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► Evento de Sensibilização 

► Turma 01 – RI 

 

 

Mai/14  Jun/14  Jul/14  Ago/14  Set/14  Out/14  Nov/14  Dez/14 

► Turma 01 – DG 

► Turma 02 - RI 

 

 

► Turma 02 – DG 

► Turma 03 – RI 

 

 

 

► Turma 03 – DG 

► Turmas 04 e 05 – RI 

 

 

 

 

► Turma 04 – DG 

► Turmas 06 e 07 – RI 

► Turma 01 – DE 

 

 

 

 

 

 

► Turma 05 – DG 

► Turma 08 – RI 

► Turmas 02 e 03 – DE 

 

 

 

 

 

► Turma 06 – DG 

► Turmas 10 e  11 – RI 

► Turmas 04 e 05 – DE 

 

 

 

 

 

 

► Palestra 01 – CPCAF 

► Palestra 02 – Planejamento.             

 Estratégico.* 

 

 

Sumário 

Resultados Gerais 

Capacitação 
Quantidade  
de Turmas 

Satisfação (%) 
Profisionais 
Capacitados 

(Previsto) 

Profissionais 
Capacitados 
(Realizado) 

Participação 
(%) 

Evento de Sensibilização 01 97% 300 220 73% 

Relações Interpessoais (RI) 10 92% 250 190 76% 

Desenvolvimento de Equipes (DE) 05 95% 125 92 74% 

Desenvolvimento Gerencial (DG) 06 91% 150 133 89% 

Ciclo de Palestras 02 - 90 211* 211% 

TOTAL 24 93% 915 846 92% 

* Público Estimado 
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Resultado Geral 
Detalhamento das Participações por Cargo e Área (Turmas de DG, DE e RI) 

43% 

4% 

25% 

2% 
26% 

Distribuição de Participações por 
Cargos  

GOATE

EXTRA QUADRO

GOGP-AF

ASGP-AF

OUTROS

29% 

42% 

24% 5% 

Distribuição de Participações por 
Área 

GSF

SRE

SCI

SETE

Área Qnt. Participantes 

GSF 118 

SRE 176 

SCI 100 

SETE 21 

TOTAL 415 

Cargos Qnt. Participantes 

GOATE 177 

EXTRA QUADRO 16 

GOGP-AF 106 

ASGP-AF 8 

OUTROS 108 

TOTAL 415 
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Resultado Geral 
Detalhamento das Participações por Diretoria (Turmas de DG, DE e RI) 

 

Diretoria 
Qnt.  

Participantes 

STI 66 

SAFI 59 

DRR-II RF 46 

DRR-I RF SUL 34 

SGP 28 

DPC 27 

DOE 26 

DRR-I RF NORTE 25 

SPE 15 

DTO 12 

CGE 11 

DAS 10 

CORREFAZ 8 

GSF 8 

ESAFAZ 7 

DRR-III RF 6 

DFE 5 

DSCF 5 

DBF 3 

SCI 3 

SETE 3 

COTEPE 2 

DAFE 2 

OUVIDORIA 2 

DIF 1 

SJF 1 

TOTAL 415 
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Evento de Sensibilização 
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Evento de Sensibilização 

► Data: 08 de Maio de 2014 

 

► Local: Hotel Golden Tulip / Recife Palace  

     (Recife-PE / Boa Viagem) 

 

► Número de participantes conforme lista de presença: 220 
profissionais presentes. 

 

► Número de participantes que responderam à pesquisa: 129 
profissionais. 

 

► A avaliação geral do evento de sensibilização obteve um índice de 
97% de aceitação, dos quais 56% dos presentes mostraram-se 
satisfeitos e 41% extremamente satisfeitos. 

Informações Gerais 
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Evento de Sensibilização 

41% 

56% 

2% 1% 
0% 

Avaliação Geral do Evento de Sensibilização 

Extremamente Satisfeito

Satisfeito

Não Muito Satisfeito

Insatisfeito

Extremamente Insatisfeito

Extremamente Satisfeito Satisfeito Não Muito Satisfeito Insatisfeito Extremamente Insatisfeito Total

53 72 3 1 0 129

41% 56% 2% 1% 0% 100%

Avaliação do Evento 
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Evento de Sensibilização 
Fotos do Evento 



Page 10 

Evento de Sensibilização 
Fotos do Evento 
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Desenvolvimento Gerencial 
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Desenvolvimento Gerencial 

► Total de turmas realizadas: 06 

 

► Total de profissionais capacitados: 133 

 

► Carga horária total: 288h (48h/Turma) 

 

► Instrutores: Benedito Júnior, Roberta Faraco e Raimundo Penha. 

 

► A avaliação geral média para as turmas de capacitação de 
Desenvolvimento Gerencial foi de 91% de satisfação, entre 
profissionais que se mostraram satisfeitos ou extremamente 
satisfeitos com o treinamento. 

Informações Gerais 
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Desenvolvimento Gerencial 
Detalhamento das Avaliações 

► A avaliação geral média para as turmas de capacitação de 
Desenvolvimento Gerencial foi de 91% de satisfação, mantendo-
se acima da meta de 80% de satisfação durante praticamente 
todo o ciclo de capacitações em 2014. 

Turma 01 Turma 02 Turma 03 Turma 04 Turma 05 Turma 06

Avaliação 94% 98% 88% 83% 94% 92%

Meta 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Média 91% 91% 91% 91% 91% 91%

Participantes Inscritos 18 26 26 22 27 30

Participantes Efetivos 17 24 22 21 23 26
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Desenvolvimento Gerencial 
Detalhamento das Participações por Cargo e Área 

67% 

5% 

9% 

19% 

Distribuição de Participações por 
Cargos  

GOATE

EXTRA QUADRO

GOGP-AF

OUTROS
56% 

35% 

5% 
4% 

Distribuição de Participações por 
Área 

SRE

SCI

GSF

SETE

Área Qnt. Participantes 

GSF 7 

SRE 75 

SCI 46 

SETE 5 

TOTAL 133 

Cargos Qnt. Participantes 

GOATE 89 

EXTRA QUADRO 7 

GOGP-AF 12 

OUTROS 25 

TOTAL 133 
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Desenvolvimento Gerencial 
Detalhamento das Participações por Diretoria 

Diretoria 
Qnt.  

Participantes 

STI 19 

SAFI 18 

DRR-I RF SUL 17 

DRR-II RF 14 

DOE 13 

DPC 11 

DRR-I RF NORTE 8 

DAS 5 

SGP 4 

SPE 3 

GSF 3 

DRR-III RF 3 

CGE 3 

SCI 2 

DFE 2 

COTEPE 2 

CORREFAZ 2 

SJF 1 

OUVIDORIA 1 

DSCF 1 

DAFE 1 

TOTAL 133 
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Desenvolvimento Gerencial 
Principais Pontos Positivos 

► “Os instrutores são excelentes: Roberta e Raimundo”; 

 

► “Considero o plano de ação um instrumento valioso, podemos 
colher bons frutos a partir desse investimento. Espero que seja 
utilizado para os novos projetos que virão”; 

 

► “Que este treinamento alcance todo o corpo gerencial da 
SEFAZ/PE”. 
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Desenvolvimento Gerencial 
Principais Pontos de Melhoria 

► Utilização de dinâmicas que movimentem o corpo; 

 

► Possibilidade de condensar em uma semana os dois módulos; 

 

► Que o plano de ação em grupo seja realizado diariamente ou após 
cada tema; 

