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Secretaria da Fazenda de Pernambuco

Este documento apresenta o resultado da formulação do planejamento 
estratégico da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco — 
SEFAZ-PE para o ciclo 2020-2023. Neste ciclo, o instrumento do 
planejamento estratégico foi batizado de “Farol de Oportunidades”. 

Um farol corresponde a uma estrutura elevada, normalmente em 
formato de torre, equipada com fontes de luz e espelhos refletores, 
cujo facho é visível a longas distâncias, tendo o objetivo de orientar os 
navios durante a noite. A analogia torna-se perfeita para representar 
a grande função da estratégia para a SEFAZ-PE e seus servidores, 
especialmente no contexto em que foi formulada e lançada: em meio 
à uma pandemia mundial (COVID-19), com cenário de forte queda na 
arrecadação e futuro difuso. Um novo tempo pede uma nova estratégia 
e um farol que aponte para o futuro, com caminhos claros e otimistas.

O documento consolida as prioridades e diretrizes estratégicas para 
o desenvolvimento institucional dos próximos quatro anos.

A partir dessas prioridades, o planejamento estratégico também dispõe 
de instrumentos fundamentais à operacionalização de estratégias 
organizacionais. Esses instrumentos englobam: declarações 
organizacionais de missão e visão para a temporalidade estabelecida, 
mapa estratégico com objetivos bem delineados, indicadores e projetos 
estratégicos vinculados aos objetivos traçados.

É importante frisar que todos os instrumentos aqui apresentados 
passaram por um processo de construção de bases amplas e 
participativas. Com isso, gerou-se uma estratégia alinhada não só às 
expectativas internas, mas também com visão contextual suficiente das 
peculiaridades envolvendo o atual momento do Estado de Pernambuco.

Esse documento contará com uma parte introdutória, que abordará o 
contexto de construção citado e a abordagem metodológica utilizada. 
Em um segundo momento, apresentará os instrumentos estratégicos 
citados. Por fim, apresentará os desdobramentos necessários à 
execução estratégica durante seus anos de vigência.

1.1 Apresentação do Documento

O documento consolida 
as prioridades e 
diretrizes estratégicas 
para o desenvolvimento 
institucional dos 
próximos quatro anos
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Fundada em 21 de setembro de 1891, com a publicação da 
Lei  nº 6, a inicialmente denominada Secretaria de Finanças 
de Pernambuco tinha como objetivo disciplinar a receita e a 
despesa do Estado, além de prover os recursos necessários 
à sua manutenção. O primeiro titular da pasta foi o padre 
Afonso de Albuquerque e Melo. A instituição centenária, já 
intitulada também Secretaria de Estado dos Negócios da 
Fazenda de Pernambuco, atravessou diversos momentos 
políticos e históricos do Brasil, aumentando ou diminuindo 
seu campo de atuação conforme a realidade da época.

Em 2020, na iminência de seus 129 anos, a Secretaria de 
Fazenda do Estado de Pernambuco conta com mais de 1200 
servidores em seu quadro e um volume de arrecadação de 
quase R$17,3 bilhões de reais no ano de 2018 e de R$19,4 
bilhões no ano de 2019.

Com um Fisco mais moderno, eficiente e atuante, sendo 
modelo de referência em vários aspectos para outros estados 
e, sobretudo, com servidores motivados e contribuintes bem 
atendidos, a SEFAZ-PE opera por meio de suas 19 Agências 
de atendimento, mais uma Unidade do  IPVA e uma do ICD 
na Região Metropolitana do Recife.

O planejamento estratégico descrito neste documento foi 
construído com o objetivo de traçar o caminho para os 
principais desafios pautados para o período: otimizar a 
inteligência fiscal, ampliar as operações de fiscalização  e 
cobrança e transformar o atendimento de presencial para 
virtual, tudo isso considerando a alocação adequada de 
servidores e a transformação digital da Secretaria.

1.2 Características da Sefaz-PE

O planejamento estratégico descrito 
neste documento foi construído 

com o objetivo de traçar o caminho 
para os principais desafios 

pautados para o período
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Secretaria da Fazenda de Pernambuco

A metodologia estabelecida para o processo do Planejamento 
Estratégico utilizou os conceitos do Balanced Scorecard (BSC), 
já utilizado na SEFAZ-PE. Adicionalmente, foram definidas as 
principais premissas para elaboração e monitoramento do Plano:

1. Planejamento como plataforma para priorização de ações: definir 
o que é estratégico — em contraposição ao que é importante — 
é o grande desafio ao se planejar ações.

2. Metodologias adaptadas à realidade: para elaborar o planejamento 
estratégico foi utilizada a metodologia do Balanced Scorecard 
(BSC) adaptada às particularidades do serviço público, com o 
intuito de melhor materializar os resultados pretendidos.

3. Estruturação do foco temporal: o planejamento foi elaborado 
visando um horizonte temporal mais próximo, com foco em 
cenários de médio prazo. O Plano será revisto futuramente no 
horizonte temporal mais distante que, por regra, é difuso, de 
âmbito geral e especialmente incerto.

4. Planejamento Estratégico para aprendizagem organizacional: 
o planejamento estratégico resultante deste trabalho será o 
documento norteador dos esforços da Secretaria de Fazenda 
para a realização de seus objetivos estratégicos, devendo tornar-
se uma poderosa ferramenta de aprendizagem organizacional.

