondente a 



 

4.908 horas/aula, sendo ampliada para 8.054 vagas e 5.757 horas/aula. A partir de agosto de 

2003 até dezembro foi celebrado um contrato de Prestação de Serviços Técnicos 

Especializados, para execução da Matriz de Capacitação da área financeira, a fim de permitir 

o acesso de aproximadamente 2000 servidores estaduais, para uma carga horária de 1.077 

horas, através de oferta de cursos, palestras e seminários.  

 

Relatório de Acompanhamento de Capacitação PROMAF 

 

Ano Participantes Carga Horária Nº de ações 
2001 (ago a dez) 2.112 1.751 98 
2002 (jan a dez) 3.586 2.550 150 
2003 (jan a jul) 

Contrato (ago a dez) 
2.258 
2.168 

1.342 
1.360 

166 
118 

TOTAL 10.124 7.003 532 
Quadro 6: Relatório de Acompanhamento de Capacitação PROMAF 

Fonte: DAF / FLEM Prestações de Contas Mensais e Relatórios de acompanhamento de Capacitação PROMAF 
 

 

A programação está dividida em três grandes grupos, de acordo com seu conteúdo e 

classificadas nos cinco campos de desenvolvimento do Programa de Capacitação da SEFAZ: 

Grupo I – Conteúdo Operacional; 

Grupo II – Conteúdo Fundamental; 

Grupo III – Conteúdo de Especialização. 

 

• PROJETOS SOCIAIS: 

Os principais projetos sociais da SEFAZ são: 

 

1. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA – PET BAHIA: Tem como objetivo 

Enfatizar a população a importância e função social do imposto, através de ações de cunho 

educativo e pela valorização das nossas raízes culturais e da vocação natural do baiano. 

Através dos projetos Sua Nota É Um Show e Sua Nota É Um Show de Solidariedade, que 



 

consiste em educar o cidadão a exigir a nota ou cupom fiscal, que pode ser trocado por 

ingressos para shows e partidas de futebol, livros ou doado para instituições filantrópicas. 

Com isso, houve um crescimento na receita tributária estadual, incremento no combate à 

sonegação fiscal, apoio a atuação das instituições vinculadas às áreas de saúde e de 

assistência e promoção social. 

  

2. PROGRAMA Faz Universitário: Destinado aos alunos oriundos da rede pública de 

ensino da Bahia. , oferecendo uma melhor oportunidade para enfrentar o vestibular, 

beneficia-los-á com a distribuição de mais de 1.000 bolsas integrais a estudantes que 

ingressarem em universidades particulares na Bahia por via de processo seletivo, aplicado 

pelas instituições do Ensino Superior, tendo como critério as melhores colocações no 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Tem como objetivos estimular a 

compreensão da função social do imposto, incentivar o exercício da cidadania, subsidiar, 

mediante Bolsas de Estudo, formação de nível superior para alunos egressos da Rede 

Pública de Ensino do Estado da Bahia, que vierem a ingressar em IES particulares do 

Estado.  

 

3. PROGRAMA Primeiro Emprego: Visa a estimular as empresas a contratarem jovens 

de 15 a 25 anos sem experiência profissional, através de uma dedução no ICMS a ser 

recolhido. 

 

4. PROGRAMA FAZATLETA: É um Programa de incentivo ao esporte amador no 

estado, mediante a parceria com o empresariado. As empresas interessadas em adotar um 

atleta poderão ter até 5% de abatimento no ICMS a recolher, apoiando até 80% do valor 

total do projeto esportivo.  



 

 

• PROGRAMA SATISFAZ 

 

Em 4 de maio de 2001, foi lançado O Programa SATISFAZ, que tem como objetivo tornar a 

SEFAZ uma organização em que todos sintam orgulho e prazer em trabalhar.  

 

Instituído para a satisfação do público interno, a coordenação do Satisfaz iniciou o Programa 

no período supra citado, realizando visitas em cada unidade de trabalho para ouvir as 

demandas dos servidores quanto às condições de trabalho e o que seria necessário para 

transformar a SEFAZ num ótimo lugar para se trabalhar. 

 

Após as visitas, as ações foram agrupadas em cinco áreas: Infra-estrutura, Equipamentos e 

Sistemas, Carreira e Remuneração, Programação Fiscal e Assistência Social. Além disso, as 

prioridades foram definidas, juntamente com os responsáveis das áreas envolvidas em função 

da abrangência, do custo envolvido e do tempo de duração para implantação das ações. 

Até o momento já foram realizados dois questionários de clima Organizacional e possui na 

Intranet um canal de comunicação para críticas e sugestões como forma de Gestão 

Participativa. 

• SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA SEFAZ 

A Secretaria da Fazenda, com o intuito de medir permanentemente seu próprio desempenho, 

adotou o sistema de indicadores de desempenho desde 1996 – com foco exclusivamente na 

arrecadação – e nos últimos anos vem evoluindo, de modo a atingir o aperfeiçoamento do 

modelo de gestão, tornando-o mais estratégico em  todos os setores, conforme  ilustra o 

quadro a seguir: 



 

Abrangência dos Indicadores 

 
FASE REPERCUSSÃO 

Nº DE A 
INDICADOR 

FINANCEIRA CARREIRA 

1 ----- 1995 -------------------- NÃO NÃO 

2 1996 1999 Arrecadação NÃO NÃO 

3 2000 2000 Arrecadação + Outros Indicadores p/ SAT NÃO NÃO 

4 2001 2002 Arrecadação + Outros Indicadores p/ SAT SIM NÃO 

5 2003 ----- Arrecadação + Outros Indicadores p/ Sefaz SIM SIM 

 
Quadro 7: Abrangência dos indicadores 

Fonte: SEFAZ 

O quinto estágio da SEFAZ é considerado como um modelo muito abrangente em termos de 

indicadores, em razão de cobrir todas as áreas de atuação, que são: 

1. Gabinete 

2. Tributária 

3. Financeira 

4. Desenvolvimento da Gestão 

5. Controle Interno 

6. Administração Geral 

7. Contencioso Administrativo 

8. Procuradoria 

9. Educação Fiscal. 

E, além disso, vincula a cada um dos objetivos as estratégias consideradas adequadas para 

atingi-lo; estabelece os indicadores necessários, e respectivas metas, para verificar se as 

estratégias estão sendo seguidas e, mais importante, se estão produzindo os resultados 

esperados; E o último, Repercute financeiramente e sobre evolução na carreira dos servidores. 



 

Esses indicadores são relacionados à legislação que instituiu o PDF, lei nº 7.800/2001, através 

do Decreto 7.907/2001, que fez sua regulamentação, o Decreto 8.415/2003, que regulamentou 

o GDFISCO (Sistema de Desempenho do Grupo Fisco), e a Portaria 009/2003, que dispôs 

sobre a avaliação de desempenho individual. 

Atualmente a Secretaria da Fazenda trabalha com 100 indicadores, para o atingimento de 

metas trimestrais, sendo que apenas os da área tributária possuem pesos diferenciados, 

podendo o resultado positivo de um indicador suprir a eventual deficiência de outro, mas sem 

perder o foco no crescimento deste.  

 

• PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO – PDF 

 

Foi instituído através da lei º 7.800, de 13 de fevereiro de 2001 e é concedido uma vez por 

trimestre aos servidores ativos da SEFAZ, quando da superação das metas de arrecadação de 

tributos estaduais e de outros indicadores de desempenho previamente estabelecidos. 

O Secretário da Fazenda deverá estabelecer as metas a serem atingidas e ajustá-las sempre 

que fatores supervenientes justificarem este procedimento, ouvido um comitê integrado pelo 

Subsecretário, pelos Superintendentes de Administração Tributária e de Administração 

Financeira, pelo Diretor de Planejamento da Fiscalização e pelo Coordenador I do Gabinete 

do Secretário responsável pela proposição das metas de arrecadação. 

 

• PLANO DE CARREIRA 

 

O plano de carreira, instituído através da lei nº 8.210 de 22 de março de 2002, reestrutura o 

grupo fisco, suas atribuições, desenvolvimento na carreira, que passa a ter oito classes para o 

agente de tributos e também oito classes para o auditor fiscal. 

  



 

O desenvolvimento do servidor se dará através de promoção, respeitando o resultado da 

avaliação de desempenho, o nível de capacitação, que varia de 01 a 10 e o tempo de 

permanência na classe anterior, observando-se os prazos mínimos para cada fator citado e as 

diretrizes evidenciadas no Programa Permanente de capacitação e Desenvolvimento dos 

Auditores Fiscais e Agentes de Tributos Estaduais (PROCAD) e também a avaliação 

individual.  

 

• PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DOS AUDITORES FISCAIS E AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

SECRETARIA DA FAZENDA - PROCAD 

 

O PROCAD, instituído através da Portaria 004/2003, foi regulamentado pelo Decreto 8.199 

de 27/03/2002 e se destina a adequar o perfil profissional do servidor à missão da instituição, 

desenvolver suas potencialidades, melhorar seu desempenho e embasar sua evolução na 

carreira. A Diretoria de Recursos Humanos (DRH) tem a competência de gerir e avaliar 

continuamente os resultados das ações de capacitação em parceria com as demais áreas da 

instituição. 

 

O PROCAD é composto de quatro subprogramas que são: 

1. Aperfeiçoamento técnico: com o objetivo de promover a educação continuada dos 

servidores, assegurando a aquisição ou reciclagem de conhecimentos e habilidades, por meio 

de cursos internos presenciais ou a distância, cursos externos, palestras  e treinamento em 

local do trabalho; 

2. Desenvolvimento Pessoal e Organizacional: com o objetivo de ambientar novos servidores, 

integrar e motivar equipes de trabalho, estimular o autodesenvolvimento do servidor, 



 

melhorar o relacionamento interpessoal e clima organizacional, dar suporte ao programa de 

modernização; 

3. Desenvolvimento Gerencial: com o objetivo de aprimorar competências técnicas e de 

liderança dos ocupantes de cargos de direção e assessoramento superior e também  para 

potenciais gerentes; 

4. Pós-graduação: com o objetivo de proporcionar aos servidores graduados, a ampliação de 

seus conhecimentos através de cursos de especialização de longa duração até 360 horas, em 

áreas de interesse da organização que são Auditoria, Contabilidade, Direito, Administração, 

Economia, Finanças públicas, Tecnologia da Informação. Estes cursos são realizados em 

parceria com renomadas instituições de ensino superior. 

  

O nível de capacitação de cada servidor é medido com base no PROCAD e classificado em 

dez níveis, através do número de horas de capacitação nos cinco campos de desenvolvimento 

de qualquer subprograma. São previstos um total de 10 (dez) níveis de capacitação para 

Auditores Fiscais e também a mesma relação para os Agentes de Tributos Estaduais, que 

fazem parte de um dos pré-requisitos para a promoção. 

 

Os treinamentos são estruturados pela DRH, que estabelece uma programação que atenda às 

diretrizes do planejamento estratégico da SEFAZ, ou levantamento de necessidade de 

treinamento (LNT) elaborada por cada gestor, estudos da própria DRH, diagnóstico resultante 

de avaliação de desempenho, modelo de perfil profissional, comparação de carga horária 

acumulada pelos servidores. 



 

 

• SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO DO GRUPO FISCO – GDFISCO 

 

A SEFAZ desenvolveu o GDFISCO, que é uma ferramenta de gestão de pessoas, com a 

finalidade de proporcionar a melhoria contínua do desempenho dos seus funcionários, 

garantindo, assim, o alcance dos objetivos organizacionais, gerenciais e individuais e 

maximização de resultados para a organização, ratificados com o atingimento das metas 

apontadas pelos indicadores.  