 

► Possibilidade de reduzir a carga horária diária para 6h; 

 

► Inserir fragmentos de filmes, palestras e exemplos práticos sobre 
o assunto. 
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Desenvolvimento Gerencial 
Fotos das Capacitações 

► DG Turma 01 – 03 a 06 e 09 a 11 de Junho de 2014 ► DG Turma 01 – 03 a 06 e 09 a 11 de Junho de 2014 

► DG Turma 02 - 22 a 24 e 29 a 31 de Julho de 2014 ► DG Turma 02 - 22 a 24 e 29 a 31 de Julho de 2014 
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Desenvolvimento Gerencial 
Fotos das Capacitações 

► DG Turma 03 – 05 a 07/08; 12 a 13/08 e 26/09/14 ► DG Turma 03 – 05 a 07/08; 12 a 13/08 e 26/09/14 

► DG Turma 04 - 02 a 04 e 09 a 11 de Setembro de 2014 ► DG Turma 04 - 02 a 04 e 09 a 11 de Setembro de 2014 
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Desenvolvimento Gerencial 
Fotos das Capacitações 

► DG Turma 05 – 07 a 09 e 14 a 16 de Outubro de 2014 ► DG Turma 05 – 07 a 09 e 14 a 16 de Outubro de 2014 

► DG Turma 06 - 11 a 13 e 18 a 20 de Novembro de 2014 ► DG Turma 06 - 11 a 13 e 18 a 20 de Novembro de 2014 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Motivação 

 Objetivo Metas 

Criar um programa de motivação para 
os servidores fazendários. 

1-Divulgar as melhores práticas existentes na SEFAZ com foco nos autores 
deste grupo. Periodicidade: bimestral. 
2-Incentivar a participação de colaboradores e pares neste programa. 
3-Seminário anual para divulgar as boas práticas gerenciais. 

Criar um ambiente de cooperação entre 
os grupos ocupacionais da SEFAZ 

Estimular o crescimento da equipe de 
maneira a resgatar o estímulo 
profissional 

1- Promover um ambiente favorável para o exercício das práticas 
profissionais relacionadas às atividades inerentes a SEFAZ;  
2- Capacitação do grupo com cursos comportamentais que melhorem os 
relacionamentos interpessoais e de qualificação técnica 

Disseminar o conceito de motivação na 
SEFAZ 

1-Elaborar formulário para captar a percepção das pessoas até Dez/2014. 
Atingir 75% de servidores. 
2-Instituir os Seminários de Atualização Comportamental (SACS)- no 2º 
semestre, promovendo SACS fixos e itinerantes. 

Motivar o quadro de servidores SEFAZ, 
para atingir a meta institucional de 
arrecadação para o exercício de 2014, 
considerando quadro econômico 
negativo. 

1- Divulgar o esforço necessário para atingir a meta institucional, 
considerando o quadro econômico negativo. 
2- Encaminhar solicitação ao EPT (?) em conjunto com a área meio, até 
30/09/14. 

Conscientizar e aumentar a influência 
dos líderes e gerentes nos seus 
colaboradores – até junho/2015 

1- Capacitação de 80% dos gerentes até Maio/2014 
2- Promover reuniões mensais para conscientizar os seus colaboradores 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Motivação 

 Objetivo Metas 

Premiar equipe destaque 1- Definir os critérios para premiação nos próximos seis meses - a partir de 
jan/15 

Identificar os principais fatores de 
motivação e desmotivação da equipe 

1- Realizar pesquisa individual junto a toda equipe (30 dias) 
2- Reunião de consolidação do resultado da pesquisa (40 dias) 

Elevar a autoestima do grupo como 
profissionais 

1- Estimular as boas práticas com os resultados bimestrais 
2- Realizar encontros semestrais em atividade de campo 

Reconhecer o papel desenvolvido por 
cada membro dentro da organização 

1- Identificar o papel/tarefa de cada um na Instituição até 10/02/2015 
2- Avaliar o trabalho e dar feedback até 30/05/2015 

Promover reuniões bimestrais para 
identificar problemas motivacionais e 
possíveis soluções a partir de 
01.01.2015 

1- Instituir e divulgar a meta nas unidades de trabalho a partir de 
01.01.2015 
2- Acompanhar e consolidar os resultados obtidos para que a Administração 
possa resolver os problemas identificados 10.06.2015 

Proporcionar práticas que promovam 
interação, comunicação e 
desenvolvimento. 

1-Promover reuniões de nivelamento com as equipes de trabalho. 
2-Estimular os colaboradores a se expressar de forma aberta e 
objetivamente, quebrando as barreiras de comunicação. 
3-Organizar eventos de celebração com as equipes de trabalho. 

Estabelecer um processo contínuo de 
melhoria nos ambientes físicos da 
SEFAZ. 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Postura Ética 

 Objetivo Metas 

Divulgar o Código de Ética 1-Enviar por email periodicamente um inciso do Código de Ética. 
Periodicidade: semanalmente. 
2-Comentar o(s) inciso(s) divulgados por email nas reuniões periódicas das 
áreas da SEFAZ. 

Melhorar o tratamento durante o 
exercício de suas atribuições, com 
contribuintes e colegas de trabalho. 

1- Exigindo (cobrando) do superior imediato observação da conduta e 
comprometimento profissional dos seus subordinados com base na LOAT. 
2- Realização de cursos de reciclagem e encaminhar para o RH os que 
necessitam de ajuda Psicológica. 

Disseminar o Código de Ética da SEFAZ 1- Atingir 60% dos servidores enviando trechos do Código de Ética, 
semanalmente, como POP’ UP até Dez. (Momentos de Reflexão) 
2- Utilizar o SACS para a divulgação, contratando se possível palestrante 
profissional de destaque nacional no tema. 
3- Realizar palestra com a  Comissão de Ética em todas as Unidades no prazo 
de um ano a partir de jan/15 

Trazer ao servidor à consciência ética 1- Identificar dentro do Código de Ética as ações necessárias 
2- Cada gestão convocar um representante do grupo criador do Código de 
Ética para disseminação perto a área – 30 dias 

Dar conhecimento do Código de Ética 
aos servidores da SEFAZ 

1- distribuir o Código para 100% dos servidores até Dezembro/2014 
2- Promover a divulgação do Código através de reuniões semestrais com o 
líder. 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Postura Ética 

 Objetivo Metas 

Vivenciar o Código de Ética da SEFAZ 
no ambiente de trabalho 

1- Estudo individual por cada membro da equipe (30 dias) 
2- Reunião do grupo para discutir casos práticos relativos à aplicação do 
Código de Ética (60 dias) 

Estimular a leitura do Código de Ética 1- Introduzir nas reuniões, reflexões de pontos do Código de Ética (1ª 
reunião de fev/2015) 
2- Tratar com transparência casos concretos  do Código ( de forma contínua) 

Adotar a prática de leitura do Código de 
Ética nas reuniões realizadas nas 
diversas áreas, a partir de 01.01.2015 

1- Estabelecer no nível estratégico a observância da meta estabelecida 
2- Verificar a realização da prática nas diversas reuniões 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Perfil de Negociação 

 Objetivo Metas 

Favorecer o espírito de negociação no 
estilo ganha-ganha, ou seja, com perfil 
colaborativo. 

1-Identificar nas negociações a melhor aplicação dos estilos a serem 
empregados. 
2-Favorecer os processos de negociação, buscando o entendimento e 
atendimento dos interesses das partes. 

