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INFORMATIVO

É com imensa satisfação que queremos compartilhar com 
as demais secretarias de fazenda a informação relativa à 
continuidade do Projeto de Desenvolvimento de Habilidades 
Gerenciais e Pessoais - “Gol de Placa SEFAZ – Faça parte 
desse time!”, durante o ano de 2015.

Nossa satisfação se deve, fundamentalmente, à excelente 
acolhida e avaliação manifestada pela clientela interna, 
numa parceria com a Ernst & Young, que muito tem 
contribuído com sua expertise para o desenvolvimento das 
competências, habilidades e atitudes do conjunto de 
funcionários.

Abaixo apresentamos um quadro contendo a previsão para 
as próximas capacitações a serem realizadas nas diferentes 
regiões do Estado de Pernambuco:
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A Escola Fazendária (Esafaz) de Pernambuco, abriu vagas 
para novos cursos de seu Programa de Educação à 
Distância. São eles: Coaching e Teoria e Prática de 
Negociação.
Durante as primeiras turmas, os alunos de Coaching 
buscaram entender as necessidades das empresas em 
atingir metas, solucionar problemas e desenvolver novas 
habilidades. Este curso teve uma boa procura e, ao término, 
Feedback positivo. Todos os objetivos propostos foram 
elogiados e o conteúdo foi avaliado como excelente por 645 
dos participantes.

Já o curso de “Teoria e Prática em Negociação”, visa auxiliar 
o aluno a entender o processo de negociação como um 
todo. Um bom negociador se torna um melhor administrador 
de conflitos, obtendo resultados positivos em situações 
aparentemente problemáticas. 

Os cursos online contam com a tutoria de Eduardo Gomes, 
sendo destinados aos Servidores da Secretaria da Fazenda.

REFORMULADO HOTSITE DA GESTÃO POR COMPETÊNCIA 
DA SEFAZ PERNAMBUCO.

Lançado inicialmente como parte integrante do projeto de 
preparação para o novo modelo de gestão de pessoas da
SEFAZ, o hotsite da Gestão por Competências foi totalmente 
reestruturado para abrigar as fases da implantação do 

NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

A Escola Fazendária, através de parceria com a Diretoria 
Geral de Antecipação e Sistemas Tributários – DAS, 
formatou o Mini Curso sobre Nota Fiscal Avulsa Eletrônica, 
com o objetivo de capacitar os auditores da área tributária 
na utilização desta ferramenta disponibilizada no sistema 
e-Fisco Tributário.

A NF-e é um arquivo eletrônico gerado pela empresa 
emissora de NF-e, contendo todas as informações da 
operação comercial, que deverá ser assinado digitalmente 
de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do 
emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponde a NF-e é 
então transmitido através da Internet para a Sefaz 
autorizadora com o intuito de documentar operações e 
prestações, cuja validade jurídica é garantida pela 
assinatura digital do emitente e autorização de uso pela 
administração tributária da unidade federada do 
contribuinte.

Até o momento foram capacitados 142 auditores, em 09 
(nove) turmas ministradas pela instrutora Lissandra 
Andrade, auditora lotada na DAS.
Será disponibilizada, também, futuramente, no Portal 
Esafaz,  uma autocapacitação sobre o assunto, para que os 
auditores possam se utilizar desta forma de treinamento a 
qualquer tempo e/ou dirimir possíveis dúvidas.
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NOVOS CURSOS À DISTÂNCIA : COACHING E 
TEORIA E PRÁTICA DE NEGOCIAÇÃO.
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Projeto. Como uma das principais ferramentas do plano de 
comunicação do Projeto o hotsite oferece a oportunidade de 
acompanhamento de todas as etapas de desenvolvimento 
do novo modelo de gestão de pessoas.

Para a reorganização do hotsite foi realizada pesquisa para 
levantamento de sugestões que resultaram em melhorias 
como:
     Alteração do layout e da interatividade da página
     Inclusão de perguntas frequentes
     Destaque de ações realizadas por meio de galeria de fotos
     Downloads de arquivos 
      Disponibilização de espaço para contato com a equipe do 
Projeto.

As alterações podem ser conferidas no endereço: 
http://gestaoporcompetencias.sefaz.pe.gov.br

SEFAZ-PE LANÇA JOGO ELETRÔNICO CORRIDA 
DAS NOTAS. 

Provocar nos jovens o interesse pelos problemas e   relacio-
nados ao pagamento de tributos e ao controle social, 
conscientizando-os sobre a importância de atuarem como 
cidadãos ativos na sociedade. Este é o objetivo do jogo 
eletrônico Corrida das Notas, que a Gerência do Programa 
de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda de Pernambu-

co (Sefaz-PE) passa a disponibilizar no endereço 
http://jogo.sefaz.pe.gov.br. 