 

Trata-se de um modelo participativo e permanente de planejamento, acompanhamento e 

avaliação do desempenho do servidor, através da negociação de compromissos a serem 

cumpridos ao longo do exercício. 

 

O GDFISCO é fundamentado no Plano de Carreira do Grupo Fisco, que prevê a promoção do 

servidor com base nos critérios de avaliação de desempenho, nível de capacitação e tempo 

permanente na classe anterior. 

Possui três etapas que são: 

 - Negociação de compromissos entre líderes e colaboradores: consiste em contextualizar 

cada competência na ficha de negociação, de acordo com a atividade do servidor, firmando 

um compromisso para o atingimento da meta trimestral, através da evidência das ações para 

cada indicador; 

 - Reuniões trimestrais de acompanhamento: são reuniões trimestrais para discutir o 

desempenho da equipe, dar feedback, tendo o líder a oportunidade de exercer o seu papel  de 

educador; 

 - Avaliação anual de desempenho: A equipe é avaliada com base na média dos  indicadores 

alcançados nos quatro trimestres  e cada servidor é avaliado, faz uma auto-avaliação e avalia o 



 

seu líder. Os resultados são discutidos entre ambos, para se chegar a um consenso, assim 

como, o surgimento de demandas de capacitação. 

 

A auto-avaliação representa 20%, a avaliação da chefia imediata 60%, a média dos 

indicadores, avaliado pela unidade do servidor, representa os 20% restantes. 

 

Para os ocupantes de cargos (DAS) e supervisores, a auto-avaliação representa 20%, a 

avaliação da chefia imediata 40% e a média das avaliações efetuadas pela equipe representam 

20% restantes. 

 

A avaliação é 180°, onde o servidor é avaliado pelo seu líder e também  o avalia . 

 

O modelo do GDFISCO possui cinco Competências Gerenciais que são Comprometimento; 

Planejamento e Organização; Liderança e Comunicação; Capacidade Empreendedora E 

Relacionamento Interpessoal. As competências técnicas são Comprometimento; 

Conhecimento do trabalho e autodesenvolvimento; Qualidade e Produtividade; Criatividade e 

Iniciativa e Relacionamento Interpessoal. 

 

O método de avaliação utilizado é de escalas gráficas, utilizando competências de avaliação, 

graus de desempenho às competências e atribui pontos aos graus de desempenho de zero a 

dez. 

 

Será habilitado para promoção, o servidor cuja média das duas avaliações que a antecedem 

atingir no mínimo 70% para as classes 2 ou 3; 75% para as classes 4 ou 5; 80% para as classes 

6 a 8. 

 



 

O servidor que não concordar com o resultado da avaliação poderá entrar com recurso no 

prazo de sete dias após a avaliação, entrando com pedido dirigido à chefia mediata, em 

primeira instância e após o prazo de ciência, caso não concorde, poderá dirigir pedido ao 

comitê  de avaliação de desempenho, em última instância. 

 

A implementação desses programas tem impulsionado na organização uma mudança de 

cultura, em que servidores de todas as faixas etárias se vêem motivados ao aperfeiçoamento e 

crescimento contínuo, assim como mais abertos às mudanças constantes na SEFAZ. 

 A Diretora de Recursos Humanos observa na SEFAZ, em todo o seu período de gestão nesta 

área, a transformação de uma Administração burocrática, gradativamente, em uma 

Administração Gerencial e ressalta que “A eficiência passa a ser princípio da Administração 

Pública”.  



 

3 – O ESTUDO DE CASO 

 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ) foi escolhida como estudo de caso, em 

razão dessa organização pública já possuir um plano de carreira, que adota a capacitação 

técnica e de pós-graduação, assim como o nível de escolaridade dos servidores, como fatores, 

dentre outros, para a promoção e isto fomenta a busca pelo conhecimento e 

autodesenvolvimento; um sistema gestão do desempenho que prioriza o acompanhamento do 

desenvolvimento do servidor e só depois avaliá-lo, vinculado ao programa de capacitação dos 

servidores do grupo fisco, que oferece uma grade de treinamentos, que se revertem em 

resultados para a organização.  

 

Considerando essas evidências, observa-se o importante e estratégico papel da DRH 

(Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos), agindo como parceira imediata da 

Administração na otimização desses objetivos. Esta Diretoria possui atualmente três 

gerências. A GEDEC (Gerência de Desempenho e Carreira), a GDORG (Gerência de 

Desenvolvimento Organizacional) e a GEATE (Gerência de Aperfeiçoamento Técnico). As 

duas últimas são responsáveis pelo programa de capacitação da organização. 

 

3.1 – Competências da DRH e suas Gerências: 

 

De acordo com o Regimento Interno da SEFAZ, A DRH possui as seguintes competências: 

• Promover, coordenar e executar ações de capacitação, desenvolvimento e avaliação do 

quadro de pessoal da Secretaria: 

a)   pela Gerência de Desenvolvimento Organizacional: 



 

1.    Implementar o Programa de Qualidade nas diversas unidades da Secretaria, visando à 

melhoria da produtividade através da adoção de metodologias voltadas para o cumprimento 

de metas e conscientização da cultura deste modelo de gestão;  

2.    Desenvolver treinamentos e ações que habilitem o corpo funcional da Secretaria à 

aplicação de técnicas e ferramentas estabelecidas no Programa de Qualidade;  

3.    Planejar, coordenar e executar o Programa de Desenvolvimento Gerencial continuado 

para todos os níveis hierárquicos do quadro de dirigentes da Secretaria;  

4.    Implementar ações para desenvolvimento de habilidades gerenciais do quadro de 

servidores visando ao aprimoramento pessoal e profissional; 

5.    Dar suporte ao programa de modernização através de ações que facilitem o processo de 

mudança. 

b)   Pela Gerência de Aperfeiçoamento Técnico: 

1.    Elaborar e implementar o Programa de Capacitação, de acordo com as necessidades 

identificadas nas diversas unidades da Secretaria e com os Planos de Carreira e Avaliação de 

Desempenho;  

2.    Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de treinamento técnico-operacional; 

3.    Planejar, coordenar e acompanhar a execução do programa de capacitação em nível de 

pós-graduação; 

4.    Desenvolver programa de formação de instrutores, identificando as potencialidades 

internas, de modo a assegurar a disseminação das práticas e conhecimentos técnicos. 

c)   Pela Gerência de Desempenho e Carreira: 

1.    Gerir o Plano de Carreira dos servidores da Secretaria; 

2.    Dotar a Secretaria de um programa de avaliação de desempenho; 

3.    Implementar, administrar e manter atualizado o Sistema de Informações do Servidor. 

 



 

3.2 - A GEATE 

 Esta gerência é responsável pela área de capacitação dos subprogramas de Aperfeiçoamento 

Técnico e de Pós-graduação, previstos na Portaria 004 de 06/01/2003 que dispõe sobre o 

PROCAD. Possui duas coordenações de treinamento. Uma de treinamentos técnicos e a outra 

de treinamentos de pós-graduação. 

 

3.2.1 - Coordenação de treinamentos técnicos: 

Na coordenação de treinamentos técnicos são realizados os eventos de capacitação, do 

subprograma “Aperfeiçoamento Técnico”, com carga horária total anual variando em torno de 

6050 a 10.123 horas, conforme tabela abaixo.  

 

Esta coordenação, juntamente com a coordenação do PROMAF e a da GDORG são 

responsáveis pela grade de 227 eventos de capacitação, sendo, que cada um é vinculado a um 

campo de desenvolvimento e também à respectiva competência a ser desenvolvida como 

dispõe o GDFISCO. Com isso, garante-se quais os resultados a serem alcançados, ao solicitar 

treinamento para o funcionário. Baseado nesse aspecto percebe-se, no decorrer de 98 a 2003, 

a diminuição de carga horária anual de treinamentos, em função do aumento de critérios no 

momento da solicitação de treinamentos, no intuito de que o conhecimento não seja 

fragmentado e sim, gerido para o desenvolvimento de  competências. Há de se considerar, 

também, outro fator: o de cortes em orçamento, ratificando ainda mais os critérios e 

prioridades na escolha dos eventos, a fim de garantir a qualidade do gasto público. 

 

Os eventos de capacitação são classificados por campos de desenvolvimento, conforme a 

seguir: 

1– Auditoria, Contabilidade e Fiscalização; 



 

Ano Nº Treinamentos Nº Treinandos Carga Horária 
1998 646 7.846 9.612 
1999 430 6.177 6.577 
2000 660 10.123 9.624 
2001 383 8.206 6.600 
2002 331 6.499 6.050 
2003 458 7.706 6.335 

TOTAL 2.908 46.557 44.798 
 

2 – Tecnologia da Informação; 

3 – Administração, Economia e Finanças; 

4 – Conhecimentos Gerais, Habilidades e Atitudes. 

5 – Direito e Legislação 

 

O quadro abaixo demonstra um resumo dos eventos de capacitação realizados de 1998 a 2003, 

considerando-se os campos de desenvolvimento: 

Tabela 1 

Eventos de Capacitação 

Período: 1998 a 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Gerência de Aperfeiçoamento técnico 

 

 

Até o ano de 2003 a programação de treinamentos era feita mensalmente e divulgada através 

da INTRANET. A partir de 2004 a GEATE já tem condição de divulgar a programação anual 

de treinamentos, cuja elaboração utiliza o critério de visualização das necessidades de 

treinamento das unidades de trabalho em cada campo de desenvolvimento, através de consulta 

no Sistema de Informação do Servidor (SERV), sendo que poderão ser oferecidos eventos de 

capacitação extra-programação, a depender da demanda de alguma unidade por necessidade 

de executar determinada atividade especial. 

 



 

A solicitação de treinamento para o servidor é feita pelo seu gestor, que como líder educador, 

identifica a necessidade do treinamento para a melhor execução das tarefas. Até 2003, esta 

solicitação era feita via e-mail, a partir de 2004, já pode ser feita via sistema SERV.  

 

Os treinamentos são realizados na região metropolitana, na região norte, e na região sul, com 

o objetivo de diminuir o tempo de deslocamento, gastos com passagem e diárias e facilitar o 

acesso a  capacitação, já que existem unidades de trabalho em todo o Estado da Bahia. 

 

De acordo com o PROCAD, cada funcionário deverá ter pelo menos 20 horas/ano de 

treinamento em cada campo de desenvolvimento. Isto possibilitará ao servidor agregar valor 

individual, pois aumentará o seu conhecimento em diversas áreas e para a organização, pois 

esses conhecimentos individuais se transformarão em coletivos, colocados em prática na 

organização e transformados em resultados. 

 

Neste aspecto, o papel do líder educador tem suma importância, na observância do 

comportamento profissional na execução das tarefas do seu colaborador após o treinamento. 

 

3.2.2 - Coordenação de Pós-graduação: 
 
 
É responsável pela elaboração e coordenação de cursos de Especialização, através de 

negociação com as áreas interessadas da SEFAZ, realizando, conforme orientações da 

Gerência da qual está vinculada, cursos de interesse da organização, do subprograma “Pós-

graduação”, tais como, Auditoria, Contabilidade, Direito, Administração e Economia, em 

parceria com instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação. 

 

 
 



 

Os cursos de especialização têm sido realizados com renomadas universidades desde o ano de 

1998, apresentando a seguinte evolução: 

 

Tabela 2  

Quantitativo de Cursos de Especialização custeados pela SEFAZ 

Período:1998 a 2003 

Ano Quant. de Turmas Vagas oferecidas 
1998 01 38 
1999 06 220 
2000 06 209 
2001 06 227 
2002 07 248 
2003 05 187 
Total 31 1.129 

Fonte: GEATE/Coordenação de Pós-graduação  
 
 
Este quantitativo de 1.129 servidores representa o total de vagas oferecidas em cursos de 

Especialização aos servidores da SEFAZ, desde a implantação do programa de pós-graduação 

em 1998, até 2003. Há de se considerar que deste valor existem alguns servidores que 

participaram do curso de Direito Tributário em 1999, tendo a oportunidade de em 2002, em 

função de exercerem cargos de gestores, participarem do curso de Especialização em Gestão 

Tributária. 