Adoção de um perfil colaborativo na 
Instituição 

► Tema: Facilitação (Diálogo de negociação) 

Objetivo Metas 

Esclarecer o motivo dos rodízios na 
equipe 

1- Concentrar-se nos interesses 
2- Possibilitar opções de rodízio 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Autogestão (competência emocional) 

Objetivo Metas 

Melhorar as relações interpessoais 
entre líderes e liderados da SEFAZ. 

1-Estimular atitudes de respeito, responsabilidade e justiça. 
2-Ser exemplo por meio das ações praticadas pelos líderes. 

Minimizar conflitos de relacionamento 
entre os membros da equipe 

1-Escalas mensais – no horário e com rodízio de 3 em 3  
2-Sempre que possível “rodiziar” os membros das equipes 

► Tema: Comunicação (papel de emissor/receptor) 

Objetivo Metas 

Adequação no processo de 
comunicação, considerando o receptor. 

1-Utilizar linguagem adequada para se comunicar com o receptor. 
2-Dar ênfase ao processo de comunicação no tratamento com a equipe. 

Convencimento dos membros da equipe 
da necessidade do rodízio 

1- Deixar claro os benefícios coletivos e individuais 
2- Engajar os colaboradores para os objetivos principais da empresa 

Compreender a necessidade coletiva 
diante do seu interesse pessoal 

1- Satisfação profissional 
2- Satisfação pessoal 

Melhorar o processo da comunicação 
escrita 

1- Estimular a escuta atenta na comunicação 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Comunicação (papel de emissor/receptor) 

Objetivo Metas 

Melhorar as relações interpessoais 
entre líderes e liderados da SEFAZ. 

1-Estimular atitudes de respeito, responsabilidade e justiça. 
2-Ser exemplo por meio das ações praticadas pelos líderes. 

Minimizar conflitos de relacionamento 
entre os membros da equipe 

1-Escalas mensais – no horário e com rodízio de 3 em 3  
2-Sempre que possível “rodiziar” os membros das equipes 

Melhoria de feedback entre gestores e 
técnicos das equipes da SEFAZ 

1- Capacitar as equipes para melhoria da comunicação 
2- Implementar as ferramentas de comunicação identificadas na capacitação 
3- Realizar reuniões mensalmente , de nivelamento sobre as atividades 
realizadas dentro do setor 

Estabelecer método de comunicação 
para repassar de forma clara as metas e 
resultado 

1- Definir novo método – 30 dias 
2- Definir o conteúdo a ser transmitido de acordo com a escolha realizada – 
30 dias 

Melhorar a interação do proponente e 
executar nas reuniões de planejamento 

1- Estimular o ouvir dos participantes das ações 
2- Feedback de retorno das ações 

Melhorar o Processo de Comunicação 
via e-mail 

1- Disseminar, por meio de palestra, a importância da revisão de mensagens 
escritas- a partir de jan/15 

Estabelecer entendimento verbal antes 
do envio de e-mail de conteúdo crítico e 
prioritário  

1- Reunião com a equipe e a chefia para estabelecer a definição do que é 
crítico e/ou prioritário (60 dias) 
2- Acompanhamento da aderência aos critérios definidos (90 dias) 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Comunicação (papel de emissor/receptor) 

Objetivo Metas 

Estimular a prática do uso da 
mensagem não verbal adequada 

1- Usar 3 formas não verbais durante as reuniões bimestrais 
2- Colocar mensalmente os nomes dos aniversariantes no quadro de aviso 

Implantar um Plano de Comunicação 
Institucional 
(ano de 2015) 

1- Contratar uma Consultoria especializada na área de comunicação ( 
fev/2015) 
2- Divulgar o Plano de Comunicação  
3- Adotar o Plano de Comunicação (de forma contínua) 

Divulgar os papéis institucionais das 
diversas áreas através da DICOM a 
partir de 01.01.2015 

1- Articular com a área a ser divulgada para coleta de maiores informações 
2- Realizar palestras de divulgação dos papéis institucionais das áreas 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Modelo situacional (E1, E2, E3, E4) 

 Objetivo Metas 

Ajudar os servidores que têm pouco 
interesse, em fazer um pouco mais, 
atribuindo desafios que são capazes de 
realizar 

Identificação do potencial profissional 
no desempenho das tarefa 

1-Distribuir os trabalhos de acordo com as competências 
2-Realizar reuniões de acompanhamento com intuito de apoiar e instruir 

Preparar um quadro de líderes 
gerenciais aptos a instruir, controlar e 
supervisionar 

1- Qualificar a equipe selecionada 
2- Supervisionar as ações de treinamento 

Constituir uma equipe motivada e 
competente em suas atividades 

1- Programa de reconhecimento geral (financeiro e não financeiro: avaliação 
recompensada) 

Iniciar as atividades com o mapeamento 
das competências frente a determinada 
tarefa 

1- Difundir a importância da sua atividade nos resultados da instituição 

Fazer com que um grupo 
 “D-2”adquira conhecimento e se 
motive para realizar as tarefas 
demandadas 

1- Realizar treinamentos com a finalidade de equalizar o conhecimento 
2- Realizar palestras com integrantes de outras áreas com o objetivo de 
difundir a importância da sua atividade nos resultados da instituição 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Modelo líder coach (inovação desenvolvimento) 

 Objetivo Metas 

Implantar gestão por competência 
como política permanente de 
identificação de desenvolvimento de 
lideranças. 

Valorização dos liderados 
desenvolvendo suas atividades com 
autonomia 

1-Estimular a tomada de decisão 
2-Apoiar e acompanhar a decisão tomada pelos liderados 

Desenvolver uma perspectiva diferente 
de liderar pessoas 

1- Incentivar pessoas a buscar respostas 
2- Facilitar os meios para tomada de decisões 

Maximizar as aptidões do grupo dentro 
das atividades propostas 

1- Criar momento para ouvir sugestões e idéias 
2- Fomentar a realização e a implementação das idéias apresentadas 

Desenvolver o potencial individual das 
pessoas com foco na instituição 
(objetivos) 

1- Melhorar as relações interpessoais entre líderes e liderados 
2- Realizar atividade de desenvolvimento pessoal 

Personalizar o planejamento, tomando 
por base o perfil das pessoas e suas 
necessidades para maximizar os 
resultados 

1- Diagnosticar o perfil e os potenciais de cada um, visualizando as suas 
dificuldades. 
2- Efetuar o planejamento com base no diagnóstico 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Empowerment 

 Objetivo Metas 

Investir na participação da equipe para 
definir os processos e procedimentos no 
atingimento das metas. 

Desenvolvimento da competência do 
liderado 

1-Aumentar a participação do liderado nas decisões 
2-Alcançar os objetivos com mais autonomia 

Criar um cenário favorável para tomada 
de decisão 

1- Rever os procedimentos de autonomia 
2- Propor otimização nas tomadas de decisão 

Envolver as equipes nos processos 
decisórios 

1- Seminário de nivelamento de conhecimento 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Empowerment 

 Objetivo Metas 

Investir na participação da equipe para 
definir os processos e procedimentos no 
atingimento das metas. 