1.3 Abordagem Conceitual do Plano

A metodologia estabelecida para 
o processo do Planejamento 
Estratégico utilizou os conceitos do 
Balanced Scorecard (BSC),
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Secretaria da Fazenda de Pernambuco

A importância do alinhamento entre estratégia, propósito, 
direção e valores é um aspecto fundamental para garantir o 
sucesso da organização, independente da área de atuação. A 
perfeita sintonia permite que a organização tenha um senso 
claro do que fazer em qualquer momento e de confirmar que 
todos envolvidos caminhem na mesma direção.

A Missão identifica o propósito e a motivação da organização, 
que legitima a visão de futuro. A visão, por sua vez, pode 
alterar conforme a visão de médio e longo prazo, que se 
desdobra em um conjunto de objetivos e consolida metas e 
ações mensuráveis e executáveis. A estrutura é reforçada 
pelos valores organizacionais que representam suas 
prioridades individuais e força motriz.

O fato de que todos os envolvidos são motivados 
individualmente, entendem a missão e, assim, buscam 
progredir em trabalhos que julguem com propósito, torna 
as aspirações da organização mais credíveis e prováveis 
de serem alcançadas.

Além de atemporal, a Missão busca criar um senso 
compartilhado de propósito e incentiva a coletividade dentro 
da Secretaria. A constância de propósito e valores é peça 
fundamental para um gerenciamento de excelência. A Missão 
contribui ainda para unificar o processo decisório, garantindo 
que todos caminhem na mesma direção. Na prática, a Missão 

representa um norte a ser seguido, desdobrado em ações 
mensuráveis no dia a dia.

A última instância diz respeito aos resultados que a 
organização entrega ou pretende entregar. Esses resultados 
são desdobrados em metas e objetivos que descrevem o 
“como" a organização busca alcançar estes resultados.

A construção da Missão é baseada no entendimento da 
cadeia de valor e dos processos internos. Ou seja, “o que a 
SEFAZ-PE faz” e, do ponto de vista de resultado, a relevância 
da Secretaria de Fazenda para a sociedade, expressa na sua 
proposta de valor.

A declaração de visão representa aonde a SEFAZ-PE 
deseja chegar e o que quer alcançar até 2023. A Visão 
considera, ainda, três principais componentes: Meta, Foco 
e Horizonte Temporal.

Diferente da Missão, ao longo do tempo, a Visão apresentada 
pode ser alterada conforme o momento e contexto.

A declaração incorpora múltiplas dimensões. Ela é ampla o 
bastante para ser reconhecida por todos, mas específica para 
demonstrar um diferencial em resultados. Duradoura para 
servir no médio e longo prazo, porém maleável, permitindo 
que a execução se adapte conforme a organização evolua 
e imprevistos se materializem.

2.1 Missão e Visão

1212



Planejamento Estratégico Sefaz | 2020 - 2023

Prover e gerir os recursos necessários 
à implantação das políticas públicas 
do Estado com vistas à manutenção do 
equilíbrio fiscal dinâmico.’’

Ser um órgão apoiador do desenvolvimento 
socioeconômico do Estado, pautado pela 
responsabilidade fiscal, inovação, eficiência 
e foco no cidadão.’’

Missão Visão
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Secretaria da Fazenda de Pernambuco

2.2 Estrutura do Planejamento

A partir da análise dos ambientes interno e externo, foram 
estabelecidos os objetivos estratégicos e as prioridades da 
SEFAZ-PE para o horizonte 2023. Os objetivos consistem nas 
posições projetadas da organização, relacionados à qualidade 
da sua atuação finalística e ao aprimoramento de sua estrutura 
e capacidade interna para gerar esses resultados. Em suma, 
a estratégia da SEFAZ-PE representa as grandes mudanças a 
serem perseguidas para o horizonte de planejamento.

Para uma melhor compreensão, os objetivos são apresentados 
de forma agregada no Mapa Estratégico. O Mapa Estratégico 
é a representação visual da estratégia e combina os grandes 
resultados, os planos e as diretrizes estratégicas.

Para alcançar os resultados pretendidos, a estratégia demanda 
a execução de Projetos Estratégicos que irão propiciar os 
saltos de desempenho em determinados processos da 
organização. Os projetos possuem prazos para serem 
realizados e devem entregar resultados preestabelecidos pelos 
objetivos estratégicos.

Em se tratando de planejamento estratégico, é essencial medir 
o alcance dos objetivos delimitados. Neste sentido, a melhor 
forma de traduzir para a realidade o nível de atingimento 
do sucesso esperado é a utilização de indicadores. Estes 
são demonstrações quantitativas de um determinado 
aspecto da realidade.

Entende-se estratégia como um plano em que se almeja 
uma situação futura, isto é, uma direção composta por um 
conjunto de diretrizes. Esse plano consiste na utilização da 
tomada de decisão para a definição de objetivos de longo 
prazo, bem como a estruturação de projetos e planos de 
ação. Os objetivos buscam nortear as ações da organização, 
e representam o que é prioritário para execução da estratégia. 
Bons planejamentos estratégicos contam com uma pequena 
quantidade de objetivos que se integram e se combinam para 
descrever ambições futuras.
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2.3 O Mapa Estratégico

Perspectivas 

O mapa estratégico da SEFAZ-PE está organizado em 03 
(três) perspectivas:

I. Objetivos de resultado — Representam, de maneira 
agregada, as grandes diretrizes estratégicas de atuação 
da organização.

II. Objetivos finalísticos e habilitadores— Tratam das grandes 
transformações a serem feitas nos processos finalísticos e 
transversais da SEFAZ- PE.