 

A oferta de cursos de Especialização da SEFAZ é feita através de processo seletivo, com 

divulgação do Edital pela INTRANET e via correio eletrônico para todas as unidades do 

Estado da Bahia. Cada participante de curso deste subprograma tem que aguardar quatro anos 

para participar de outro processo seletivo, conforme dispõe a Portaria 004/2003 do PROCAD, 

com o objetivo de possibilitar capacitação a todo o quadro do fisco em especialização. 

 

Nos cursos de Especialização em Gestão Tributária, não se aplica o processo seletivo, em 

função deste ser voltado para a clientela de gestores, sendo utilizada a indicação por parte da 



 

Superintendência de Administração Tributária (SAT). 

Os servidores participantes desses cursos se comprometem, mediante assinatura de Contrato 

de Compromisso, de após o término do curso, permanecer trabalhando em sua unidade 

durante pelo menos dois anos, como forma de aplicar os conhecimentos adquiridos e também 

compartilhá-los com os demais colegas. 

 

3.3 - A GDORG 

 

Esta gerência é responsável por realizar os treinamentos dos subprogramas previstos no 

PROCAD que são “Desenvolvimento Pessoal e Organizacional” e “Desenvolvimento 

Gerencial”, oferecendo eventos de capacitação na área comportamental e gerencial. 

 

Desenvolve, também, o Programa de Qualidade, através de visitas a todas as unidades, 

realizando o 5S e a manutenção deste.  

 

O Programa “Líder Educador” ficou a cargo desta gerência, que tem otimizado a mudança de 

cultura na organização. 

 

Dos 227 treinamentos elencados na lista geral de cursos, 61 eventos de capacitação estão 

voltados aos  objetivos dessa gerência. 

 

A operacionalização feita através de mini-cursos através de vídeo-aula proporciona o fácil 

acesso a conhecimento  de interesses de funcionários de variados setores da organização. 

 

3.4 - A GEDEC 
 
Além das competências organizacionais já citadas, a GEDEC, tem todo o controle do perfil e 



 

histórico de capacitação dos servidores do grupo fisco e dos agentes públicos lotados a 

SEFAZ, tendo como fornecer imediatamente dados das necessidades de capacitação anual de 

cada servidor em todos os campos de desenvolvimento, através do sistema SERV, onde 

também estão registrados os dados cadastrais dos servidores. Neste sistema, a partir de 2004, 

serão feitos a solicitações de treinamentos, os custos de cada treinamento da GDORG e da 

GEATE. A GEDEC, em suma, comporta-se como o elo de ligação entre PROCAD, 

GDFISCO, Plano de Carreira e Educação Corporativa. 

 

3.5 - A aplicação da Gestão do conhecimento na SEFAZ 

 

A SEFAZ possui na sua estrutura hierárquica, 152 servidores providos de cargos temporários, 

sendo este quadro formado de 88 % de especialistas nas diversas áreas de interesse da 

SEFAZ, 5% de mestres, 1 % de doutores e 6% de concluintes de cursos de extensão, com 

expectativa de aumento nestas porcentagens, considerando os gestores que estão participando 

dos cursos de especialização em Gestão Tributária e de Auditoria Fisco Contábil, iniciados 

em 2003, realizados pela SEFAZ, em parceria com a UNIFACS e ainda os que estão 

cursando pós-graduação com recursos próprios, que cadastrarão em 2004 os certificados no 

Sistema de Informação do Servidor (SERV). 

 
PERCENTUAL DE NÍVEL DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES COM CARGO 

 
TOTAL CARGOS 152 
EXTENSÃO 9 
ESPECIALISTA 134 
MESTRE 7 
DOUTOR 2 
TOTAL   152 

Fonte: sistema SERV 



 

 
  
Gráfico 1: Percentual de Nível de Capacitação de Servidores Com Cargo 
Fonte: sistema SERV  

 
 

Desde o ano de 1998, esta organização, através da Diretoria de Recursos Humanos (DRH) 

promove cursos em parcerias com universidades UFBA, UNIFACS, em nível de Extensão e 

Especialização, nas diversas áreas da sua estrutura organizacional, com cursos considerados 

de interesse que são Auditoria, Contabilidade, Direito, Administração, Economia, Finanças 

públicas, Tecnologia da Informação. 

 

Esses cursos são elaborados em conjunto com as áreas internas, que são Tributária, 

Financeira, Administrativa, Controle Interno e Tecnologia da Informação. Os cursos são 

realizados em turmas fechadas e com os conteúdos adequados para atender às necessidades da 

organização. Até o ano de 2003 a SEFAZ já ofereceu neste nível, 1129 vagas. A meta é 

capacitar 100% do grupo fisco em nível de Especialização. Até o momento já foram 

capacitados 46% do quantitativo de Auditores Fiscais e Agentes de Tributos ativos da 

SEFAZ, que representam 1918 servidores, sem levar em consideração o quantitativo de 

servidores sem graduação, portanto, este quantitativo não demonstra a realidade, em termos 

gerenciais, conforme demonstração abaixo: 

6%

88%

5% 1% 

EXTENSÃO

ESPECIALISTA 
MESTRE

DOUTOR



 

Quantitat ivo Total do Fisco a Especializar

1042; 54%

876; 46%

Grupo Fisco
Especializado
Grupo Fisco a
Especializar

 

QUANTITATIVO TOTAL GRUPO FISCO A ESPECIALIZAR 

 

Grupo Fisco Ativo 1918
Grupo Fisco Especializado 876
Grupo Fisco a Especializar 1042

Fontes: SERV e Banco de Dados da Pós-Graduação 

 

         

 
 
 

Gráfico 2: Quantitativo Total Grupo Fisco a Especializar 
Fontes: SERV e Banco de Dados da Pós-Graduação 

 

Através de pesquisa nos relatórios do Sistema de Informação do Servidor – SERV, dos 1918 

servidores do gráfico anterior, 398 servidores não possuem graduação, que é pré-requisito 

para a participação em cursos de especialização. O universo de servidores habilitados a 

participarem deste tipo de capacitação cai para 1520 servidores, e a situação  apresenta o 

seguinte quantitativo: 

 

SITUAÇÃO REAL GRUPO FISCO A ESPECIALIZAR 

 

Grupo fisco graduado 1520

Grupo fisco Especializado 876

Grupo fisco a especializar 644



 

Si tuação Real  Gr upo Fisco a Especial izar

876; 58%

644; 42% Grupo f isco
Especializado
Grupo f isco a
especializar

Fontes: SERV e Banco de Dados da Pós-graduação 

 

 

Gráfico 3: Situação Real Grupo Fisco a Especializar 
Fontes: SERV e Banco de Dados Coordenação de Pós-Graduação 

 

Observa-se através do gráfico acima, que na prática, a SEFAZ já capacitou 58% do grupo 

fisco, considerando universo real de 1520 servidores, conforme gráfico abaixo, que 

preenchem o pré-requisito para participar de cursos de Especialização, e que os 398 

servidores só participarão de eventos deste subprograma se apresentarem diploma de 

graduação. Atualmente, segundo informações do SERV, existem 347 Agentes de Tributos 

Estaduais e 51 Auditores Fiscais sem graduação. Restam 644 servidores a especializar, 

representando 42% do quadro ativo do fisco habilitado para esta capacitação. 

 

SITUAÇÃO ATUAL GRUPO FISCO GRADUADO 

 

Grupo fisco ativo 1918
fisco graduado 1520

fisco sem graduação 398
Fontes: SERV e Banco de Dados da Pós-graduação 



 

Situação Atual Fisco Graduado

1520; 79%

398; 21%

f isco gr aduado

f isco  sem   gr aduação

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 4: Situação Atual Grupo Fisco Graduado 
Fontes: SERV e Banco de Dados da Pós-graduação 

 

Através de consulta aos relatórios do SERV, observou-se que dos 876 servidores do grupo 

fisco especializados pela SEFAZ, de 1998 a 2003, os Auditores capacitados representam 65% 

deste quantitativo e os Agentes de Tributos Estaduais 21%. Os 14% restantes representam os 

cursos de Especialização custeados pela SEFAZ em período anterior a 1998, que estão sendo 

catalogados pela GEATE. O gráfico a seguir  demonstra estes dados: 

 

 

QUANTITATIVO GRUPO FISCO ESPECIALIZADO 

 
Grupo fisco especializado 876
ATE 180
AF 571
Anterior ao PPG/SEFAZ - 1998 125
 



 

Quanti tativo Gr upo Fisco Especial izado

571; 65%

180; 21%125; 14%

ATE

AF

Ant e rior  ao
P P G/ S EFAZ - 1998

Fontes: SERV e Banco de Dados da Pós-graduação 

 

Gráfico 5: Quantitativo Grupo Fisco Especializado 
Fontes: SERV e Banco de Dados da Pós-graduação 

 

 

 

Esta diferença significativa de auditores fiscais treinados em relação aos Agentes de Tributos 

ocorre pelo fato de haver 347 destes sem graduação em relação a apenas 51 daqueles e 

também pelo fato de ter sido realizada maior quantidade de cursos de Especialização 

custeados pela SEFAZ voltados à clientela de Auditores Fiscais.  

 

É importante ressaltar que antes do plano de Carreira, o cargo de Agentes de Tributos exigia 

apenas o segundo grau completo. Após a vigência da lei, o cargo de Agente de Tributos 

passou a ser de nível superior.  

 

 

Até meados do ano de 2001, a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia), era 

gerenciada por líderes competentes, que detinham profundo conhecimento técnico nas suas 

funções e aplicavam os tipos de liderança, considerando o tipo que mais achasse adequado e 

compatível com o seu discernimento e experiência em chefia. 

 



 

A DRH (Diretoria de Recursos Humanos) era dividida em duas gerências. Mas até então não 

trabalhava de forma estratégica na sua totalidade.  A DRH comportava-se como uma 

prestadora de serviços na área de treinamento e o cronograma de cursos era divulgado aos 

gestores por oferta. Não havia foco em resultado. Os gestores encaminhavam os funcionários 

para treinamento, através da solicitação e vontade do funcionário.  

 

Mas eram latentes as seguintes necessidades: 

• Criar um sistema de avaliação de Desempenho; 

• Criar um plano de carreira; 

• Criar um programa de Capacitação; 

• Vincular os treinamentos às atribuições dos cargos; 

• Criar meios para o cumprimento metas de arrecadação; 

 

Em 2001, a estrutura organizacional da SEFAZ foi redesenhada, eliminando setores e 

gerências desnecessárias, com base nas novas políticas e estratégias que precisavam ser 

implementadas.  

 

Foi criado o PROCAD (Programa de Capacitação de Desenvolvimento) que visa capacitar os 

funcionários, ajudá-los a crescer profissionalmente e conseqüentemente avaliá-los. 

 

Surgiu a necessidade, então, de se criar um sistema de avaliação de desempenho, que não 

tivesse o caráter punitivo e sim, primeiramente, de ajudar e acompanhar o desenvolvimento 

das competências e habilidades do colaborador e posteriormente avaliá-los em seus 

resultados, utilizando a Gestão de Desempenho. 

 



 

Mas como convencer os gestores e orientá-los nesse novo e eficaz modelo? 

 

Através do coaching, uma ferramenta moderna administração, que consiste em dar suporte e 

treinamento a profissionais que, durante um período considerado crítico em suas carreiras, 

buscam apoio e orientação, além de novos desafios e objetivos. A DRH, através de seus 

gestores perceberam que este era o caminho para motivar funcionários até que estes 

atingissem o empowerment. 