Desenvolvimento da competência do 
liderado 

1-Aumentar a participação do liderado nas decisões 
2-Alcançar os objetivos com mais autonomia 

Criar um cenário favorável para tomada 
de decisão 

1- Rever os procedimentos de autonomia 
2- Propor otimização nas tomadas de decisão 

Envolver as equipes nos processos 
decisórios 

1- Seminário de nivelamento de conhecimento 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Conhecer integrantes da equipe 

 Objetivo Metas 

Identificar as competências 
(inteligências) individuais 

Promoção das relações interpessoais 
objetivando a unidade da equipe 

1-Promover eventos de integração 
2-Ser mais acessível ao liderado 

Programar as integrações das equipes 1- Fomentar o intercâmbio do conhecimento 
2- Incentivar a participação efetiva nas ações coletivas 

Observar/saber das diferentes 
inteligências e estilos 

1- Aplicação de testes para conhecer o perfil dos membros da equipe 
2- Integrar diferentes perfis pessoais a fim de se complementarem 

Formar equipes com pessoas e perfis 
complementares 

1- Identificar perfis 
2- Adequar as equipes para serem compostas por pessoas com perfis 
complementares 

Estabelecer uma equipe coesa e capaz 
de lidar com as diferenças interpessoais 

1- Promover eventos de integração para estimular a convivência e troca de 
experiências com freqüência mensal. Exs: almoço, seminários, happy-hour 
2- Estabelecer semestralmente a realização de atividades interdisciplinares a 
fim de promover o desenvolvimento de aptidões 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Estabelecer papéis e atividades 

Objetivo Metas 

Distribuir as tarefas de acordo com 
essas habilidades 
(competências/inteligências) 

Identificar as características e 
habilidades da equipe 

1- Estimular o desenvolvimento multidisciplinar na equipe 
2- Tornar a equipe pro-ativa 

Estabelecer um plano de ação 
especificando as atividades do grupo 

1- Elaborar um fluxograma de tarefas 
2- Atingir melhor nas tarefas demandadas 

Definir atividades baseadas no 
potencial intelectual de cada 
componente 

1- Fazer rodízio de tarefas/atividades 

Aumentar a produtividade nas tarefas 
executadas pelas equipes 

1- Alocar pessoas certas nos papéis certos (perfis) 
2- Proporcionar atividades estimulantes e desafiadoras para cada perfil 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Estabelecer objetivos 

Objetivo Metas 

Conscientizar os servidores da 
importância de sua atividade para o 
alcance da missão da instituição. 

Estudar as carências nos campos de 
atuação da SEFAZ 

1- Análise do desempenho das diretorias no foco pessoa/resultado 
2- Propor ações de novos modelos organizacionais 

Planejamento de tarefas com objetivos 
bem definidos 

1- Para cada atividade saber onde quer chegar, como chegar e o que fazer e 
determinar prazo. 

Desenvolver um plano estratégico para 
as diversas áreas 

1- Criar Plano Estratégico e Plano de Risco 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Favorecer interação e espírito de equipe 

Objetivo Metas 

Conscientizar os servidores que seu 
trabalho individual reflete na sua 
imagem, bem como na da sua equipe e 
da instituição como um todo. 

Promoção de comunicação eficaz pela 
visão compartilhada da equipe. 

1-Criar sistema de competências coletivas 
2-Compartilhar resultados 

Envolver os componentes da casa nos 
aspectos participativos e motivacional 

1- Participação efetiva dos membros no cenário de ação 
2- Comprometimento do grupo no resultado previsto 

Formar uma equipe de alta 
performance 

1- Distribuir atividades para realização em parceria 

Criar ambiente que favoreça exposição 
de idéias 

1- Criar Fórum de discussão participativa 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Delegação 

Objetivo Metas 

Identificar as atividades com potencial 
de delegação e delegá-las de acordo 
com os perfis dos servidores. 

Estimulação para o desenvolvimento de 
atividades desafiadoras 

1- Transferir responsabilidades de atividades específicas do líder 
2- Identificar o que é estratégico ou não para delegar 

Capacitar os auditores para distribuição 
das tarefas programadas 

1- Promover cursos de atividades afins 
2- Orientar  os membros da equipe de acordo com as tarefas demandadas 

Atendimento ao contribuinte 1- Capacitar o administrativo a executar uma triagem prévia 
2- Treinar e reciclar os auditores para realizar o atendimento 

Reduzir o percentual de tarefas 
operacionais dos líderes 

1- Classificação de tarefas – prioritária/ estratégica/ urgente/ rotineira 
2- Delegar as tarefas urgentes e rotineiras 

Delegar diariamente as atividades 
possíveis 

1- Listar diariamente as atividades a serem realizadas 
2- Classificar por critério de importância todos os dias 
3- Identificar as ações possíveis de serem delegadas todos os dias 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Acompanhamento 

Objetivo Metas 

Acompanhar as atividades delegadas 
de acordo com o perfil dos servidores e 
o acordo de expectativas firmado. 

Verificação do andamento das 
atividades em relação ao previsto 

1- Verificar o cumprimento dos prazos 
2-Estabelecer pontos de verificação das atividades 

Programar reuniões periódicas no 
intuito de acompanhar as tarefas 

1- Elaborar um plano de trabalho 
2- Supervisionar o resultado das tarefas 

Verificar o uso dos procedimentos na 
realização das atividades 

1- Reuniões periódicas de avaliação 

Reduzir os atrasos nos projetos por 
desvios de objetivos 

1- Definir melhor os objetivos dos projetos 
2- Criar cronogramas realistas e acompanhar a realização 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Acompanhamento 

Objetivo Metas 

Acompanhar as atividades delegadas 
de acordo com o perfil dos servidores e 
o acordo de expectativas firmado. 

Verificação do andamento das 
atividades em relação ao previsto 

1- Verificar o cumprimento dos prazos 
2-Estabelecer pontos de verificação das atividades 

Programar reuniões periódicas no 
intuito de acompanhar as tarefas 

1- Elaborar um plano de trabalho 
2- Supervisionar o resultado das tarefas 

Verificar o uso dos procedimentos na 
realização das atividades 

1- Reuniões periódicas de avaliação 

Reduzir os atrasos nos projetos por 
desvios de objetivos 

1- Definir melhor os objetivos dos projetos 
2- Criar cronogramas realistas e acompanhar a realização 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Feedback 

Objetivo Metas 

Analisar os resultados obtidos, 
concedendo retorno individual aos 
servidores sobre seu desempenho. 

Obtenção de informação sobre o 
desempenho das equipes 

1- Reunião para discussão dos resultados alcançados 

Acompanhamento das metas 
estabelecidas 

1- Reuniões periódicas para discutir êxitos e melhorias nas tarefas 
executadas 

Receber resultados verificando falhas e 
apontando as soluções 

1- Compartilhar informações 
2- Elogiar e corrigir quando necessários 

Melhorar a qualidade na execução de 
tarefas 

1- Delegar e acompanhar as tarefas 
2- Realizar avaliação (reconhecer/corrigir) 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Negociação (método de Harvard) 

Objetivo Metas 

Atingir o entendimento pleno das 
partes envolvidas (contribuintes x 
servidores), objetivando a satisfação de 
ambos nos pontos de atendimento da 
SEFAZ 

1- Otimizar os serviços de espera do contribuinte afim de reduzir o tempo de 
atendimento na redução do conflito 
2- Estimular a capacitação de servidores na área de relação interpessoal e 
na utilização de ferramentas mais eficazes especificamente na gestão de 
conflitos 

Colocar em prática as técnicas de 
negociação de Harvard, considerando a 
percepção do problema. 

1- Criar grupos de discussão para debater casos reais de negociação na 
SEFAZ, a cada bimestre, com corpo gerencial, no 2º semestre 2015 

Definir novas tarefas para unidades de 
trabalho, visando o atingimento da meta 
estabelecida. 