III. Indicadores — São demonstrações estatísticas usadas 
para traduzir quantitativamente aspectos da estratégia.

Objetivos Estratégicos

Entende-se estratégia como um plano em que se almeja 
uma situação futura, isto é, uma direção composta por um 
conjunto de diretrizes. Esse plano consiste na utilização da 
tomada de decisão para a definição de objetivos de longo 
prazo, bem como a estruturação de projetos e planos de 
ação. Os objetivos buscam nortear as ações da organização, 
e representam o que é prioritário para execução da estratégia.

Indicadores

Para que a estratégia seja mensurada, é fundamental que os 
objetivos possam ser monitorados através de indicadores. 
Um indicador bom comunica rapidamente a situação 
atual facilitando a tomada de decisão, ao mesmo tempo 
em que motiva os envolvidos em direção ao atingimento 
dos objetivos. O desdobramento da estratégia em 
indicadores auxilia o acompanhamento e atingimento dos 
resultados desejados.
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Secretaria da Fazenda de Pernambuco

2.4 Detalhamento: Objetivos Estratégicos

A seguir serão apresentados os objetivos e indicadores da Secretaria da 
Fazenda para o horizonte de 2020 a 2023. Os objetivos e indicadores refletem 
o compromisso da SEFAZ-PE em prover e gerir os recursos necessários à 
implantação das políticas públicas do Estado com vistas à manutenção do 
equilíbrio fiscal dinâmico.

O planejamento estratégico foi estruturado em objetivos estratégicos sob a 
ótica de entrega de valor para a sociedade.
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Mapa Estratégico da
Secretaria da Fazenda | 2020 — 2023

MISSÃO VISÃO

Prover e gerir os recursos necessários à implantação 
das políticas públicas do Estado com vistas à 
manutenção do equilíbrio fi scal dinâmico.’’

Ser um órgão apoiador do desenvolvimento 
socioeconômico do Estado, pautado pela 
responsabilidade fi scal, inovação, efi ciência 
e foco no cidadão.’’

OBJETIVOS HABILITADORES

VALORES

OBJETIVOS DE RESULTADO

OBJETIVOS FINALÍSTICOS

Incrementar a receita própria e atuar na melhoria 
do ambiente de negócio Promover a sustentabilidade fi scal do Estado

Fortalecer o controle e a recuperação 
dos créditos e incentivar a 
conformidade tributária

Consolidar os instrumentos de 
planejamento e controle do gasto público

Fortalecer ações de inteligência e de 
combate à fraude fi scal

Fortalecer os mecanismos institucionais 
de controle dos riscos fi scais e da gestão 
da dívida pública com foco na melhoria do 
perfi l e sustentabiliade de longo prazo

Ampliar as ações de fi scalização
tributária com foco na qualidade da
seleção, maior efi ciência na execução e
relevância do créditov

Ampliar a disponibilidade dos serviços 
prestados ao contribuinte e demais 
usuários por meio da transformação 
digital da SEFAZ

Prover informações fi scais, contábeis e de 
custo que apoiem a decisão do presente e a 
formulação de cenários fi scais futuros

Promover a transformação e 
a centralização dos serviços 
administrativos com foco na gestão 
efi ciente dos recursos

Viabilizar o alcance dos resultados estratégicos 
da SEFAZ por meio de um novo modelo de 
gestão de TI que assegure a tempestividade, 
segurança e disponibilidade das soluções

Desenvolver e alocar as equipes de forma 
efi ciente e alinhada ao novo modelo de 
atuação da SEFAZ

Ética Equidade Transparência Qualidade Compromisso Social
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Secretaria da Fazenda de Pernambuco

Objetivos de Resultado

01

Descrição Indicadores Estratégicos

Incrementar a receita própria e atuar na 
melhoria do ambiente de negócio

Garantir o cumprimento da meta de arrecadação definida 
pela SEFAZ, com justiça fiscal e proporcionando os recursos 
previstos para a execução das políticas públicas em benefício 
da sociedade, com execução eficiente dos processos tributários.

• IR-01. Cumprimento da Meta de Incremento da Receita - ICMS

• IR-02. Cumprimento da Meta de Incremento da Receita - IPVA

• IR-03. Cumprimento da Meta de Incremento da Receita - ICD

18
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Objetivos de Resultado

É da competência da CAT a Administração Tributária no 
Estado de Pernambuco, sendo responsável pelo controle, 
arrecadação, cobrança e fiscalização dos créditos tributários, 
promoção da conformidade fiscal dos contribuintes, combate 
à sonegação fiscal e à concorrência desleal, entre outras 
atividades essenciais para a manutenção dos serviços públicos 
prestados à sociedade.

A receita de arrecadação própria entre 2016 a 2019 apresentou 
uma taxa de crescimento nominal de 26,71%, enquanto a 
inflação mensurada pelo IPCA foi de 17,5%. Mais de 70% da 
receita do Estado é referente à arrecadação do ICMS, o que 
representa um bom resultado em autonomia fiscal.

A evolução das receitas de arrecadação própria indica o 
grau de independência da receita estadual em relação às 
receitas de transferência governamentais, permitindo que o 
Estado viabilize sua sustentação fiscal e financeira com base 
nas receitas de sua competência, evitando que flutuações 
nos valores dos repasses governamentais comprometam 
seu equilíbrio. 

No exercício das suas funções institucionais, a Receita 
Estadual realizou nos últimos anos uma série de atividades 
destinadas ao controle da receita tributária e à prestação de 
atendimento ao contribuinte, cujos resultados estão elencados 
no gráfico a seguir.