 

Este foi um período crítico, pois, representava mudar a cultura dos gestores e colaboradores, 

já que ambos enfrentariam aquisição de novos desafios e tarefas, problemas de 

relacionamento no trabalho ou queda de desempenho. 

 

 O trabalho do coach, geralmente, está focado em atividades como liderança e integração, 

desenvolvimento de comunicação, gestão do tempo, entre outras. Uma das tarefas mais 

importantes do coach é o desenvolvimento do potencial do profissional - o coachee - que ele 

está treinando. Através da troca constante de informações e da avaliação dos resultados, cria-

se um ambiente de aprendizado entre as duas partes. Como resultado final, o coachee aprende 

a seguir seu próprio caminho, o do autodesenvolvimento. Esta é uma característica da 

organização do conhecimento. Na SEFAZ o líder-coach foi denominado de Líder Educador. 

 

O Programa LÍDER EDUCADOR da SEFAZ, de responsabilidade da GDORG (Gerência de 

Desenvolvimento Organizacional), foi criado no intuito de incorporar a cultura de utilização 

da Liderança Situacional. Para tanto, contratou consultores, a fim de elaborar e adequar a 

estratégia de operacionalização desta técnica, atrelando o Programa de capacitação e 

Desenvolvimento (PROCAD), ao plano de carreira e finalizando com sistema de avaliação de 



 

desempenho (GDFISCO), resultando na promoção ou não do colaborador através do mérito. 

Considerando-se para isso, horas de treinamento / ano, cumprimento da negociação feita com 

o líder no momento do preenchimento da elaboração das evidências objetivas e reuniões de 

negociação. Para tanto, são necessárias reuniões trimestrais, de acompanhamento e em todo o 

mês de outubro os colaboradores serão avaliados, com base em todo o acompanhamento 

trimestral do desenvolvimento do colaborador, quando o líder tem a oportunidade de ensinar, 

motivar, encaminhar o colaborador para treinamento, modificar tarefas, reconhecer as 

habilidades do colaborador e ajudá-lo a desenvolver outras competências. Isto evidencia o 

caráter educador (coach) do líder, bem como o de ser um agente de mudança, resultando no 

cumprimento de metas e indicadores e aumento da arrecadação. Os colaboradores fazem 

também uma auto-avaliação e avaliam o seu líder.  

 

Na análise dos resultados da empresa escolhida como estudo de caso e em entrevistas ao 

gerente da GEDEC Sr. Ivanildo Leônidas e da Coordenadora de treinamentos técnicos da 

GEATE, Sra. Marta Sueli Gaino, muito antes da implantação deste programa de líder 

educador, a DRH já sentia a necessidade de uma mudança atitudinal por parte dos gestores em 

relação aos seus colaboradores. A gerência de treinamento foi subdividida em GEATE e 

GDORG (Gerência de Desenvolvimento Organizacional), e esta última ficou responsável 

pelos treinamentos nas áreas comportamentais e gerenciais, bem como a implantação dos 

programas de Qualidade e  SATISFAZ (Tornar a SEFAZ uma Organização que todos sintam 

orgulho e prazer em trabalhar)  e  segundo os entrevistados, a organização mudou por 

completo as relações e o respeito entre líderes e liderados. 

 

O gestor, ao detectar o nível de desenvolvimento do colaborador e verificar que este, para 

desempenhar uma determinada tarefa, precisa de um pequeno treinamento, pode delegar ao 



 

colaborador mais preparado a atribuição de educador para aplicar o treinamento, 

economizando os recursos da organização, já que o treinamento será no próprio local de 

trabalho, sem prejuízo à produtividade, pois não será necessário aguardar o cronograma de 

realização daquele treinamento, além da prática da disseminação do conhecimento. 

 

Até então, em torno de 300 líderes já foram treinados no Programa “Líder Educador”. 

O sucesso na implementação deste investimento na organização fez surgir na DRH uma 

concepção pedagógica eficaz na área de treinamentos técnicos e de pós-graduação, que 

vincula uma grade diferenciada de treinamento a cada ocupação, através das atribuições dos 

cargos estabelecidos no Regimento da SEFAZ. Isso assegura que os gestores estão preparados 

para indicar treinamentos, que estejam voltados ao desenvolvimento daquele colaborador, 

com a certeza de que o conhecimento vai ser imediatamente utilizado na obtenção de 

resultados para a organização e compartilhado com os demais colegas, já que alguns 

importantes treinamentos são feitos para servidores que atuarão como multiplicadores do 

conhecimento, tornando o conhecimento individual em coletivo. Portanto a DRH trabalha 

pela demanda de cursos e não mais pela oferta. 

 

GANHA  – o colaborador pois está aumentando o seu capital intelectual 

GANHA – a organização, pois o conhecimento está retornando como RESULTADO. 

 

A DITRI: 

A DITRI (Diretoria de Tributação), 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, utiliza a INTRANET para divulgação das 

mudanças nos Artigos do Regulamento de ICMS, com comentários acessíveis ao grupo fisco 



 

e extensivos aos contribuintes, que podem se cadastrar no site da SEFAZ, para receberem 

estas atualizações, denominadas “Novidades Tributárias” por correio eletrônico. Com isso, a 

SEFAZ dissemina o conhecimento com o objetivo de exercer o seu papel orientador aos 

contribuintes, contadores e ao próprio grupo fisco, melhorando-os profissionalmente, através 

do acesso à informação e ao conhecimento. 

Através do site SEFAZNET, o contribuinte tem acesso às informações sobre legislação 

tributária, procedimentos e rotinas para a realização de suas obrigações principais e acessórias 

por meio eletrônico, evitando, deslocamentos desnecessários às Inspetorias, devido à eficácia 

de serviços cada vez mais personalizados do Portal Corporativo da SEFAZ. 

A GEAPE: 

A GEAPE (Gerência de Atendimento Personalizado), dentre outras atribuições regimentais, 

desenvolve mecanismos que facilitem o acesso da sociedade às informações sobre os serviços 

prestados pela Secretaria. Segundo a Gerente desta área, os funcionários do serviço de call 

center, inicialmente, eram treinados por profissionais externos de telemarketing. Atualmente, 

os estagiários são treinados no local de trabalho, pelos supervisores do setor, que além de 

passar o conhecimento sobre telemarketing, dissemina o conhecimento acerca da organização.  

O serviço de  call center começou em março de 2001 e  possui dois supervisores em cada 

turno, sendo ao todo 27 funcionários terceirizados ou contratados. A cada mudança no site ou 

alguma informação nova da legislação, os funcionários são treinados no local de trabalho pelo 

gestor da área que originou a mudança, evitando demandar solicitação de treinamento à DRH, 

em função  de serem treinamentos rápidos e práticos. A gerente ressalta que quanto mais esses 

funcionários, no primeiro nível recebem treinamentos deste tipo, menor será a quantidade de 

consulta feita às próprias unidades gestoras, que são o segundo nível. Quando uma consulta 

foge demasiadamente ao script estudado pelos funcionários do call center, o segundo nível é 



 

acionado para prestar a informação ao usuário, como por exemplo, as consultas sobre IPVA, 

que antes eram constantes com quantitativo medidos nos indicadores, eram demandadas para 

a unidade gestora com muita freqüência, sobrecarregado-a, em função desta ter que também 

atender aos contribuintes. Os funcionários foram submetidos a treinamentos no local de 

trabalho e o script de perguntas enriquecido no setor, diminuindo as transferências para a 

unidade. 

 

Um dos indicadores da GEAPE prevê que o call center tem que responder 90% das consultas 

feitas pelos usuários, tendo já, por conta do nível de capacitação atingido, o indicador já 

apresentar 98% das perguntas respondidas satisfatoriamente. 

 

A UFBA realiza pesquisas de satisfação deste serviço com os usuários, mas segundo a gerente 

da GEAPE, os resultados ainda não foram divulgados. Eventualmente alguns monitores da 

própria área ligam para o usuário atendido e faz uma pesquisa questionando-o como ele se 

sentiu na consulta feita para o call center. 

 

Existem dois grupos no call center: o Receptivo, que recebem ligação pelo 0800, para 

registrar dúvidas, reclamações e denúncia fiscal e o grupo do Ativo, que trabalha cobrando 

DMA, erro no preenchimento e informação de parcelamento em aberto. Orienta para a 

correção da DMA. Orienta quanto ao pagamento do IPVA.  

 

No momento de uma consulta, o call center procura, além de orientar o contribuinte, atualiza 

também o cadastro deste. 

 



 

Segundo a gerente da GEAPE, esta gerência utiliza muito os conhecimentos de Recursos 

Humanos e de Tecnologia da Informação, sendo este último adquirido em um curso de 

Extensão em Tecnologia da Informação, realizado pela SEFAZ em parceria com a UNIFACS 

e amplamente aplicado em suas atividades, assim como o esclarecimento de como é a 

tecnologia da informação na SEFAZ. Ela acrescenta que existe uma troca de conhecimentos e 

recursos de tecnologia da informação desta gerência com a GEAUS (Gerência de 

Atendimento ao Usuário), sendo esta última de atendimento interno. 

 

 No intuito de aumentar o nível de personalização ao atendimento e promovendo o 

relacionamento e registro das ligações dado ao contribuinte a GEAPE adquiriu um programa 

que envolve tecnologia de telefonia e o banco de dados da SEFAZ, podendo identificar o 

contribuinte, no momento da ligação, e classificá-lo previamente, em relação ao seu porte e 

tipo de informação a ser dado, para que seja direcionado ao funcionário qualificado naquele 

tipo de informação, tornando mais eficaz o atendimento, sendo possível fornecer mais 

informações acerca da empresa, baseado nos dados cadastrais. O sistema é capaz de desviar a 

ligação para o atendente adequado. 

 

Identifica o usuário que liga muitas vezes com o mesmo tipo de dúvida, podendo ser 

esclarecido da legislação que já se encontra no site e com isso há uma mudança de cultura no 

usuário, que se adequa ao uso do computador e Internet. 

 

Normalmente são feitas em  torno de 500 a 600 consultas por dia  ao call center. 

O site da SEFAZ contém informações e serviços da Secretaria da Fazenda para os 

contribuintes da Bahia, gestores da Administração Financeira do Estado e para o público em 

geral. O site está dividido em canais, facilitando a navegação e a localização dos serviços. 



 

 

A GEAPE no momento do atendimento ao usuário, já o auxilia e incentiva para a utilização 

da Internet, informando os serviços já disponibilizados nesta ferramenta, sendo alguns 

serviços de uso obrigatório ao contribuinte somente através da Internet. 

 

Através do sistema de acompanhamento do atendimento nas inspetorias já se pode mensurar o 

tempo de atendimento gasto com cada contribuinte, o número de contribuintes a serem 

atendidos nas inspetorias, o próprio contador pode acessar o site e ver qual a inspetoria está 

mais vazia, para facilitar a sua ida à unidade. 

 

A DIRAT: 

 

A DIRAT (Diretoria de Atendimento), como forma de mudar a cultura do contribuinte, 

colocou alguns serviços obrigatórios na Internet e um computador na Inspetoria para aqueles 

que não possuem o equipamento, com um funcionário destinado a ensinar o uso dos serviços 

pela Internet. Os contadores atualmente já utilizam a Internet com muita naturalidade.  

 

A maioria dos serviços antes oferecidos nas inspetorias fazendárias, já é oferecido pela 

Internet, trazendo mais conforto, rapidez e qualidade na prestação de serviços através do  

acesso ao site. Os contribuintes também  têm acesso à legislação  e contencioso.  