1- Identificar as possíveis tarefas, criando opções para cada área 
2- Definir com base nas metas anteriores as atividades necessárias com 
definições e prazos 

Aplicar o método de Harvard na 
negociação para fechamento das ações 
fiscais 

1- Estimular a postura cooperativa nas negociações para o fechamento das 
ações 
2- Buscar soluções mais produtivas para o objetivo final 

Definir a Escala de Férias do ano 1- Definir critérios até 15 de setembro 
2- Escolher a escala de férias baseada nos critérios previamente definidos – 
até outubro 

Mapear e identificar situações de 
conflito entre a equipe e a chefia 
imediata e a equipe e seus clientes. 

1- Realizar reunião com a equipe para identificar essas situações (60 dias) 
2- Realizar reunião com a chefia imediata para identificar essas situações (60 
dias) 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Negociação (método de Harvard) 

Objetivo Metas 

Aplicar o método Harvard nas 
negociações com o cliente interno e 
externo (nov. e dez/2014) 

1- Elaborar procedimentos de negociação baseado no método Harvard 
2- Divulgar e acompanhar a aplicação do POP (Procedimento Operacional 
Padrão) – 1º trimestre/2015 

Divulgar e capacitar a utilização do 
método Harvard como prática 
institucionalizada da SEFAZ, a partir de 
01.01.2015 

1- A DICOM deve divulgar conceitualmente o método e estimular a 
capacitação. 
2- A ESAFAZ realizar cursos práticos para aplicação do modelo 
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Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Liderança de novas gerações 

Objetivo Metas 

Utilização do potencial inovador de 
novos concursados 

1- Promover capacitação através de treinamentos específicos 
2- Alocar os concursados em conformidade com as suas competências 

Capacitar os setores da SEFAZ para 
integrar os novos auditores 
  

1- Treinamento de equipes multifuncionais para serem multiplicadores 
2- Verificar setores alvos a serem atingidos para o treinamento 

Formar líderes 1- Formação pessoal com acompanhamento de pessoas experientes 
2- Verificar setores alvos a serem atingidos para o treinamento 

Liderar as pessoas com foco na 
continuidade da missão da instituição. 
Adequar a instituição para absorver esta 
nova geração 

1-Treinamento 
2- Identificar habilidades individuais 
3- Foco nas pessoas e nos resultados 



Page 44 

Desenvolvimento Gerencial 
Consolidado dos Planos de Ação por Tema 

► Tema: Estilo de liderança (foco em pessoas/resultados) 

Objetivo Metas 

Focar o resultado valorizando as pessoas 1- Aprimorar o relacionamento interpessoal 

Foco nas pessoas objetivando melhores 
resultados 

1-Valorizar o trabalho e a iniciativa das pessoas 
2-Estabelecer metas desafiadoras para estimular as pessoas 

Selecionar do corpo fazendário 
auditores com perfil de liderança 

1- Avaliar o aspecto individual específico dos auditores 
2- Definir o perfil do líder a ser selecionado 

Satisfazer e estimular a equipe em busca 
de melhores resultados 

1- Manter um relacionamento confiável e próximo 
2- Fornecer o apoio e estrutura necessária para o desenvolvimento das 
atividades com delegação de funções 
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Desenvolvimento de Equipes 
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Desenvolvimento de Equipes 

► Total de turmas realizadas: 05 

 

► Total de profissionais capacitados: 92 

 

► Carga horária total: 160h (32h/Turma) 

 

► Instrutora: Julia Herrmann 

 

► A avaliação geral média para as turmas de capacitação de 
Desenvolvimento de Equipes foi de 95% de satisfação, entre 
profissionais que se mostraram satisfeitos ou extremamente 
satisfeitos com o treinamento. 

Informações Gerais 
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Desenvolvimento de Equipes 
Detalhamento das Avaliações 

► A avaliação geral média para as turmas de capacitação de 
Desenvolvimento de Equipes foi de 95% de satisfação, mantendo-
se acima da meta de 80% de satisfação durante praticamente 
todo o ciclo de capacitações em 2014. 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5

Avaliação 96% 97% 90% 95% 98%

Meta 80% 80% 80% 80% 80%

Média 95% 95% 95% 95% 95%

Participantes Inscritos 26 26 21 22 25

Participantes Efetivos 17 23 17 18 17
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Desenvolvimento de Equipes 
Detalhamento das Participações por Cargo e Área 

Cargos Qnt. Participantes 

GOATE 30 

EXTRA QUADRO 2 

GOGP-AF 29 

OUTROS 31 

TOTAL 92 

Área Qnt. Participantes 

GSF 4 

SRE 35 

SCI 43 

SETE 10 

TOTAL 92 

38% 
47% 

4% 11% 

Distribuição de Participações por 
Área  

SRE

SCI

GSF

SETE

33% 

2% 
31% 

34% 

Distribuição de Participações por 
Cargos  

GOATE

EXTRA QUADRO

GOGP-AF

OUTROS



Page 49 

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

4

4

5

5

5

6

9

15

19

0 5 10 15 20 25 30

DAS

DBF

DFE

DRR-III RF

SCI

CORREFAZ

DOE

GSF

SETE

SGP

ESAFAZ

DSCF

DTO

SPE

CGE

DPC

DRR-II RF

DRR-I RF NORTE

DRR-I RF SUL

SAFI

STI

Qnt. Participantes

Desenvolvimento de Equipes 
Detalhamento das Participações por Diretoria 

Diretoria 
Qnt.  

Participantes 

STI 19 

SAFI 15 

DRR-I RF SUL 9 

DRR-I RF NORTE 6 

DRR-II RF 5 

DPC 5 

CGE 5 

SPE 4 

DTO 4 

DSCF 3 

ESAFAZ 2 

SGP 2 

SETE 2 

GSF 2 

DOE 2 

CORREFAZ 2 

SCI 1 

DRR-III RF 1 

DFE 1 

DBF 1 

DAS 1 

TOTAL 92 
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Desenvolvimento de Equipes 
Principais Pontos Positivos 

► Foi elogiada a abordagem de projetos dada ao treinamento; 

 

► O treinamento foi plenamente satisfatório. Gostaria de continuar 
com o desenvolvimento pessoal através de leituras e 
participações quando houver nova oportunidade; 

 

► Sempre realizar programas de educação continuada. 
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Desenvolvimento de Equipes 
Principais Pontos de Melhoria 

► Realizar divulgação por meio de depoimentos dos participantes, isso 
servirá de estímulo para outras pessoas participarem; 

 

► Com mais tempo de curso poderia haver conflitos entre as equipes e 
assim as barreiras de relacionamento seriam mais trabalhadas; 

 

► Enxugar a estrutura do Workbook, tornando-o mais simples de ser 
trabalhado; 

 

► Provocar, de forma proposital, ocasiões de atrito entre equipes.  

 

► Mais materiais para a construção da maquete do projeto. 