Entre 2016 e 2019, o ICMS teve uma taxa de crescimento 
composta de  6,10%. Da mesma forma, o IPVA teve taxa de 
crescimento composta de 5,48%. Por sua vez, o ICD (Imposto 
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer 
Bens ou Direitos) que tem uma característica diferenciada 
dos demais, teve um crescimento de 0,63%. 

Apesar da gradual recuperação do crescimento econômico 
no período de 2016 a 2019, a partir de fevereiro de 2020 
o Brasil e o Estado de Pernambuco sofreram um grande 
impacto pela chegada ao país do novo Coronavírus (COVID-
19), cuja verificação inicial foi na cidade de Wuhan, na China, 
ao final de 2019.

.
Receita de Arrecadação ICMS, 

IPVA e ICD (em milhões)

2016

126.527.724

1.044.519.158

14.197.025.842

ICD

IPVA

ICMS

85.518.248

1.107.107.573

14.691.568.200

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

122.935.973

1.177.886.219

15.974.428.628

129.737.925

1.292.995.899

17.988.968.156
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Secretaria da Fazenda de Pernambuco

Objetivos de Resultado

Com a chegada da pandemia, medidas restritivas foram 
adotadas para que houvesse a redução da propagação da 
doença (restrições de movimentação e de acesso, como o 
fechamento de locais de trabalho e escolas, entre outras), 
impactando fortemente diversos setores da economia e na 
cadeia de suprimento de insumos.

A expectativa é que a estabilização da epidemia ocorra ao 
longo dos meses de abril a junho, com normalização e início 
esperado do retorno da atividade econômica durante os meses 
de julho a setembro.

A principal fonte de arrecadação de tributos dos estados, o 
ICMS foi fortemente impactado com a paralisação de serviços 
e a consequente queda de consumo – já sentidas em outros 
países onde a pandemia tomou maiores proporções.

Somado a isso, com o objetivo de reduzir os impactos 
durante a pandemia do novo Coronavírus, o governo federal 
e os estaduais tiveram que aplicar uma série de medidas de 
proteção e de estímulo, resultando num maior impacto na 
receita tributária estadual.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível que a SEFAZ 
pense em um conjunto de estratégias que consiga aumentar 
a eficiência dos seus processos e que consiga entregar os 
resultados de receita, fundamentais para garantir a sustentação 
das políticas públicas do Estado.
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Objetivos de Resultado
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Secretaria da Fazenda de Pernambuco

Objetivos de Resultado

02

Descrição Indicadores Estratégicos

Promover a sustentabilidade fiscal do Estado

Buscar a sustentabilidade fiscal, representada pelo balanceamento 
entre receitas e despesas governamentais, como um princípio 
basilar da gestão fiscal responsável e determinante para a criação 
de um Estado próspero e equilibrado. Além do cumprimento do 
conjunto de metas estabelecidas no âmbito do Programa de 
Reestruturação e Ajuste Fiscal – PAF para o horizonte 2020-2021, 
um principal marco na trajetória da política fiscal do Estado é atingir 
a nota “B” na capacidade de pagamento do Tesouro Nacional.

• IR-04. Resultado da Capacidade de Pagamento (CAPAG)

22
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Objetivos de Resultado

Pernambuco vem implementando uma série de medidas 
com o objetivo de garantir o seu equilíbrio fiscal. O elevado 
volume de restos a pagar, deixado de exercícios anteriores 
vem sendo enfrentado, caindo de patamar de R$ 1,661 bilhão 
em 2018 para R$ 1,019 bilhão em 2019. Além disso, o Estado 
vem conseguindo entregar bons resultados orçamentário e 
primário mediante medidas de austeridade, mantendo e até 
expandindo em áreas como saúde, segurança e educação.

Esses resultados são fruto de mudanças na forma como a CTE 
(Coordenadoria do Tesouro Estadual)  gerencia seus processo. 
Um exemplo disso é a melhoria da programação financeira e 
da gestão do gasto público, com adoção da prática de teto dos 
gastos setoriais e da implantação de um sistema automatizado 
para elaboração e controle do fluxo de caixa, instrumentos 
fundamentais para garantir os bons resultados.

Como destaque, o Estado encerrou o ano de 2019 com um 
superávit de R$ 348 milhões. Mais de R$ 300 milhões acima 
que em 2018, quando o resultado orçamentário fechou em 
apenas R$ 33 milhões. 

Além disso, em relação à educação e saúde, Pernambuco 
conseguiu investir mais 28% na educação, quando o mínimo 
constitucional é de 25% e, no caso da saúde, 15,5%, quando a 
obrigação constitucional é de 12%.

Embora as contas de Pernambuco tenham melhorado em todos 
os indicadores fiscais nos últimos anos, o resultado atual da 
CAPAG (capacidade de pagamento) do Estado ainda é “C”. 

A nota de capacidade de pagamento resulta de três indicadores: 
endividamento (dívida consolidada líquida sobre receita 
corrente líquida), poupança corrente (despesa corrente sobre 
receita corrente ajustada) e índice de liquidez (obrigações 
financeiras sobre disponibilidade de caixa).

Pernambuco reduziu o seu endividamento de um percentual de 
64,3% em 2018 para 52,3% em 2019. Em relação à poupança 
corrente, o índice caiu de 96,1% em 2018 para 95,6% em 
2019. Este indicador mostra se o Estado faz poupança 
suficiente para absorver o crescimento de suas despesas, 
que geralmente crescem mais que as receitas. Com relação 
ao terceiro indicador, o Estado conseguiu melhorar seu índice 
de liquidez de 95,3% de comprometimento para 74,9%. Este 
percentual mostra a capacidade de honrar com as obrigações 
financeiras de curto prazo.