 

3.6 - A Educação Corporativa da SEFAZ 

 

A Diretora de Recursos Humanos concebe A Educação Corporativa da SEFAZ como um 

modelo de educação continuada, que articula as ações de capacitação com os campos de 



 

conhecimento do PROCAD, as competências do GDFISCO e o plano de carreira às metas 

organizacionais, com vistas à maximização de resultados da organização e o desenvolvimento 

do servidor. 

 

Este modelo disponibiliza grades de capacitação construídas de acordo com a  especificidade 

das atividades de cada unidade da SEFAZ, observando as atribuições regimentais, 

procedimentos e rotinas informatizada, as competências do GDFISCO e as demandas de 

capacitação identificadas pelas equipes de trabalho, em suas respectivas áreas. 

 

Segundo AYRES (2004), este modelo tem como objetivos específicos: 

 

• Subsidiar os gestores no planejamento da capacitação de suas unidades pela oferta de 

um conjunto de eventos ordenados e estruturados; 

• Auxiliar os gestores na escolha de ações de capacitação eficazes, oferecendo grades 

específicas às unidades; 

• Compor grades com recomendações de capacitação compatíveis com as atribuições 

específicas das unidades e competências do GDFISCO, organizadas conforme os 

campos de Desenvolvimento do PROCAD. 

• Vincular o aprendizado e o desenvolvimento profissional às principais metas 

organizacionais; 

• Atrelar as necessidades individuais de capacitação aos objetivos da unidade; 

• Vincular as ações de capacitação às atribuições específicas das ocupações; 

• Vincular o processo de desenvolvimento do servidor às competências do GDFISCO; 

• Contemplar as dificuldades individuais de realização de tarefa nos Programas de 

Capacitação; 



 

• Criar uma abordagem sistêmica ao aprendizado e ao desenvolvimento; 

• Transformar a organização numa comunidade de aprendizagem permanente; 

• Desenvolver no corpo gerencial o papel de líder educador e agente promotor de 

desenvolvimento e estímulo ao aprendizado de sua equipe; 

• Disseminar o capital intelectual dos especialistas da SEFAZ, promovendo sua atuação 

como instrutores; 

• Consolidar parcerias com Universidades e entidades de ensino que possam contribuir 

para o desenvolvimento dos servidores. 

 

A Educação corporativa da SEFAZ está em fase de implantação, mas a programação dos 

eventos de capacitação já segue o seu modelo. Está sendo construída a página da Educação 

Corporativa, que será inserida no sistema de Informação ao Servidor – SERV. 

 

A GEATE está estudando uma forma eficaz de avaliação de aprendizagem dos conteúdos dos 

treinamentos, pois esses ainda são feitos sem uma garantia de que aquele conhecimento, de 

fato, foi absorvido pelo servidor.  

 

Em 2003 a SEFAZ conquistou o Prêmio principal, o “TOP ONE – Sérgio Vieira de Mello de 

RH 2003”, promovido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas da Bahia 

(ADVB-BA) e pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Bahia (ABRH-

BA), apresentando o Case “Fazendo Milagre com o Santo de Casa: um caso  de mudança  

cultural bem sucedida no serviço público”, como a melhor organização do ano em gestão 

de pessoas, onde a organização apresentou a sua política de RH. O TOP RH premia as 

organizações que conseguiram aumentar a qualidade e a competitividade, integrando o 

desenvolvimento de pessoas à estratégia de seus negócios. 



 

4. INSTRUMENTOS DE PESQUISA 
 
 

Neste trabalho foram realizados questionários abertos, entrevistas semi-estruturadas e 

observação assistemática. 

Foram selecionados alguns gerentes na sede da SEFAZ para a entrevista e de algumas 

inspetorias da capital e do interior, foram escolhidos supervisores e coordenadores para 

responderem ao questionário aberto, via e-mail em função da distância entre a sede e a 

Inspetoria. 

 

Foram entrevistados os seguintes gestores: 

• Gerente da GEAFI (Gerência de Automação Fiscal) 

• Gerente da GEAPE (Gerência de Atendimento Personalizado) 

• Coordenadora de Treinamentos Técnicos da GEATE (Gerência de Aperfeiçoamento 

técnico) 

 

O questionário aberto foi aplicado aos seguintes gestores: 

 

• Auditores Fiscais do CONSEF (Conselho de Fazenda Estadual) – 02 Auditores 

• Supervisor da Inspetoria Fazendária de Santo Amaro 

• Auditor Fiscal –Coordenador II da GEINC (Gerência do Setor Indústria e Comércio 

Exterior) 

• Coordenador da COFEP – SUL 

• Supervisor da IFEP – METRO 

• Coordenador II IFMT – METRO 

• Supervisor IFEP – METRO 



 

• Supervisor IFMT METRO 

• Agente de Tributos Estaduais – Coordenador II, lotado na SAT 

 

Foram escolhidos esses setores, por amostragem, considerando que as competências desses 

cargos estão voltadas para a criação, divulgação de informações e conhecimento, elaboração 

de treinamentos e mensuração dos resultados desses, através de avaliações, e em razão dos 

ocupantes serem gestores, em contato diário com seus colaboradores que são Auditores 

Fiscais, Agentes de Tributos e agentes públicos, participantes de treinamentos técnicos e/ou 

de Especialização promovidos pela organização.   

 

RESUMO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS À GESTÃO DO 

CONHECIMENTO DOS SETORES SELECIONADOS PARA A ENTREVISTA: 

 

- GEAFI: pesquisar e conceber sistemas de interligação eletrônica com contribuintes, visando 

à captura remota de informações fiscais; pesquisar e conceber sistemas eletrônicos de 

auditoria de escritas fiscais informatizadas e de validação de emissão de documentos fiscais; 

conceber programas de fiscalização voltados para contribuintes usuários de equipamentos de 

automação fiscal; propor estudos que resultem em redução dos conflitos existentes na área 

específica; gerir, no âmbito da Secretaria da Fazenda, o Sistema Integrado de Informações 

sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. 

 

- CONSEF: órgão colegiado da Secretaria da Fazenda, que tem por finalidade julgar, em 

dupla instância, na via administrativa e obedecido o princípio do contraditório, os litígios 

decorrentes de lançamentos de tributos e aplicação de penalidades. 



 

- GEAPE: estabelecer, em conjunto com as demais unidades da Secretaria, padrões técnicos e 

normativos de prestação dos serviços; alinhar conteúdos e estratégias de relacionamento entre 

as diversas estruturas descentralizadas de atendimento; desenvolver mecanismos que facilitem 

o acesso da sociedade às informações sobre os serviços prestados pela Secretaria; desenvolver 

processos de avaliação do nível de satisfação dos usuários quanto aos serviços oferecidos pela 

Secretaria; coordenar o atendimento através de sistema telefônico e informatizado. 

- GEATE: elaborar e implementar o Programa de Capacitação, de acordo com as necessidades 

identificadas nas diversas unidades da Secretaria e com os Planos de Carreira e Avaliação de 

Desempenho; planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de treinamento técnico-

operacional; planejar, coordenar e acompanhar a execução do programa de capacitação em 

nível de pós-graduação; desenvolver programa de formação de instrutores, identificando as 

potencialidades internas, de modo a assegurar a disseminação das práticas e conhecimentos 

técnicos. 

- INFAZ: atualizar base de dados dos contribuintes do ICMS; avaliar, em conjunto com a 

respectiva gerência, o comportamento dos setores do mercado; analisar o potencial e os 

fatores sazonais que influenciam a arrecadação; executar programas de fiscalização 

estabelecidos pela Diretoria de Planejamento da Fiscalização; proceder à fiscalização nos 

casos de denúncias ou suspeita de cometimento de crimes de sonegação fiscal; propor estudos 

para redução de conflitos na análise e aplicação da legislação; fornecer aos órgãos 

competentes os elementos necessários à promoção das ações civil e penal contra os 

responsáveis por ilícitos fiscais; realizar diligências e revisões fiscais em processos 

administrativos fiscais, requeridos pela Procuradoria da Fazenda Estadual e CONSEF. 

- IFEP e COFEP: executar, junto a contribuintes de grande porte, programas de fiscalização 

estabelecidos pela Diretoria de Planejamento da Fiscalização; dimensionar recursos 



 

necessários para composição de equipes de fiscalização; fornecer aos órgãos competentes os 

elementos necessários à promoção das ações civil e penal contra os responsáveis por ilícitos 

fiscais; realizar diligências e revisões fiscais em processos administrativo-fiscais oriundos da 

Procuradoria da Fazenda Estadual e do CONSEF. 

- GEINC: executar as atividades relacionadas com o setor, identificando demandas para 

elaboração de cronogramas de execução de ações fiscais, observadas as especificidades do 

setor da atividade econômica; levantar e analisar o potencial e os fatores de sazonalidade que 

influenciam na arrecadação do setor; avaliar, juntamente com a área de suporte tecnológico, a 

viabilidade de desenvolvimento de sistemas de informações que facilitem o processo de 

fiscalização do setor; elaborar manuais de procedimentos de fiscalização voltados para o 

setor. 

 Nos questionários foram feitas algumas perguntas padronizadas a todos os gestores e algumas 

direcionadas à atividade exercida por eles, considerando as peculiaridades de cada cargo. 

 

Cada questionário individual conteve no máximo oito perguntas abertas, mas o total de 

perguntas foi de onze, contando com as diferenciadas para cada atividade. Nas entrevistas 

foram utilizadas as perguntas dos questionários, como base e acrescentadas outras no decorrer 

do assunto, abordando-o de forma mais abrangente.  

 

Foi utilizada a abordagem qualitativa, para a melhor compreensão da complexidade das 

atividades da SEFAZ e peculiaridades das respostas abrangentes de cada gestor, em função 

das questões abertas,  assim como os efeitos gerados pelos treinamentos técnicos e de Pós-

graduação nestes profissionais e os colaboradores vinculados a cada um deles. 

 



 

O questionário foi elaborado com as seguintes perguntas: 

 

1 – Você considera que os treinamentos técnicos e de Especialização da SEFAZ agregaram 

valor para você como profissional? 

 

( ) sim. De que forma? 

( ) não. Por que? 

 

2 – Você considera que os treinamentos técnicos e de Especialização da SEFAZ agregaram 

valor para a organização? 

 

( ) sim. De que forma? 

( ) não. Por que? 

 

3 – Você melhorou o  seu desempenho profissional após esses treinamentos? 

 

4 – Você utiliza o conteúdo aprendido  nas suas atividades diárias? 

 

5 – O  que você acha que deveria ser acrescentado no programa de capacitação da 

Especialização e treinamentos técnicos? 

 

6 - Houve alguma mudança, aumento de produtividade dos Auditores Fiscais e Agentes de 

Tributos, baseados nos conteúdos aprendidos por eles nos treinamentos? 

 

7 – Você daria alguma sugestão para a disseminação do conhecimento dentro da SEFAZ? 



 

 

8 – Como gestor você percebeu mudanças na qualidade do trabalho dos seus colaboradores? 

 

9 - Houve alguma mudança significativa na forma de analisar os autos de infração baseados 

nos conteúdos aprendidos pelos auditores? 

 

10 – Como gestor você percebeu mudanças na qualidade dos autos de infração efetuados 

pelos auditores que participaram de treinamentos de especialização e cursos técnicos? 

 

11 – Você daria alguma sugestão à DPF de mudança nos roteiros de fiscalização para 

aproveitar melhor os conhecimentos dos auditores e agentes de tributos na fiscalização? 