 

► Partir das chefias a orientação/motivação para as equipes a 
participarem dos cursos; 
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Desenvolvimento de Equipes 
Fotos das Capacitações 

► DE Turma 01 – 22 a 25 de Setembro de 2014 ► DE Turma 02 – 06 a 09 de Outubro de 2014 

► DE Turma 03 – 13 a 16 de Outubro de 2014 ► DE Turma 04 – 03 a 06 de Novembro de 2014 
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Desenvolvimento de Equipes 
Fotos das Capacitações 

► DE Turma 05 – 17 a 20 de Novembro de 2014 
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Desenvolvimento de Equipes 
Projetos – Turma 01 
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Desenvolvimento de Equipes 
Projetos – Turma 02 
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Desenvolvimento de Equipes 
Projetos – Turma 03 
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Desenvolvimento de Equipes 
Projetos – Turma 04 
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Desenvolvimento de Equipes 
Projetos – Turma 04 
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Desenvolvimento de Equipes 
Projetos – Turma 05 
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Desenvolvimento de Equipes 
Resumos dos Projetos por Tema 

► Tema: Comunicação 

Rádio Comunica SEFAZ 

O objetivo do projeto “Comunica SEFAZ” é divulgar ações e campanhas de qualidade de vida, para promover uma maior 
integração entre os funcionários da SEFAZ. O projeto surgiu em uma concordância entre os integrantes, de que a 
SEFAZ é um orgão com várias unidades que funcionam em endereços distintos, o que gera um afastamento natural. 
Então, criamos um objeto de comunicação que proporciona de forma lúdica e interativa, o acesso fácil a informação. A 
meta é viabilizar o estreitamento das relações e  diminuir a distância entre as pessoas. 
A confecção do artefato surgiu naturalmente e, após pesquisa de campo, o grupo decidiu construir um rádio estilo retrô 
confeccionado em material reciclável. Os demais ornamentos que compõe o ambiente, reforçam o nosso objetivo de 
integração entre as pessoas. 
Na programação será informado os aniversariantes da semana, eventos sociais voltados para a qualidade de vida e  
preservação do meio ambiente, bem como outros eventos da SEFAZ. No final da exibição da primeira programação 
haverá uma participação especial do cordelista Josué Limeira, SINTONIZE! 

Comunicaçao Institucional Interna e Externa Compartilhada. 

Trata-se de uma representação da distribuição dos orgãos internos da Secretaria Executiva da Receita Estadual – SRE 
com suas atribuições, de maneira a esclarecer a todos interessados os tipos da ação que cada setor desempenha. 
 
A SRE situa-se inserida na estrutura da Secretaria da Fazenda. Entre suas atribuições, coordena, supervisiona e 
controla os órgãos da área tributária. 
Compõe-se de nove Diretorias e quatro Diretorias Regionais da Receita, perfazendo um total de treze unidades 
organizacionais. 
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Desenvolvimento de Equipes 
Resumos dos Projetos por Tema 

► Tema: Comunicação 

Conhecendo a SEFAZ-PE 

O projeto nasceu da necessidade dos membros da equipe em conhecer melhor a SEFAZ/PE, sua distribuição hierárquica 
e espacial (geográfica). 
 
Assim, decidimos fazer uma maquete com o mapa do Estado de Pernambuco, localizando as Agências da Receita 
Estadual – ARE, os Postos Fiscais  e as demais unidades da SEFAZ/PE. Contemplando, também, a estrutura 
organizacional da SEFAZ/PE. 
 
 A ideia é que tanto os servidores, quanto o público externo, os contribuintes, possam, através da observação de nossa 
maquete, ter uma noção geral de como a SEFAZ/PE está organizada hierarquicamente, bem como onde se localizam 
suas principais unidades em todo o território estadual 
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Desenvolvimento de Equipes 
Resumos dos Projetos por Tema 

► Tema: Qualidade de Vida 

+ Saúde + Trabalho 

Pensando na maior produtividade associada à melhor qualidade de vida e ambiental, desenvolvemos o projeto de 
bicicletário da SEFAZ. Este projeto contribuirá para a diminuição da poluição, trânsito e estresse diário, ajudando a 
construir uma sociedade melhor e com uma nova cultura, onde a acessibilidade é percebida de forma consciente e 
eficiente, do ponto de vista humano e racional. 
Com o objetivo de materializar o nosso projeto, desenvolvemos esta maquete apenas com a utilização de materiais 
recicláveis. Desenhamos nesse protótipo uma ciclovia com duas árvores e o bicicletário com duas bicicletas, para que 
as pessoas possam visualizar o quanto esse projeto totalmente sustentável é agradável e viável para o acesso à 
secretaria.  

Programa de Ginástica Laboral 

Esta maquete é uma representação da prática da ginástica laboral como meio de promover uma mudança 
organizacional, visando a melhoria do clima, bem como o bem-estar, a saúde e integração dos servidores. 
A ginástica laboral é uma série de exercícios físicos realizada no ambiente de trabalho, com o objetivo de prevenir 
lesões, a fadiga muscular por esforço repetitivo, a correção de postura e algumas doenças ocupacionais. 
A ginástica laboral se baseia em alongamentos de diversas partes do corpo, como tronco, cabeça, membros superiores 
e membros inferiores. Os tipos de alongamento são diferentes para cada função exercida pelo trabalhador. Esse tipo de 
ginástica não é de intensidade alta e como ocorre num curto período de tempo não cansa e nem sobrecarrega o 
servidor 
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Desenvolvimento de Equipes 
Resumos dos Projetos por Tema 

► Tema: Qualidade de Vida 

Sala de Descompressão 

Considerando a implantação do programa de qualidade de vida da SEFAZ, buscando a integração e bem-estar dos 
servidores e baseado no modelo implantado recentemente inaugurada unidade da SEFAZ/STI na R. Floriano Peixoto, 
propomos a disseminação da sala de descompressão nas  unidades da SEFAZ onde o expediente extrapola as 6 horas.  
Para possibilitar a readequação do ambiente (layout), dispensamos a fixação dos objetos internos que compõe a sala. 

Espaço Gourmet da SEFAZ 

Espaço Gourmet da SEFAZ, agradável e adequado para refeições e que estimule a convivência e a integração entre os 
servidores, além de melhorar a produtividade e qualidade de vida. 
O espaço contém um restaurante self-service, copa comunitária e uma área com mesas e cadeiras para uso de todos. 
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Desenvolvimento de Equipes 
Resumos dos Projetos por Tema 

► Tema: Integração 

Integrar para Construir 

A obra simboliza a integração de todos que trabalham nas diversas áreas da SEFAZ, visando com isso o incremento da 
arrecadação, para prover os recursos necessários para o desenvolvimento do Estado e a justiça social e fiscal. 
A diversidade dos personagens retratados simboliza a importância de cada colaborador na construção de uma SEFAZ 
mais forte e produtiva. Queremos demonstrar com esta obra que a integração entre todos as pessoas que trabalham na 
SEFAZ é essencial para que eles tenham seus valores reconhecidos, resultando em uma equipe motivada e com alta 
performance. 
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Desenvolvimento de Equipes 
Resumos dos Projetos por Tema 

► Tema: Programa de Aposentadoria 

História e Movimento 

Esse protótipo em forma de pirâmide revestida de jornal, significa a trajetória construída ao longo dos anos pelos 
servidores da SEFAZ, culminando na premiação, através de um troféu, pelos bons serviços prestados. Acima dele 
encontramos um catavento, representando o movimento de transição da atividade para a inatividade profissional, com 
alegria e esperança. 

Criação da Casa dos Fazendários 

Criação de um ambiente que proporcione, aos aposentáveis e aposentados, bem estar e integração social nas áreas de 
saúde, educação e lazer.  
A ideia surgiu como forma de celebrar e reconhecer os servidores da SEFAZ pelos anos de trabalho realizados na 
instituição, proporcionando melhoria na qualidade de vida na aposentadoria. 