Diante desses resultados e anterior à crise do COVID-19, 
a perspectiva era de que o estado conseguisse  atingir a 
capacidade de pagamento “B” já em 2020. 

A seguir apresentamos uma análise geral de trajetória para 
os 3 indicadores.
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Objetivos de Resultado

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2025

No horizontal temporal de 2019-2025, os modelos preveem 
um crescimento das receitas correntes entre 30,98% e 32,46%. 
Esta  expansão representa um avanço médio entre 5,16% e 
5,41% ao ano.  Tomando-se um cenário otimista, a diferença 
entre receitas e despesas correntes expande-se ao longo do 
tempo, logo, a poupança do estado cresce entre 2020 e 2025. 

Receita e Despesas 
Correntes (em milhares) Poupança Corrente  (em %)
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Fonte: Balanço Geral do Estado - diversos anos e Demonstrativos da LRF 
publicados no site da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco
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Objetivos de Resultado

Em relação à despesa com pessoal, o comprometimento caiu de 48% 
da Receita Corrente Líquida (RCL) para 46,9%, um pouco acima do limite 
prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Em relação ao indicador de Dívida, a evolução recente dos resultados 
primários evidencia a melhora na gestão fiscal. Além disso, a adesão 
ao PEF (Plano Mansueto) e as medidas de ajuste do perfil dela podem 
ajudar na construção de uma trajetória sustentável da dívida estatual, 
liberando espaço fiscal para outras estratégias de captação, em 
benefício da sociedade.  

Relação Dívida Pública  (em %)

Fonte: Siconfi – Tesouro Nacional. Nota: Relatório de 
Gestão Fiscal. Nota: Anexo 02 – DCL.
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Objetivos Finalísticos

01

Descrição Indicadores Estratégicos

Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e 
incentivar a conformidade tributária

Ampliar e aperfeiçoar a análise de riscos das operações, 
potencializando a utilização dos recursos tecnológicos, a fim de 
garantir o fortalecimento dos controles tributários e desenvolver 
iniciativas a fim de incentivar o cumprimento das obrigações 
tributárias, valorizando os bons contribuintes, simplificando os 
procedimentos e elevando o nível de conformidade. Além disso, 
numa perspectiva de controle ponta a ponta do crédito tributário, 
é necessário fortalecer ações proativas e efetivas de cobrança 
com vistas ao incremento da arrecadação.

• IE-01. Regularização dos créditos identificados por malha

• IE-02. Cobertura da malha fiscal

• IE-03. % do crédito do extrato suspenso/contestado

• IE-04. Acurácia do cálculo automático

• IE-05. Controle de inadimplência - ICMS

• IE-06. Controle de inadimplência - IPVA

• IE-07. Resultado da Cobrança
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Objetivos Finalísticos

02

Fortalecer ações de inteligência e de combate 
à fraude fiscal

Descrição Indicadores Estratégicos

A atuação da SEFAZ em conjunto com outros órgãos de combate 
à fraudes estruturadas é uma forma eficaz de prevenir e reduzir 
crimes da ordem tributária. Para isso, a principal estratégia 
da SEFAZ é, por meio da sua rede de inteligência, ampliar a 
produção de conhecimento e o assessoramento na tomada de 
decisões com foco no combate às fraudes fiscais estruturadas.

• IE-08. Quantidade de operações de combate a fraude 
fiscal estruturada

• IE-09. Quantidade de alvos alcançados

• IE-10. Quantidade de ações ordinárias de combate 
a fraude fiscal 
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Objetivos Finalísticos

03

Descrição Indicadores Estratégicos

Ampliar as ações de fiscalização tributária com foco 
na qualidade da seleção, maior eficiência na execução 
e relevância do crédito

Buscar a realização do crédito tributário e o cumprimento 
espontâneo das obrigações por meio do desenvolvimento de 
ações fiscais eficientes e assertivas, com ênfase na atuação 
institucional integrada. Além disso, essa estratégia busca 
fortalecer o quadro de servidores alocados das equipes táticas 
dando a presença necessária em todas das regiões do Estado.

• IE-11. Eficiência da seleção

• IE-12. Produtividade dos auditores
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Objetivos Finalísticos

04

Ampliar a disponibilidade dos serviços prestados 
ao contribuinte e demais usuários por meio da 
transformação digital da SEFAZ

Descrição Indicadores Estratégicos

Tornar o atendimento ao contribuinte mais rápido e sem 
necessidade de deslocamento às unidades de atendimento 
presencial, por meio da disponibilização dos serviços da 
SEFAZ em canais virtuais. Além disso, a partir da ampliação 
dos serviços virtuais, direcionar os esforços dos servidores 
para outras atividades finalísticas, como monitoramento de 
contribuintes, auditoria e outras.

• IE-13. Redução no número absoluto de atendimentos 
presenciais nas ARE’s Caruaru, Jaboatão, Olinda, Petrolina, 
Recife e Vitória de Santo Antão, no mês de Setembro

• IE-14. % de atendimentos em canais virtuais

29



Secretaria da Fazenda de Pernambuco

Objetivos Finalísticos

05

Descrição Indicadores Estratégicos

Consolidar os instrumentos de planejamento e 
controle do gasto público

Avançar na implantação de sistemas informatizados e os 
processos de gerenciamento do fluxo financeiro e de controle 
da despesa pública, com o intuito de gerar informações mais 
consistentes, confiáveis e tempestivas para a tomada de decisão.