 

 

O questionário apresenta 11 perguntas no total. Algumas perguntas foram feitas a 

determinados setores por estarem direcionadas a um tipo de específico de atividade, como por 

exemplo, as perguntas 10 e 11 foram aplicadas aos supervisores e auditores fiscais do 

CONSEF, por utilizarem o Auto de Infração informatizado como ferramenta de trabalho. A 

pergunta nº 11 se refere à DPF (Diretoria de Planejamento da Fiscalização), devido à sua 

competência de planejar a fiscalização, indicando roteiros de  auditoria, para atendimento de 

determinados indicadores. Por isso a importância das respostas dessa  questão, pois poderá 

indicar formas de aumentar o atingimento das metas, assim como demandar novos 

treinamentos e disseminação do conhecimento. 

 

Foi utilizada, também, a observação assistemática, na GEATE, já que a pesquisadora trabalha 

nesta gerência, subordinada à Diretoria de Recursos Humanos (DRH), sendo responsável pela 

coordenação de Pós-graduação, estando, portanto, diretamente ligada à área de treinamento da 



 

organização, tendo acesso à política de treinamentos e legislação regulamentar deste, as 

rotinas, implantação de projetos de capacitação, critérios de elaboração e programação dos 

treinamentos. 

 

Foram feitas consultas constantes à coordenadora de treinamentos técnicos, acerca das rotinas 

e procedimentos, assim como dados gerenciais desta importante área na gestão do 

conhecimento na organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. A ANÁLISE 

 

Os entrevistados foram unânimes em considerar que os programas técnicos e de pós-

graduação agregam valor individual e profissional, considerando principalmente os cursos de 

especialização, que são realizados em turmas fechadas e elaborados sob a demanda das áreas 

tributárias, oferecendo ferramentas de auditoria eficazes no combate às novas formas de 

sonegação. Os cursos possuem módulos que enfatizam a utilização da tecnologia da 

Informação na auditoria, dando um tratamento aprofundado no cumprimento dos  roteiros e 

alcançar resultados de forma mais rápida e consistente. Foi verificada a cultura adquirida 

pelos funcionários com especialização de promover reuniões, mesas redondas para discutir e 

disseminar o conhecimento adquirido nos cursos e a troca de experiências, adequando-os à 

realidade do ambiente de trabalho, buscando soluções para os problemas gerenciais e 

operacionais nas unidades. A utilização do E-learning, como forma de otimizar o 

conhecimento, foi citada por um dos entrevistados, visando a minimizar as dificuldades de 

acesso ao conhecimento dos funcionários lotados em municípios mais longínquos, 

principalmente os gestores que não podem se afastar por muito tempo, devido ao acúmulo de 

obrigações que o cargo impõe. Os conteúdos das disciplinas foram considerados com foco 

voltado às necessidades da organização e a dos funcionários, aumentando as suas 

competências e o autodesenvolvimento. Observou-se, também, que o convívio no ambiente 

acadêmico impulsionou o hábito à pesquisa e gerando a visão sistêmica, podendo-se 

comprovar facilmente nas respostas dos entrevistados a identificação dos conceitos das cinco 

disciplinas defendidas por SENGE (1990), citadas no capítulo I. 

 

Os entrevistados concebem que a partir do momento que os treinamentos agregam valor 

individual, este se transforma em valor para a organização também, pelo fato dos novos 



 

conhecimentos serem colocados em prática na própria organização na busca de resultados, na 

qualidade das tarefas executadas e na oferta de melhores serviços aos clientes externos e 

internos e conseqüentemente no fortalecimento da instituição. Consideraram que o  

investimento em capacitação na SEFAZ nivela o conhecimento e a comunicação nas diversas 

ferramentas de trabalho, tais como, legislação, roteiros de trabalho, procedimentos, sistemas, 

facilitação sobre temas relacionados aos procedimentos de auditoria, interpretação de 

legislação e novas formas de combater as diversas modalidades de sonegação de tributos, 

através da criação de operações mais eficazes. 

 

Um dos entrevistados considerou que os trabalhos acadêmicos elaborados no final dos cursos 

de especialização ainda não agregam valor à organização, em razão destes não serem 

divulgados no âmbito da organização, sendo apenas instrumento para avaliação na  faculdade 

e em seguida ser apenas  incorporado ao acervo da biblioteca da SEFAZ. 

 

Os entrevistados consideraram que o desempenho profissional melhorou após participarem de 

treinamentos técnicos e de especialização, devido à oportunidade de rever conceitos e 

situações práticas da legislação tributária e de técnicas de fiscalização e gerenciamento de 

metas. Também foi considerado o compartilhamento das experiências bem sucedidas sobre a 

abordagem de problemas comuns que os funcionários enfrentam nas inspetorias, fortalecendo 

a transmissão de conhecimento tácito entre estes. 

 

No que tange a utilização do conteúdo aprendido nas atividades diárias, os entrevistados 

concordam que os cursos auxiliam positivamente na resolução de problemas e desafios 

encontrados no dia-a-dia, considerando a própria metodologia dos cursos de especialização 

com foco a atender a essas ações, principalmente quando se trata dos conhecimentos que 



 

englobam legislação tributária, RPAF, logística e técnicas de fiscalização. Um dos 

entrevistados abordou que em algumas situações, sente dificuldade de colocar os seus 

conhecimentos em prática, como por exemplo, alguns princípios do direito. 

 

Os entrevistados sugeriram algumas complementações nos programas de capacitação técnicos 

de pós-graduação. Aos treinamentos técnicos devem ser acrescentados da avaliação aos 

participantes, a fim de mensurar o aprendizado do conteúdo. Na pós-graduação, um dos 

entrevistados recomenda que sejam aplicados critérios que garantam o foco para a realidade 

da organização, mas considera que pelo fato dos cursos lato-sensu, apesar de serem de 

especialização, apresentam algumas disciplinas com um foco totalmente voltado às atividades 

da SEFAZ, tendo um caráter prático e informativo, muito mais que formativo. Foi 

considerado por parte de um outro entrevistado, que existe uma discrepância entre os 

treinados e não treinados, devendo a organização investir mais nos não treinados, no intuito 

de diminuir esse desnível de conhecimento. Observou-se também a carência de organização e 

instrutores mais qualificados e locais adequados para a realização dos eventos de capacitação. 

Foi citada a importância de se valorizar o instrutor interno, ao invés de contratar profissionais 

externos. O cuidado na identificação da clientela para manter um nivelamento de 

conhecimento no treinamento foi citado, em relação aos treinamentos de informática 

avançados, em que se percebe vários funcionários sem o conhecimento básico, limitando o 

alcance dos resultados esperados. 

 

O efeito dos treinamentos não gerou aumento de produtividade no grupo fisco, mas em 

relação à qualidade, segurança, uniformidade e conformidade dos trabalhos técnicos, houve 

uma notória melhoria, além da constatação de aumento no entusiasmo em sala de aula dos 

participantes dos cursos, onde nos instrutores ou professores estão em sintonia com a 



 

realidade do trabalho na SEFAZ. Um dos entrevistados acrescentou que quando os 

conhecimentos são apenas teóricos, não é possível mensurar a sua eficácia, mas que nos 

técnicos, o efeito é imediatamente perceptível. 

 

A qualidade dos autos de infração melhorou, em função da aplicação de cursos de 

Especialização com esse objetivo, mas com relação aos autos de infração lavrados com base 

em dados eletrônicos, segundo entrevistados do CONSEF, ainda existe um alto grau de 

inconsistência. Houve também um melhoramento nas discussões técnicas entre auditores e 

supervisor, assim como lavratura de autos de infração com valores mais consubstanciados e 

elevados comprovando o aprofundamento das técnicas de auditoria, por conta da capacitação. 

Segundo um entrevistado, o prêmio por desempenho fazendário (PDF) contribuiu também 

para esse aumento de qualidade.  

 

Como sugestão dada a DPF (Diretoria de Planejamento da Fiscalização) de mudança nos 

roteiros de auditoria para melhor aproveitamento dos conhecimentos adquiridos pelos 

auditores, os entrevistados consideraram que a DPF deve disseminar a técnica de aplicação 

dos roteiros, realizando seminários de diversas regiões da administração tributária, porque 

essas ações proporcionarão a identificação e levantamento dos montantes sonegados. Os 

entrevistados enfatizam a necessidade de uma maior comunicação entre a DPF e as 

inspetorias, no intuito de discutir a programação de auditoria para decidir os melhores roteiros 

para cada região. 

 

 

 

 



 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A SEFAZ foi assertiva no seu Programa “Líder Educador” na incorporação desta cultura nos 

seus gestores, que atualmente utilizam racionalmente a estratégia de treinamentos aos 

colaboradores, observando a carência de conhecimento e classificação dos níveis de 

desenvolvimento de cada um e conseqüentemente, adequando as diversas formas de exercer a 

liderança para cada colaborador. O líder tem papel importantíssimo na gestão do 

conhecimento e por isso, torna-se imprescindível o desenvolvimento de uma maior 

sensibilidade e percepção em torno do colaborador, que antes de estar investido deste papel na 

organização, é um ser humano, com características próprias, assim como suas próprias 

habilidades, competências, cada um com níveis diferenciados desses ingredientes, tornando-

os seres únicos. Na gestão do conhecimento, o capital humano tem valor ímpar. Através da 

conscientização desta UNICIDADE do ser, o líder comportar-se-á sempre de forma coerente 

na tomada de decisões, no entendimento do comportamento do colaborador em determinadas 

situações, até mesmo através da linguagem corporal do colaborador na execução de uma 

tarefa, aceitará as limitações deste e incentivará a utilização dos próprios talentos de cada um. 

Os valores da SEFAZ “CONFIANÇA”, “COOPERAÇÃO” e “RECONHECIMENTO”, 

ganham força nas relações líder-colaborador. 

 

 Segundo o Relatório Conclusivo do PROMAF 2001/2003, a iniciativa da SEFAZ de oferecer 

capacitação para os servidores que se relacionam com a área financeira do Estado, em todos 

os níveis e, lotados em todas as secretarias e demais órgãos da Administração Direta, 

entidades da Administração Indireta, Ministério Público, poderes Judiciário e Legislativo, 

Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, alcançou a aprovação definitiva por todos os 

segmentos atendidos pelo programa, razão pela qual a capacitação de forma sistêmica e 

estruturada, torna-se imprescindível para o sucesso dos projetos de modernização que estão 



 

sendo implementados na área financeira do Estado, a exemplo do Redesenho de Processos e a 

implantação do Sistema de Apropriação de custos Públicos – ACP e do Sistema de Gestão dos 

Gastos Públicos SIGAP.  

 

Este Relatório ratifica a Gestão do Conhecimento na SEFAZ, que rompe as fronteiras da 

Organização e colabora satisfatoriamente na disseminação do Conhecimento, através da oferta 

de eventos de capacitação aos servidores do Estado da Bahia, agregando valor à 

Administração Pública Estadual, como um todo, assim como, levando informação ao 

contribuinte concernente aos gastos públicos, que se traduz em transparência e respeito ao 

cidadão.  

 

Observou-se, através de relatórios fornecidos pelo SERV, que o nível de escolaridade do 

Grupo Fisco é alto, inclusive de muitos servidores com vários títulos de especialistas, 

existindo apenas 398 servidores sem graduação e mesmo o cargo de Agente de Tributos não 

ter a obrigatoriedade de nível superior, no passado estes funcionários aumentaram o  seu nível 

de escolaridade, do último concurso público até a atualidade. Este aspecto, dentre outros, 

caracteriza a SEFAZ como uma Organização do Conhecimento. 

 

Na GEAPE, no serviço de CALL CENTER, existe a perda dos conhecimentos adquiridos 

pelos funcionários que atendem os contadores e contribuintes, em função de tratar-se de um 

quadro terceirizado, que ao término de cada contrato temporário, o funcionário qualificado 

deixa a organização, levando consigo o seu conhecimento acumulado e um novo funcionário 

é admitido, completamente sem conhecimento da área tributária , tendo que ser  treinado 

constantemente para exercer esta atividade, até o vencimento do seu  contrato. Este ciclo 



 

começará a ocorrer em 2004, representando um fator negativo na Gestão do Conhecimento da 

SEFAZ e de subtração do capital intelectual da organização.  