A interface do jogo é simples e intuitiva, tendo como pano 
de fundo o casario histórico da Rua da Aurora, no Recife. O 
menino precisa correr para driblar obstáculos como latas de 
lixo, urubus e vilões e assim conseguir coletar o maior 
número de notas fiscais possível. A pontuação alcançada 
pode ser submetida e aparecer em um ranking, estimulando 
a competição entre jogadores. 

Após coletar as notas o jogador é convidado a ajudar a me-
lhorar sua cidade, trocando os documentos fiscais por me-
lhorias nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e 
lazer, transporte ou educação e saneamento. É a chamada 
Gestão de Benefícios. 

"Este recolhimento de notas gera benefícios para a própria 
cidade, como a construção ou o reparo de escolas e hospi-
tais, o recapeamento de ruas, entre outros benefícios. No 
jogo, a partir de 50 notas já é possível investir em uma 
dessas áreas, mostrando de que forma o pagamento dos 
tributos pode ser revertido em favor da população", explica 
a gerente do Programa de Educação Fiscal da Sefaz-PE, Ana 
Cláudia Leimig. 

Segundo ela, a ideia do jogo é oferecer uma ferramenta para 
que alunos da rede pública estadual possam aprender seus 
direitos e deveres em relação à cidadania fiscal de forma 
lúdica. No segundo semestre, a Sefaz-PE pretende, em par-
ceria com a Secretaria de Educação, promover competições 
do Corrida das Notas em cinco escolas da Região Metropoli-
tana do Recife. "Aqueles que alcançarem melhor pontuação 
receberão prêmios, como forma de estimular a participa-
ção", conta Ana Cláudia. 

Desenvolvimento - O jogo Corrida das Notas foi desenvolvi-
do pela empresa Mídias Educativas, sediada no Porto Digi-
tal, especialmente para o Programa de Educação Fiscal da 
Sefaz-PE. A empresa é especializada no desenvolvimento 
de soluções educacionais em formato digital, utilizando fun-
damentos em teoria da aprendizagem humana para criar 
recursos didáticos por meio de tecnologia. 

Programa - O Programa de Educação Fiscal da Sefaz-PE 
está atrelado ao Programa Nacional de Educação Fiscal, 
coordenado pelo Ministério da Fazenda. Dispõe de material 
didático (inclusive em espanhol, inglês e alemão), vídeos, 
gibis e outras atividades sobre o tema. Interessados em 
levar o programa a empresas e escolas podem entrar em 
contato pelo telefone 81-3183.6267 ou pelo e-mail 
gefe@sefaz.pe.gov.br. 
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OUVIDORIA SEFAZ COMPLETA 15 ANOS E JÁ VISLUMBRA 
AMPLIAÇÃO NO INTERIOR

A Ouvidoria da Secretaria da Fazenda de Pernambuco 
(SEFAZ-PE) comemorou, na última sexta-feira (8/05), 15 
anos de serviços prestados aos contribuintes/cidadãos. A 
celebração aconteceu no auditório do prédio sede da 
SEFAZ. Já o projeto de interiorização, Ouvidoria Itinerante, 
começou a ser implementado em 2013, mas vai tomar mais 
fôlego nos próximos quatros anos de gestão. 

“Realizamos cerca de 300 atendimentos por mês. Em 2014 
registramos 4.126 manifestações e constatamos que os 
contribuintes do interior não conheciam a Ouvidoria e os 
serviços prestados para ajudá-los na resolução das suas 
demandas. Percebemos então a necessidade de disponibili-
zar a todos o nosso atendimento”, explica o ouvidor geral 
das SEFAZ, Edson de Farias Tenório. 

Para isso, na gestão anterior a equipe da Ouvidoria da 
SEFAZ, apresentou o projeto Ouvidoria Itinerante nas 29 
Agências da Receita Estadual (Ares). Um servidor de cada 
localidade foi capacitado para atuar como o “amigo da Ouvi-
doria”, facilitando e informando os usuários sobre todos os 
meios de acesso para o relacionamento com a instituição. 

“A ideia é criar um cronograma de atendimento in loco com 
nossos ouvidores, atuando em cada ARE periodicamente. 
Essa ação será precedida por divulgação nas rádios, panfle-
tos e outros meios de comunicação. Queremos aproximar, 
de forma profunda, a população do interior da Ouvidoria 
SEFAZ”.  
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