• IE-15. Índice de cumprimento do teto dos gastos pactuado

• IE-16. Valor de Despesas de Exercícios Anteriores Reconhecidas
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Objetivos Finalísticos

06

Fortalecer os mecanismos institucionais de 
controle dos riscos fiscais e da gestão da 
dívida pública com foco na melhoria do perfil e 
sustentabilidade de longo prazo

Descrição Indicadores Estratégicos

Fortalecer as capacidades e as estrutura internas da SEFAZ 
relacionadas com a dívida pública, de forma a fornecer 
informações e dados que apoiem a decisão sobre a capacidade 
e a oportunidade de contratação de novas operações (para 
viabilizar investimentos do Estado), buscar sempre o melhor 
perfil da dívida, um controle robusto e uma transparência ativa. 
Também é objetivo dotar a Sefaz de processos de referência 
internacional contribuindo para uma gestão eficiente e 
sustentável da dívida pública.

• IE-17. Sustentabilidade da dívida

• IE-18. Projeção do serviço da dívida
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Objetivos Finalísticos

07

Descrição Indicadores Estratégicos

Prover informações fiscais, contábeis e de custo 
que apoiem a decisão do presente e a formulação de 
cenários fiscais futuros

Buscar oportunidades de melhoria e inovação nos processos 
de gestão do Tesouro Estadual, buscando a produção de 
informações contábeis, fiscais e de custos confiáveis e de 
forma tempestiva, por meio da automatização de processos e 
integração de seus sistemas.

• IE-19. Entrega de produtos/projetos que viabilizem o melhor 
provimento de informações fiscais, contábeis e de custos e 
formulação de cenários fiscais futuros
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Objetivos de Suporte

01

Promover a transformação e a centralização 
dos serviços administrativos com foco na gestão 
eficiente dos recursos

Descrição Indicadores Estratégicos

Melhorar a satisfação dos usuário com os serviços 
administrativos, de forma a contribuir para a geração de 
resultados pelas diversas áreas da SEFAZ. Para isso, a SEFAZ 
está buscando adotar uma estratégia de central virtual de 
serviços para recebimento e gestão das demandas, dentro de 
patamares pré-determinados de tempo, qualidade e custo.

• IE-20. Quantidade de serviços administrativos virtualizados

• IE-21. Índice de cumprimento dos acordos de nível de 
serviço (SLAs definidos por serviço)
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Objetivos de Suporte

0202

Descrição Indicadores Estratégicos

Desenvolver e alocar as equipes de forma eficiente e 
alinhada ao novo modelo de atuação da SEFAZ

Realizar o planejamento adequado da força de trabalho, 
estabelecendo a alocação de forma compatível às 
necessidades do negócio e às competências individuais e 
desenvolver os servidores considerando as demandas atuais 
e futuras da SEFAZ-PE.

IE-22. Quantidade de áreas dimensionadas

IE-23. Quantidade de servidores capacitados no período
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Objetivos de Suporte

03

Viabilizar o alcance dos resultados estratégicos 
da SEFAZ por meio de um novo modelo de 
gestão de TI, garantindo a segurança e 
disponibilidades das soluções

Descrição Indicadores Estratégicos

Garantir a segurança e a disponibilidade dos sistemas de TI 
e dar celeridade ao desenvolvimento das novas soluções, 
a partir da adoção do modelo de governança e gestão 
adequados ao negócio.

IE-24. Disponibilidade das aplicações

IE-25. Volume de entrega de histórias de usuário

IE-26. Atendimento dos Incidentes de Segurança

IE-27. Adequação a LGPD
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3.1 Modelo de governança da estratégia
3.2 Ritos e estrutura de governança 
3.3 Desdobramento da estratégia

Gestão da 
Estratégia

03
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A implantação do processo de gestão da estratégia é um aspecto 
essencial para garantir a perenidade do planejamento. Kaplan e Norton, 
principais autores no tema, defendem que o planejamento e a execução 
da estratégia têm que estar intimamente ligados. Apenas desta forma 
a estratégia se torna parte do dia a dia da organização.

A essência de uma estratégia bem-sucedida reside na execução. 
A execução permite que a estratégia oriente o processo decisório, 
estabelecendo um fio condutor para o cumprimento das rotinas 
diárias da SEFAZ-PE.

A efetiva implantação da execução e seu monitoramento é afirmado 
por todas etapas que os precedem, desde delimitar poucos 
objetivos, garantindo o foco, à construção da carteira de projetos 
estratégicos, indicadores e metas correspondentes e a elaboração 
dos correspondentes planos de gerenciamento de projetos.

O modelo de governança da estratégia busca, essencialmente:

OBJETIVIDADE, por meio da estruturação de ritos e procedimentos 
de monitoramento voltados para a aferição de resultados e entregas 
concretas relativas a processos, projetos e indicadores estratégicos, 

3.1 Modelo de Governança

A essência de uma 
estratégia bem-sucedida 
reside na execução
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com foco na discussão e na implementação de ações corretivas 
para promoção dos resultados planejados.

SIMPLICIDADE, pela adoção de ferramentas e modelos de fácil 
utilização pelos diferentes setores da Secretaria.

AGILIDADE E CONFIABILIDADE, por meio da transparência e 
celeridade de informações com apoio intensivo da tecnologia e 
canais estruturados dedicados à gestão estratégica.

Para tanto, enaltece-se a relevância para a definição de um arranjo 
institucional de governança que acompanhe a gestão da estratégia 
e a gestão dos projetos e, periodicamente avalie os resultados e 
desempenho da estratégia.