 

Como solução a este problema, poder-se-ia aproveitar o quadro de agentes públicos lotados na 

SEFAZ para exercer esta tarefa, considerando a vantagem da sua dinâmica, que é 

característica do conhecimento e pelo fato desses servidores fazerem parte do quadro de 

servidores estaduais. Procedendo assim, o conhecimento adquirido seria crescente e agregador 

à organização, evitaria o re-trabalho, reduziria custos de treinamento e manteria, também, a 

qualidade dos serviços oferecidos aos contribuintes e contadores e no auxílio ao plantão 

fiscal. 

 

Apesar do Programa de Capacitação (PROCAD) estar destinado ao grupo fisco, os agentes 

públicos, que são funcionários da SAEB são incluídos nos eventos de capacitação, dos quatro 

subprogramas, como, por exemplo, curso de especialização em Administração Pública, 

treinamentos de informática, curso de Mestrado Profissional em Auditoria, com a participação 

de 8 agentes públicos dos 23 participantes da  SEFAZ e também cursos comportamentais. 

Estas ações resultam numa diminuição das distorções culturais entre o grupo fisco e aquela 

categoria e também age como forma de reconhecimento e para que eles trabalhem em 

consonância com os objetivos da SEFAZ. A organização só tem a ganhar com esta inclusão. 

Existem muitos agentes públicos com grande potencial e conhecimento tácito, e com isso, 

tornam-se motivados a externar o seu conhecimento. Este fator contribui positivamente na 

valorização do capital humano na SEFAZ. 

 

As monografias produzidas pelos servidores participantes dos cursos de Especialização 

promovidos pela SEFAZ, até então não foram analisadas pela organização. São entregues nas 



 

Universidades como trabalho final para o recebimento do título de especialista. Os cursos 

fechados de especialização realizados pela SEFAZ em parceria com as universidades possuem 

foco voltado às atividades da organização e conseqüentemente os temas desses trabalhos 

igualmente o são, podendo gerar resultados positivos quando da sua aplicabilidade. É 

fundamental e urgente, a elaboração de um projeto visando a analisar, classificar os temas por 

campo de desenvolvimento; dotar a biblioteca deste acervo, e isto já tem sido feito; promover, 

através da GEATE, seminários para apresentação dos temas das monografias, incorporar as 

propostas dos trabalhos na organização, premiando, inclusive, o funcionário que apresente 

projetos inovadores, que possam ser implementados na SEFAZ, como forma de 

reconhecimento e transformação de conhecimento em resultado. 

 

Na Gerência de Aperfeiçoamento Técnico, já se tem feito gradativamente o resgate dos 

trabalhos monográficos e artigos desses servidores, com o objetivo de se elaborar um banco 

monografias, disponível na página da Educação Corporativa, em implantação, para acesso de 

todo o quadro de servidores, como forma de disseminar e gerir o conhecimento. Atualmente, 

essas monografias e artigos são incorporados ao acervo da biblioteca, mas percebe-se a 

resistência ainda de servidores de não fornecerem cópia de seus trabalhos para este fim. 

 

A biblioteca da SEFAZ possui poucos itens em seu acervo, com edições desatualizadas e um 

sistema de consulta precário na INTRANET. É notória a necessidade de modernização da 

biblioteca, nos moldes utilizados nas universidades, acrescentando acesso via Internet e 

Intranet, que permite acessar publicações digitalizadas, biblioteca virtual, sumário de 

periódicos; aumento do seu acervo e também a implantação de bibliotecas nas diretorias 

Metro, Norte e Sul, para garantir igualdade de acesso ao conhecimento aos servidores.  



 

Como forma de reduzir custos em longo prazo e facilitar a transferência do conhecimento a 

todo o quadro da SEFAZ, principalmente nos municípios mais distantes, em que o funcionário 

perde muito tempo com deslocamento e se ausenta do local de trabalho para participar de 

eventos de capacitação, a implantação da Educação a Distância na SEFAZ, colaborará na 

resolução desses problemas e atenderá eficazmente as demandas de treinamento, podendo, 

como sugestão transformar todos os cursos introdutórios presenciais em curso a distância, que 

servirão de pré-requisito para os demais treinamentos disponibilizados na grade da Educação 

Corporativa da SEFAZ.  

 

A política de instrutoria da SEFAZ é responsável pela desmotivação dos instrutores internos  

na prestação desse serviço, que se torna um empecilho para a transferência do conhecimento. 

É necessária uma revisão nas normas e remuneração compatível, considerando que a 

organização precisa desses profissionais para a eficácia no compartilhamento do 

conhecimento técnico e aumento do capital intelectual na organização. Por conseqüência  

desse problema, alguns instrutores se desinteressam em praticar essa atividade na  

organização  e há  um enclausuramento  do conhecimento nesse profissional.  
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ANEXOS 

ANEXO 1  
 

SEFAZ/DRH/EDUCAÇÃO CORPORATIVA 
LISTA GERAL DE EVENTOS DO PROCAD 

 

Nº NOME DO EVENTO 
CAMPO DE 

DESENVOLVIMENTO 
PROCAD 

COMPETÊNCIA 
GDFISCO(*) 

1 Access Avançado Tecnologia da Informação T2,T3 

2 Access Básico Tecnologia da Informação T2,T3 

3 Adiantamento Adm. Economia e Finanças T2,T3 

4 Administração de Material Adm. Economia e Finanças T2,T3 

5 Desenvolvimento de Equipe Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2,T3,T4,T5,G3,G5 

6 Introdução à Administração Adm. Economia e Finanças T2,T3 

7 Gestão Participativa Conh. Gerais Hab. e Atitudes G3,G5 

8 Administração Pública I Adm. Economia e Finanças T2,T3 

9 Administração Pública II Adm. Economia e Finanças T2,T3 

10 Análise de Balanços Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

11 
Análise Financeira na Administração 
Pública 

Adm. Economia e Finanças T2,T3 

12 Atualização do ICMS Direito e Legislação T2,T3 

13 Auditoria de Contratos Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

14 Auditoria de Sistemas Tecnologia da Informação T2,T3 

15 Access Aplicado à Fiscalização Tecnologia da Informação T2,T3 

16 Auditoria Fisco Contábil Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

17 
Auditoria Fisco Contábil em 
Estabelecimento com Escrituração em 
SEPD 

Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

18 Benefícios Fiscais Direito e Legislação T2,T3 

19 Captação  de Recursos Adm. Economia e Finanças T2,T3 

20 Gestão da Qualidade Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T3,T5,G5 

21 Comércio Eletrônico Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

22 Comércio Exterior Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

23 
Conceitos e Práticas Modernas de 
Auditoria 

Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

24 Contabilidade de Custos Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

25 Contabilidade Geral Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

26 Formação de Instrutores Internos Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3 

27 Benchmark Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T3, T4,G1,G4 



 

 
28 Controle Orçamentário Adm. Economia e Finanças T2,T3 

29 Contabilidade Pública Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

30 Contabilidade Tributária Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

31 Formação de Consultores Internos Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2 

32 Contole de Bens Patrimoniais Adm. Economia e Finanças T2,T3 

33 Avaliação de Clima Organizacional Conh. Gerais Hab. e Atitudes G1,G3 

34 Controle de Frotas e Veículos Adm. Economia e Finanças T2,T3 

35 Controle de Pessoal e Encargos Adm. Economia e Finanças T2,T3 

36 
Gerenciamento de Rotinas - PDCA + 
5W1H 

Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T3,T4,G1,G2,G3,G4 

37 Ferramentas da Qualidade Conh. Gerais Hab. e Atitudes T4,G2,G3,G4 

38 
Dreamweaver - Conversão de Arquivos 
para Web 

Tecnologia da Informação T2,T3  

39 Correio Eletrônico Tecnologia da Informação T2,T3  

40 Operações de Crédito Adm. Economia e Finanças T2,T3  

41 Crédito Fiscal Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

42 Custo na Administração Pública Adm. Economia e Finanças T2,T3  

43 Direção Defensiva Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3  

44 Direito Administrativo Direito e Legislação T2,T3 

45 Direito Comercial Direito e Legislação T2,T3 

46 Direito Constitucional Direito e Legislação T2,T3 

47 Técnicas de Apresentação  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3,G3 

48 Interrelações nas Organizações   Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2,T3,T5,G1,G5 

49 Direito Penal Tributário Direito e Legislação T2,T3 

50 Técnicas de Liderança Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2,G1,G3 

51 Direito Tributário I Direito e Legislação T2,T3  

52 Direito Tributário II Direito e Legislação T2,T3 

53 Reuniões Produtivas Conh. Gerais Hab. e Atitudes G1,G2,G3,G4,G5 

54 Documentário Fiscal Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

55 Oficina de Feedback Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2,T3,T4,T5,G1,G2,G3,G4,G5 

56 ECF - Fiscalização Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

57 ECF - Vistoria Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

58 
Economia e Desenvolvimento 
Econômico 

Adm. Economia e Finanças T2,T3 

59 Jogos de Empresa Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T5,G1,G5 

60 
Elaboração e Análise de Bancos de 
Dados 

Tecnologia da Informação T2,T3  

61 Identificação de Talentos e Potenciais  Conh. Gerais Hab. e Atitudes G3 

62 Gestão do Conhecimento Conh. Gerais Hab. e Atitudes G3 



 

 
63 Gestão de Pessoas por Competências Conh. Gerais Hab. e Atitudes G2 

64 Gestão de Pessoas  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T5,G3,G5 

65 Tutoria em Educação a Distância  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2 

66 Conteudista em Educação à Distância  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2  

67 
Educação a Distância - EAD 
(Seminário)   

Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2,G1  

68 Endomarketing Conh. Gerais Hab. e Atitudes G3,G4  

69 
Desenvolvimento de Líderes e 
Sucessores 

Conh. Gerais Hab. e Atitudes G1,G2,G3 

70 Formação de Analistas de Treinamento  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2  

71 Estatística Básica Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3  

72 Estatistica Aplicada à Auditoria  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3  

73 Estatística com Econometria  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3  

74 Avaliação de Desempenho Conh. Gerais Hab. e Atitudes G3 

75 Excel Avançado Tecnologia da Informação T2,T3 

76 Excel Básico Tecnologia da Informação T2,T3 

77 Excel com VBA Tecnologia da Informação T2,T3  

78 Execução de Despesas - INSS Adm. Economia e Finanças T2,T3  

79 Execução de Despesas - IR Adm. Economia e Finanças T2,T3  

80 Execução de Despesas -ISS Adm. Economia e Finanças T2,T3  

81 Execução Orçamentária e Financeira Adm. Economia e Finanças T2,T3 

82 Treinamento 5 S Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T3,T4,G1,G2 

83 FEASPOL - Legislação Direito e Legislação T2,T3  

84 Filosofia da Moderna Administração  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2 

85 Finanças Públicas Adm. Economia e Finanças T2,T3  

86 Fraudes Fiscais Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

87 Seminário de Integração   Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T5,G1,G5 

88 
Gerenciamento de Programas e 
Projetos 

Adm. Economia e Finanças G1,G2,G3,G4 

89 Raciocínio Lógico  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T3,T4,G4 

90 Gestão da Informação - Seminário Tecnologia da Informação G1,G2,G3,G5  

91 Gestão de Contratos Adm. Economia e Finanças T2,T3  

92 Qualidade no Atendimento Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2,T3,T5,G1,G3,G5 

93 Gramática Portuguesa  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3  

94 
Hermeneutica Jurídica e Técnica 
Legislativa 

Direito e Legislação T2,T3  

95 Projeto de Vida e Trabalho  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T5,G1,G5 

96 
Introdutório Téorico para Novos 
Servidores  

Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2 



 