Programa de Reconhecimento Sustentável 

O projeto visa prestigiar o servidor que vai se aposentar, através do plantio de uma árvore com o nome do servidor, 
promovendo desta forma a arborização. 
Utilizando-se o portal da SEFAZ, pode-se localizar o local onde está plantada a árvore, o histórico, bem como os 
trabalhos sociais desenvolvidos por todos os servidores, incentivando o envolvimento  de aposentados e a 
responsabilidade social na instituição 
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Desenvolvimento de Equipes 
Resumos dos Projetos por Tema 

► Tema: Gestão de Pessoas 

Renovação da SEFAZ 

A maquete representa a importância do repasse das expertises aos novos auditores, provocando a renovação da SEFAZ 
e o seu reflexo para o crescimento do estado de Pernambuco. 

Redistribuição de mão de obra 

Neste trabalho demonstramos dois momentos da SEFAZ:  
No primeiro, vemos servidores ociosos, um ambiente sombrio, poucos contribuintes se dirigindo à agência de 
arrecadação e o Estado com o cofre vazio. 
No segundo momento, sugerimos a realocação de servidores num ambiente propício, com equipamentos e 
instrumentos adequados, implementando assim a cobrança efetiva e o consequente aumento da arrecadação. 

Novo plano de Gestão de pessoas na SEFAZ-PE 

O Programa de CAPACITAÇÃO dos servidores tem por objetivo o despertar do talento e o aprimoramento, possibilita a 
atualização dos conhecimentos, a melhoria de competências PESSOAIS, RELAÇÕES INTERPESSOAIS ,técnica, de 
inclusão , de integração e atitudinal na execução das atividades profissionais, potencializando o desempenho individual 
e coletivo, bem como promovendo o desenvolvimento humano, profissional e institucional. Essas metas podem ser 
alcançadas por meio da participação dos servidores em ações que lhes ofereçam o conteúdo necessário à realização 
das atividades voltadas para a consecução dos objetivos e metas institucionais. 
Após ser CAPACITADO E AUTOAVALIADO com aprovação , o servidor, caso tenha perfil, poderá solicitar 
REMANEJAMENTO para outro setor , cabendo a SEFAZ viabilizar o pleito 
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Desenvolvimento de Equipes 
Resumos dos Projetos por Tema 

► Tema: Gestão de Pessoas 

Servidor de Prestígio 

Desenvolver um produto físico que simbolize a contribuição da equipe para a SEFAZ.  
-Aréa Escolhida: mudança organizacional 
-Produto desenvolvido: Estatueta “Servidor de Prestígio” 
-O norteador do produto é como a SEFAZ poderia receber os novos servidores em janeiro de 2015. 
-A estatueta, que lembra uma premiação, deverá ser entregue a cada servidor ao final do curso de formação para que 
sirva de referência ao longo de sua carreira, ressaltando os valores de ética e o compromisso com a SEFAZ. 

Caminhe de mãos dadas som a SEFAZ! 

O nosso projeto proposto tem por objetivo reconhecer e valorizar a contribuição dos servidores pelo serviço prestado 
para a Secretaria da Fazenda e para a sociedade, proporcionando um programa preparatório para identificação de 
talentos, desenvolvimento das habilidade e aproveitamento do seu tempo livre.  
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Desenvolvimento de Equipes 
Resumos dos Projetos por Tema 

► Tema: Gestão SEFAZ por gente 

 Servidor de Prestígio 

Movidos pelo desejo de sentirmo-nos mais acolhidos , motivados e felizes  em nossa Instituição - a Sefaz- vislumbramos 
um projeto institucional que pudesse contemplar todo o quadro funcional, incluindo também os servidores oriundos de 
outros Órgãos e Secretarias, a fim de proporcionar ao Servidor um ambiente de trabalho movido por um  clima de 
satisfação e completude, fazendo-o sentir-se realizado e reconhecido  pessoal e profissionalmente, num sentimento de 
pertença a uma Instituição que prima pela excelência. 
Apesar da evolução atingida , através do preenchimento dos cargos de liderança apenas com ocupantes do GOATE, 
continua existindo as inferências da POLITICAGEN e do FAVORITISMO-(Para ocupação da dança das cadeiras e para a 
alocação de pessoal). 
Partindo deste pressuposto, seria necessário reunir um grupo de servidores com especialidades diferenciadas e 
complementares, tais como: pessoal da SGP, auditores, psicólogos e assistentes sociais, para a coleta de dados, 
armazenamento, criação de novas fichas funcionais, à partir dos dados existentes , criando os bancos de talentos e de 
oportunidades, com direito à solenidade de premiação -medalhas de honra ao mérito-20 anos e 25 anos de exercício na 
Sefaz- a exemplo da RFB. 
Vale salientar que o banco de oportunidades conterá descrição dos cargos e funções com os critérios técnicos e 
psicológicos necessários à execução eficaz e eficiente das tarefas. 
Através do cruzamento dos bancos de talentos e oportunidades em uma administração transparente e confiável, 
decorrerá uma melhor alocação do funcionário e preenchimento das posições de liderança, gerando maiores satisfação, 
motivação e conseqüente aumento na produtividade da Instituição. 
Haverá necessidade de um maior engajamento e comprometimento de todo o corpo funcional para a consecução destes 
objetivos.  
Com o produto final desta nova ferramenta e dos esforços compartilhados, teremos uma Instituição de cara nova a 
alcançar níveis de excelência e qualidade na prestação do serviço público. 
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Desenvolvimento de Equipes 
Resumos dos Projetos por Tema 

► Tema: Tecnologia de Informação 

Tecnologia da Informação 

Atualmente, os arquivos enviados com significativo volume de dados de escrituração fiscal gerados pelos grandes 
contribuintes não são recepcionados pelos sistemas atuais via internet, devido a incapacidade de recepção destes 
arquivos.  
 
Para isto, propomos solução para transmissão dos arquivos dos grandes contribuintes pela internet para SEFAZ-PE 
mediante inclusão de funcionalidades de compactação e controle de reinicio das transmissões nos aplicativos 
disponibilizados aos contribuintes. 

Mineração de Dados – SEFAZ-PE 

Reprodução em 3D de software de mineração de dados que auxiliará a SEFAZ-PE na concessão das incrições Estaduais. 
De acordo com nível de risco solicitado, filtrando diversas bases de dados, o sistema irá apresentar relatórios para 
análise de potenciais contribuintes problemáticos, minimizando os possíveis prejuízos 
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Desenvolvimento de Equipes 
Resumos dos Projetos por Tema 

► Tema: Modelo de Gestão 

Novo modelo de infraestrutura física dos NFIs (Núcleos Integrados de Fiscalização). 

Com a evolução da sistemática da Antecipação Tributaria nas operações de circulação de mercadorias, há a 
necessidade de um controle de fronteiras mais eficiente, ante a velocidade da informatização nos negócios, das 
necessidades logísticas das transportadoras e do crescente desenvolvimento em Pernambuco. 
 
Diante deste desafio, o Núcleo Integrado de Fiscalização- NIF foi idealizado como um novo modelo de fiscalização em 
substituição aos Postos Fiscais, de forma a racionalizar, desburocratizar e agilizar os procedimentos de auditoria e 
fiscalização de tributos estaduais.  
 