Para suportar a execução destas rotinas, é essencial o papel de 
uma unidade organizacional responsável pela Gestão Estratégica. 
A unidade tem como principais objetivos a disseminação de 
informações e o apoio ao processo de tomada de decisão, bem 
como o monitoramento da execução e do desempenho dos projetos 

estratégicos, garantindo o cumprimento das metas projetadas. 
A unidade busca avaliar, de forma transversal, o desempenho da 
estratégia e solucionar os possíveis entraves encontrados durante a 
execução, articulando as gerências à alta administração e apoiando 
na execução das iniciativas. A unidade tem um papel fundamental 
para garantir o sucesso do planejamento estratégico, especialmente 
reforçando e garantido: disciplina e patrocínio na execução.

A estruturação da governança envolve duas grandes partes: 
a estruturação dos ritos propriamente ditos e a ativação dos 
instrumentos de apoio ao monitoramento e acompanhamento do 
planejamento estratégico.
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Os ritos de monitoramento têm por finalidade proporcionar uma 
disciplina de acompanhamento e desempenho do planejamento 
estratégico, além de garantir um processo bem definido e estruturar 
um processo decisório, bem como assegurar o compartilhamento 
de informações.

Os ritos buscam fornecer uma visão clara do andamento dos projetos, 
além de evitar desvios de trajetória e investimento em iniciativas 
que não geram resultados esperados. Também ajudam a evitar 
incongruências entre a formulação da estratégica e a execução, 
acarretando em uma visão de futuro desconectada com os objetivos 
planejados e o não cumprimento do planejamento estratégico.

Para a estratégia 2020-2023 foi desenhado um conjunto de ritos de 
monitoramento e gestão dos projetos. As práticas desenhadas para 
o monitoramento dos projetos estratégicos se iniciam com a visão 
de acompanhamento em três níveis:

• N1: Acompanhamento Especial;

• N2: Acompanhamento das Carteiras; e 

• N3: Monitoramento dos Projetos. 

Para isso, foi traçado uma linha do tempo dos ritos, que guia a 
visão de periodicidade do monitoramento, de modo que os eventos 
de monitoramento passam a ser organizados da seguinte forma:

Semanal: acompanhamento do projeto pelas lideranças de cada 
projeto e acompanhamento das atividades realizadas. 

Mensal:

a) Monitoramento dos Projetos: acompanhamento por meio de 
coletas realizadas com a equipe dos projetos, considerando a visão 
da linha de base do cronograma e escopo do projeto, bem como 
as aquisições e a execução financeira. Esse momento serve para 
o compartilhamento de informações entre o gerente do projeto e 
o Escritório de Gerenciamento de Projetos - EGP  em relação aos 
acontecimentos recentes, atrasos relevantes, pontos de atenção, 
riscos encontrados e encaminhamentos para próximos passos.

b) Acompanhamento da SPE: apresentação e análise junto à 
Superintendência de Planejamento Estratégico da evolução da 
carteira de projetos.

c) Acompanhamento da Carteira: apresentação do andamento 
dos projetos estratégicos aos Secretários executivos, segundo o 
envolvimento das suas áreas.

Bimestral: Monitoramento dos projetos estratégicos priorizados 
com o Secretário da Fazenda, envolvendo o debate sobre avanços, 
atrasos, riscos e demais pontos de atenção. 

Anual: Ajustes nos cronogramas dos projetos no início de cada ano.

Como artefato de cada acompanhamento são gerados relatórios que 
consolidam o monitoramento de maneira estratégica e auxiliam na 
tomada de decisão e solução de possíveis gargalos. 

Com o objetivo de centralizar as principais informações sobre o rito 
de acompanhamento e tornar o acesso mais ágil, existe a ferramenta 

3.2 Ritos e Estrutura de Governança
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“Painel de controle”, software que apoia o monitoramento de 
projetos e permite a elaboração de dashboards físico-financeiros 
com filtros, cubo de análises, canvas, reports e encaminhamentos.

Com base nas necessidades de cada ciclo de monitoramento, serão 
disponibilizadas informações mais específicas a respeito do status 
de cada projeto e realizados os encaminhamentos necessários.

PDCA (Plan, Do, Check e Act).

De acordo com os autores Stuart e Deming, a gestão inclui planejar 
(Plan), executar o planejado (Do), verificar o andamento da execução 
(Check) e, por fim, corrigir possíveis desvios em relação ao que 
foi planejado (Act). Desta forma, este ciclo permite, de acordo 
com o planejamento, a implementação de melhorias advindas 

de problemas diagnosticados, gerando, assim, o aprendizado 
organizacional. O PDCA possibilita que os objetivos almejados 
sejam atingidos por meio da articulação de práticas de gestão, 
como o planejamento e elaboração de objetivos, acompanhamento 
da execução, mensuração de indicadores, elaboração de relatórios 
e execução de planos de ação.
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Um dos maiores desafios em garantir resultados duradouros no 
planejamento estratégico está em conectar as grandes diretrizes 
da Secretaria aos seus desafios cotidianos. O desdobramento da 
estratégia visa garantir a aderência e o pleno entendimento da 
estratégia entre todas as partes. Busca-se traduzir a estratégia por 
meio de um alinhamento organizacional, desdobrando os principais 
objetivos, metas e indicadores em sincronia com os esforços dos 
diversos atores. As principais atividades do desdobramento, são:

1. Comunicar a estratégia: comunicar e monitorar a difusão da 
estratégia pela organização, evitando assim incongruência entre a 
formulação estratégica e a execução desta.

2. Apresentar o modelo de gestão por indicadores: execução 
dentro das áreas táticas e operacionais, visando o alinhamento 
com o planejamento estratégico. A mensuração de resultados, 
acompanhamento de indicadores e metas funcionam tanto como 
um termômetro de desempenho para as gerências, quanto para 
evitar desvios de trajetória e investimento em iniciativas que não 
geram os resultados esperados.