 
97 Introdutório Prático - Administrativo Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2  

98 Introdutório Prático - Financeiro  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2  

99 Introdutório Prático - Tributário  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2  

100 Introdutório Prático - Tecnologia  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2  

101 
Investigação no Processo 
Administrativo Disciplinar 

Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

102 Processo Decisório  Conh. Gerais Hab. e Atitudes G2,G3,G4 

103 Inteligência em Auditoria I Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

104 Inteligência em Auditoria II Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

105 
Legislação do Código Nacional de 
Trânsito 

Direito e Legislação T2,T3  

106 Legislação do Imposto de Renda Direito e Legislação T2,T3 

107 Legislação do ISS Direito e Legislação T2,T3 

108 Legislação Previdenciária INSS Direito e Legislação T2,T3  

109 Postura e Atitudes do Líder Conh. Gerais Hab. e Atitudes G3,G5 

110 Leis Financeiras e Orçamentárias Direito e Legislação T2,T3  

111 Leitura Dinâmica Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3 

112 Planejamento Estratégico  Conh. Gerais Hab. e Atitudes G2 

113 Licitação, Contratos e Convênios Adm. Economia e Finanças T2,T3  

114 O Papel do Líder Contemporâneo  Conh. Gerais Hab. e Atitudes G1,G2,G3,G4,G5 

115 Lógica de Programação Tecnologia da Informação T2,T3 

116 LRF - Lei de Responsbilidade Fiscal Direito e Legislação T2,T3  

117 Matemática Financeira Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3  

118 
Matemática Financeira com uso do 
Excel 

Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3 

119 Mecânica e Conservação de Veículos Adm. Economia e Finanças T2,T3 

120 Mobilização de Equipe Conh. Gerais Hab. e Atitudes G3,G4,G5 

121 Mercado de Capitais Adm. Economia e Finanças T2,T3 

122 Negócios Internacionais - Câmbio Adm. Economia e Finanças T2,T3  

123 Negócios Internacionais - Importação Adm. Economia e Finanças T2,T3  

124 Office Sênior Tecnologia da Informação T2,T3  

125 Office Executivo Tecnologia da Informação T2,T3 

126 Líder Educador Conh. Gerais Hab. e Atitudes G2,G3,G5 

127 Orçamento Público Adm. Economia e Finanças T2,T3  

128 Inteligência Emocional  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T4,T5,G3,G4,G5 

129 
Elaboração de Indicadores de 
Desempenho  

Conh. Gerais Hab. e Atitudes G2  

130 Ética  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T5,G1,G3,G5 

131 
Gestão da Qualidade na Administração 
Pública 

Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T3,T4,G1,G2,G3,G4  



 

 
132 Gestão de Recursos Humanos  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2,T3,G1,G2,G3,G4,G5 

133 Power Point Tecnologia da Informação T2,T3 

134 Previdência Pública Direito e Legislação T2,T3  

135 Primeiros Socorros   Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3 

136 Processo Administrativo Fiscal Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

137 Project Tecnologia da Informação T2,T3  

138 Direitos e Deveres  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,G1 

139 Redação Oficial  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3 

140 Desenvolvimento de Papeis   Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T2,G1,G2,G3 

141 
Desenvolvimento de Habilidades de 
Liderança 

Conh. Gerais Hab. e Atitudes G2,G3,G5 

142 Rede de Computadores Tecnologia da Informação T2,T3  

143 Conhecendo a Organização  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1 

144 
RPAF - Regulamento do Processo 
Administrativo Fiscal 

Direito e Legislação T2,T3  

145 Comunicação  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T5,G3,G5 

146 
Sistema de Segurança de Rede de 
Informática 

Tecnologia da Informação T2,T3  

147 APG - Amana  Conh. Gerais Hab. e Atitudes G1,G3,G4,G5 

148 
Substituição Tributária/Bebidas - 
Estabelecimento 

Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

149 
Substituição Tributária/Bebidas -
Trânsito 

Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

150 
Substituição Tributária/Combustíveis - 
Estabelecimento 

Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

151 
Substituição Tributária/Combustíveis - 
Trânsito 

Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

152 
Substituição Tributária/Medicamentos - 
Estabelecimento 

Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

153 
Substituição Tributária/Medicamentos - 
Trânsito 

Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

154 
Substituição Tributária/Trigo - 
Estabelecimento 

Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

155 Substituição Tributária/Trigo - Trânsito Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

156 
Substituição Tributária/Veículos – 
Estabelecimento 

Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

157 
Substituição Tributária/Veículos - 
Trânsito 

Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3 

158 Substituição Tributária - Legislação Direito e Legislação T2,T3  

159 Administração de Tempo e Resultados  Conh. Gerais Hab. e Atitudes G2,G3 

160 Técnica de Negociação  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1,T3,T5,G1,G5 

161 Técnica de Oratória  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T3,T4,G3,G4,G5 

162 Negociação Avançada  Conh. Gerais Hab. e Atitudes G3,G4,G5 



 

 
163 Reforma Administrativa  Conh. Gerais Hab. e Atitudes T1 

164 ACS - Amana  Conh. Gerais Hab. e Atitudes G1,G3,G4,G5 

165 Administração de Conflitos   Conh. Gerais Hab. e Atitudes G3,G5  

166 
Terceirização no Setor Público 
(Seminário) 

Adm. Economia e Finanças T2,T3  

167 Visual Basic Tecnologia da Informação T2,T3 

168 
SIT - Sistema de Informações 
Tributárias 

Tecnologia da Informação T2,T3  

169 SIPRO - Sistema de Protocolo Tecnologia da Informação T2,T3  

170 Windows/Word Tecnologia da Informação T2,T3  

171 Wirelles Tecnologia da Informação T2,T3 

172 Word na Web Tecnologia da Informação T2,T3 

173 
ACP - Sistema de Apropriação de 
Custos Públicos 

Tecnologia da Informação T2,T3  

174 
SINTEGRA - Sistema de Recepção de 
Registros Fiscais 

Tecnologia da Informação T2,T3  

175 
SCOMT/ANTC - Sistema de Controle de 
Mercadorias em Trânsito e Sistema de 
Antecipação Tributária 

Tecnologia da Informação T2,T3  

176 SIMBAHIA Tecnologia da Informação T2,T3 

177 
SIMPAS - Sistema Integrado de 
Material, Patrimônio e Serviços 

Tecnologia da Informação T2,T3  

178 
AUPD(SEPD) - Sistema Eletrônico de 
Processamento de Dados 

Tecnologia da Informação T2,T3  

179 Warehouse Tecnologia da Informação T2,T3  

180 Auditoria da Qualidade Conh. Gerais Hab. e Atitudes T4 

181 
SENF - Sistema de Emissão de Notas 
Fiscais Avulsas Tecnologia da Informação T2,T3  

182 COMPRASNET Tecnologia da Informação T2,T3 

183 
CPT - Sistema de Controle de 
Pareceres Tributários 

Tecnologia da Informação T2,T3  

184 SICRED - Sistema de Crédito Tributário Tecnologia da Informação T2,T3  

185 SICOF/ICF Tecnologia da Informação T2,T3  

186 
Informações Econômico Fiscais - DMA, 
DME, DMD 

Tecnologia da Informação T2,T3  

187 
DSCAD - Sistema de Cadastro de 
Contribuintes Tecnologia da Informação T2,T3  

188 
SICOF - Sistema de Informações 
Contábeis e Financeiras 

Tecnologia da Informação T2,T3  

189 
SICOF/GRÁFICO - Informações 
Contábeis e Financeiras Tecnologia da Informação T2,T3  

190 
SAFA - Sistemas de Auditoria Fiscal 
Automatizada 

Tecnologia da Informação T2,T3  

191 
SEAI - Sistema de Emissão de Auto de 
Infração Tecnologia da Informação T2,T3  

192 
SEAIT - Sistema de Emissão de Auto 
de Infração Trânsito 

Tecnologia da Informação T2,T3  

193 
SEFAZ/SAT - Sistema de 
Rastreamento, Gerenciamento e 
Comunicação 

Tecnologia da Informação T2,T3 

194 
INC - Sistema de Informações do 
Contribuinte 

Tecnologia da Informação T2,T3  

195 SCD - Sistema de Controle de Diárias Tecnologia da Informação T2,T3 



 

196 Arquivo Magnético Tecnologia da Informação T2,T3 

197 
IPVA - Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores 

Tecnologia da Informação T2,T3 

198 
PRI - Sistema de Gestão de 
Procedimentos e Rotinas 
Informatizados 

Tecnologia da Informação T2,T3  

199 
PORTIFOLIO SEFAZ - Portal de 
Sistemas da SEFAZ (Seminário) 

Tecnologia da Informação T2,T3  

200 Passe Fiscal Tecnologia da Informação T2,T3  

201 
PAFE - Processo Administrativo Fiscal 
Eletrônico Tecnologia da Informação T2,T3  

[202] Access com VBA Tecnologia da Informação T2,T3  

[203] Auditoria de Caixa Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

[204] Contabilidade Aplicada à Fiscalização Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

[205] 
DIC-E Documento de Identificação 
Cadastral Eletrônico Tecnologia da Informação T2,T3  

[206] Escrituração do CIAP Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

[207] Formação de Multiplicadores em ECF Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

[208] Legislação Tributária  Direito e Legislação T2,T3  

[209] Metodologia de Arquivamento Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3  

[210] Padronização de Sistemas Tecnologia da Informação T2,T3  

[211] 
Procedimentos Fiscais para Conferência 
de Mercadorias Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

[212] SENF On-line  Tecnologia da Informação T2,T3  

[213] Serviços SEFAZ via Internet Tecnologia da Informação T2,T3  

[214] Substituição Tributária Interestadual Direito e Legislação T2,T3  

[215] Word Avançado  Tecnologia da Informação T2,T3  

[216] 
Exames Contábeis e Fatos Ocultos 
Geradores de ICMS Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

[217] Seminários Técnicos Direito e Legislação T2,T3  

[218] Seminários Técnicos Adm. Economia e Finanças T2,T3  

[219] Seminários Técnicos Contab. Auditoria e Fisc. T2,T3  

[220] Seminários Técnicos Conh. Gerais Hab. e Atitudes T2,T3  

[221] Seminários Técnicos Tecnologia da Informação T2,T3  

[222] 
Oficina de Acompanhamento de 
Desempenho Conh. Gerais Hab. e Atitudes  

[223] Oficina Avaliação de Desempenho Conh. Gerais Hab. e Atitudes  

[224] Oficina de Aprendizagem em Equipe Conh. Gerais Hab. e Atitudes  

[225] Formação dos Consultores da DRH Conh. Gerais Hab. e Atitudes  

[226] 
Perspectivas Facilitadoras do Processo de 
Liderança 

Conh. Gerais Hab. e Atitudes  

[227] 
Valorizando o Papel do Profissional de 
Secretariado Conh. Gerais Hab. e Atitudes  

(*) Competências do GDFISCO conforme os códigos abaixo: 
 
 
 
 
 
 



 

 
• T1 - GRUPO TÉCNICO COMPROMETIMENTO 
• T2 - GRUPO TÉCNICO CONHECIMENTO DO TRABALHO E AUTO DESENVOLVIMENTO 
• T3 - GRUPO TÉCNICO QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 
• T4 - GRUPO TÉCNICO CRIATIVIDADE E INICIATIVA 
• T5 - GRUPO TÉCNICO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL  
• G1 - GRUPO GERENCIAL COMPROMETIMENTO 
• G2 - GRUPO GERENCIAL PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
• G3 - GRUPO GERENCIAL LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO 
• G4 - GRUPO GERENCIAL CAPACIDADE EMPREENDEDORA 
• G5 - GRUPO GERENCIAL RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