Os NIFs serão dispostos estrategicamente nas fronteiras e cidades-polos econômicos, de forma que a SEFAZ esteja 
presente em todo o estado, de forma dinâmica. Por este motivo, esta maquete representa um modelo de estrutura 
física “conteinerizada”, permitindo rapidez no projeto, facilidade de instalação, ampliações e eventuais mobilidades da 
estrutura para locais mais estratégicos. 
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Relações Interpessoais 
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Relações Interpessoais 

► Total de turmas realizadas: 10 

 

► Total de profissionais capacitados: 190 

 

► Carga horária total: 320h (32h/Turma) 

 

► Instrutores: Carolina Estrella e Julia Herrmann 

 

► A avaliação geral média para as turmas de capacitação de 
Relações Interpessoais foi de 92% de satisfação, entre 
profissionais que se mostraram satisfeitos ou extremamente 
satisfeitos com o treinamento. 

Informações Gerais 
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Relações Interpessoais 
Detalhamento das Avaliações 

► A avaliação geral média para as turmas de capacitação de 
Relações Interpessoais foi de 92% de satisfação, mantendo-se 
acima da meta de 80% de satisfação durante praticamente todo o 
ciclo de capacitações em 2014. 

OBS: a turma 9 de Relações Interpessoais foi postergada para 2015. 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 Turma 7 Turma 8
Turma

10
Turma

11

Avaliação 92% 91% 97% 87% 99% 100% 99% 90% 90% 76%

Meta 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Média 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%

Participantes Inscritos 26 22 25 23 32 23 19 32 21 15

Participantes Efetivos 25 21 19 19 22 19 13 27 13 12
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Relações Interpessoais 
Detalhamento das Participações por Cargo e Área 

31% 

4% 

34% 

4% 

27% 

Distribuição de Participações por 
Cargos  

GOATE

EXTRA QUADRO

GOGP-AF

ASGP-AF

OUTROS

4% 

46% 

47% 

3% 

Distribuição de Participações por 
Área  

GSF

SRE

SCI

SETE

Cargos Qnt. Participantes 
GOATE 58 

EXTRA QUADRO 7 

GOGP-AF 65 

ASGP-AF 8 

OUTROS 52 

TOTAL 190 

Área Qnt. Participantes 
GSF 8 

SRE 87 

SCI 89 

SETE 6 

TOTAL 190 
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Relações Interpessoais 
Detalhamento das Participações por Diretoria 

Diretoria 
Qnt.  

Participantes 

STI 28 

DRR-II RF 27 

SAFI 26 

SGP 22 

DRR-I RF NORTE 11 

DPC 11 

DOE 11 

SPE 8 

DTO 8 

DRR-I RF SUL 8 

ESAFAZ 5 

DAS 4 

CORREFAZ 4 

CGE 3 

GSF 3 

DRR-III RF 2 

DFE 2 

DBF 2 

SETE 1 

OUVIDORIA 1 

DSCF 1 

DIF 1 

DAFE 1 

TOTAL 190 

1
1
1
1
1

2
2
2

3
3

4
4

5
8
8
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Relações Interpessoais 
Principais Pontos Positivos 

► Instrutora dinâmica e que conseguiu fazer a turma manter o foco 
no treinamento; 

► Situações explanadas bastante adequadas às situações 
profissionais vivenciadas pela SEFAZ; 

► Os temas expostos irão ajudar bastante nos relacionamentos com 
a equipe no dia a dia; 

► Boa carga de atividades práticas, dando dinâmica ao 
treinamento; 

► Gostei muito do trabalho realizado, achei muito estimulantes os 
trabalhos e a didática adotada. Foi muito bom ter tido esta 
oportunidade; 

► Equipe de instrutor e assistente integrada e sempre muito 
disponível, favorecendo a colaboração e integração de todos; 

► “Continuar sempre com o sorriso no rosto, e assim fazer um dia 
que seria um pouco bom, ser maravilhoso.” 
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Relações Interpessoais 
Principais Pontos de Melhoria 

► Melhorar disposição das mesas, para facilitar a movimentação e 
interação entre os participantes; 

► Aumentar o tamanho das letras das apostilas; 

► Adequar o coffee break para um cardápio mais light, com mais frutas 
e sucos; 

► Alta carga horária de treinamento; 

► Ter sempre um plano “B” para os materiais complementares, como 
vídeos / internet; 

► Buscar formas de atrair/motivar mais pessoas a fazerem o curso; 

► Que o treinamento de Relações Interpessoais seja realizado 
previamente ao de Desenvolvimento Gerencial; 

► Possibilidade de redução da carta horária do treinamento. 

► Todos os funcionários da SEFAZ deveriam ser incentivados a 
participar do curso; 
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Relações Interpessoais 
Fotos das Capacitações 

► RI Turma 01 – 26 a 29 de Maio de 2014 ► RI Turma 02 – 02 a 05 de Junho de 2014 

► RI Turma 03 – 21 a 24 de Julho de 2014 ► RI Turma 04 – 04 a 07 de Agosto de 2014 
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Relações Interpessoais 
Fotos das Capacitações 

► RI Turma 05 – 25 a 28 de Agosto de 2014 ► RI Turma 06 – 01 a 04 de Setembro de 2014 

► RI Turma 07 – 22 a 25 de Setembro de 2014 ► RI Turma 08 – 13 a 16 de Outubro de 2014 
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Relações Interpessoais 
Fotos das Capacitações 

► RI Turma 10 – 10 a 13 de Novembro de 2014 ► RI Turma 11 – 24 a 27 de Novembro de 2014 
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Ciclo de Palestras 
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Ciclo de Palestras 

Palestra 1: Reunião CPCAF 

► Data: 02 de Dezembro de 2014 

► Palestrante: Dra. Andrea Lemgruber 

► Tema: Aspectos Tributários na Administração Pública 

► Público Presente: 151 participantes 

 

Informações Gerais 
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Ciclo de Palestras 

Palestra 2: Reunião Planejamento Estratégico SEFAZ/PE 

► Data: 19 de Dezembro de 2014 

► Palestrante: Dr. Luiz Kehrle 

► Tema: Cenários Econômicos 

► Público Estimado: 60 participantes 

 

Informações Gerais 
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Próximos Passos 
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► Turmas 09, 12 e 13 – RI 

     Datas a serem definidas 

 

 

 

 

 

Mar/15   Abr/15   Mai/15 

► Turma 07 – DG 

► Turmas 14, 15 e 16 – RI 

► Turmas 06, 07 e 08 – DE 

 

 

 

► Turma 08 – DG 

► Turma 17 – RI 

► Turma 18 – RI 

► Turma 09 – DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Turma 19 – RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximos Passos 

Projeções 

Capacitação 
Quantidade  
de Turmas 

Profissionais 
Capacitados* 

Satisfação (%) 

Relações Interpessoais (RI) 08 200** - 

Desenvolvimento de Equipes (DE) 04 100 - 

Desenvolvimento Gerencial (DG) 02 50 - 

Ciclo de Palestras 04 180** - 

TOTAL 18 530 - 

* Estimativa 

**Turma 09, 12 e 13 de RI e Palestras a terem datas definidas 
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Equipe do Projeto 
 

ESAFAZ 

João Carlos Cavalcanti 

Norma Mazzoni 

Eliane Trigueiro 

Vânia Pernambuco 

 
INSTRUTORES 

Benedito Júnior 

Carolina Estrella 

Julia Herrmann 

Raimundo Penha 

Roberta Faraco 

 
PALESTRANTES 

Andrea Lemgruber 

Luiz Kehrle 

 

GESTÃO EY 

Ricardo Belo | Sócio de Consultoria 

Paulo Albuquerque | Gerente de Consultoria 