3. Desenvolver plano de ação para acompanhamento de metas: Integrar 
prioridades estratégicas com outras funções cotidianas e facilitar 
a elaboração de planos de ação para alcançar a meta estipulada 
para respectivas gerências dentro do prazo estabelecido, além de 
definir o responsável por levar adiante as atividades relacionadas.

4. Realizar as adequações necessárias para possibilitar a execução da 
estratégia: o conjunto de novos desafios assumidos pode representar 
a necessidade de ajuste nas estruturas vigentes da organização, tais 
como organogramas, pessoas, processos  e sistemas. É importante 
considerar que a estratégia define a estrutura, mas é a estrutura que 
implementa a estratégia. Ou seja: sem as estruturas adequadas, a 
implementação da estratégia pode não ser viável.

3.3 Desdobramento da Estratégia

O desdobramento da estratégia 
visa garantir a aderência e o 
pleno entendimento da estratégia 
entre todas as partes.
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Diagnóstico 
da Estrutura 
Organizacional

04
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O desenho da Estratégia 2020-2023 demandou um diagnóstico e 
proposição de revisões na estrutura organizacional da SEFAZ-PE. 
Iniciando pela área de arrecadação tributária (CAT), que demonstrará 
a sua atuação por meio de quatro objetivos finalísticos: 

i) Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a 
conformidade tributária; 

i) Fortalecer ações de inteligência e de combate à fraude fiscal; 

iii) Ampliar as ações de fiscalização tributária com foco na qualidade 
da seleção, maior eficiência na execução e relevância do crédito e; 

iv) Ampliar a disponibilidade dos serviços prestados ao contribuinte 
e demais usuários por meio da transformação digital da SEFAZ. 

Como forma de endereçar e habilitar esses objetivos finalísticos, 
um novo modelo de atuação foi proposto para a administração 
tributária da SEFAZ-PE. Esse modelo prioriza o aperfeiçoamento do 
monitoramento de contribuintes, através de um acompanhamento 
do crédito tributário desde o momento do seu fato gerador. Para 
isso, é necessária uma proximidade com o contribuinte, não só para 
garantir o crédito tributário, mas também a autorregularização e a 
conformidade, portanto, haverá também reformulação das estruturas 
de atendimento, com ampliação do atendimento virtual e controle 
da qualidade do processo de atendimento.

4. Diagnóstico da Estrutura Organizacional
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A Coordenação do Tesouro Estadual (CTE) também direciona 
o seu olhar estratégico para quatro objetivos finalísticos 
associados, são eles: 

i) Consolidar os instrumentos de planejamento e controle do 
gasto público; 

(ii) Fortalecer os mecanismos institucionais de controle dos riscos 
fiscais e da gestão da dívida pública com foco na melhoria do 
perfil e sustentabilidade de longo prazo, 

iii) Prover informações fiscais, contábeis e de custo que apoiem a 
decisão do presente e a formulação de cenários fiscais futuros e;

iv) Ampliar a disponibilidade dos serviços prestados ao 
contribuinte e demais usuários por meio da transformação 
digital da SEFAZ. 

Para que tenha condições mais amplas de alcançar os desafios 
estabelecidos, a administração do Tesouro Estadual também deve 
buscar um aperfeiçoamento em sua estrutura organizacional, 
fortalecendo ainda mais os seus processos de controle da 
qualidade do gasto público, de gestão da dívida e dos riscos 
fiscais, além do  aperfeiçoamento da geração das informações 
fiscais como meio para a construção de cenários em um linha 
de atuação mais analítica.

À Secretaria Executiva de Controle Institucional (SCI) estão 
atrelados os objetivos habilitadores: 

i) Promover a transformação e a centralização dos serviços 
administrativos com foco na gestão eficiente dos recursos; 

ii) Desenvolver e alocar as equipes de forma eficiente e alinhada 
ao novo modelo de atuação da SEFAZ e;

iii) Viabilizar o alcance dos resultados estratégicos da SEFAZ 
por meio de um novo modelo de gestão de TI que assegure a 
tempestividade, segurança e disponibilidade das soluções.

No caso da SCI, a discussão mais ampla gira em torno da 
estratégia/estrutura que vai aperfeiçoar a capacidade de 
entrega dos serviços administrativos e otimizar a capacidade 
de entrega de desenvolvimento de tecnologia da informação 
frente aos projetos estratégicos, bem como a interface com as 
áreas de negócio. Uma discussão mais estrita está relacionada 
ao posicionamento da área de estratégia na estrutura da SEFAZ. 
Também é percebida uma necessidade latente de padronização 
do organograma que reduza o desequilíbrio nas estruturas, 
na amplitude de comando e nas remunerações variáveis por 
desempenho como forma de atração de servidores extra-quadro 
para recompor a força de trabalho fazendária, em especial da sua 
área de coordenação institucional.

De um modo geral, há um grande desafio de gestão do 
conhecimento e de competências dos servidores da SEFAZ-PE, 
especialmente com a perspectiva de aposentadorias, dado que 
95% do quadro atual de servidores da SEFAZ-PE tem acima de 
20 anos de tempo de serviço, 79% está acima de 51 anos de 
idade e 28% do quadro já está em Abono de Permanência. Neste 
contexto, o objetivo de “Desenvolver e alocar as equipes de forma 
eficiente e alinhada ao novo modelo de atuação da SEFAZ” torna-
se ainda mais relevante.
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