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No ano em que a Secretaria da Fazenda do Estado de 
Pernambuco (SEFAZ/PE) comemora seus 130 anos 
de fundação, a sua Escola Fazendária (Esafaz) celebra 
junto com todos os servidores fazendários mais um 
ano de conquistas e êxitos na área da educação cor-
porativa.

As notícias do avanço na vacinação da população 
brasileira, e em especial na pernambucana, acende 
a luz verde da esperança na retomada das ativida-
des presenciais em sua totalidade. Nós que fazemos 
a Esafaz retomamos uma parte de nossas atividades 
de aprimoramento e capacitação dos colegas fazen-
dários na modalidade presencial, mas temos consci-
ência de que este modelo não deverá ser único e iso-
lado, a partir dos retornos aos ambientes corporativos. 
Os resultados demonstrados ao longo deste Relató-
rio validarão a afirmativa de que é possível avançar 

APRESENTAÇÃO

em ações voltadas à educação corporativa, através 
de modelos remotos, presenciais e híbridos.

Foram aproximadamente dois anos de distancia-
mento, quase que total. Tentamos ao máximo man-
ter o calor humano no tratar educativo, mesmo que 
distantes fisicamente. Ver os rostos e ouvir as vozes 
dos servidores em capacitação através das telas dos 
dispositivos eletrônicos: computadores, celulares e 
tablets, se tornou comum para todos: instrutores, pa-
lestrantes, coordenadores e equipe técnica. Aulas, 
conferências, reuniões, comemorações e várias ativi-
dades laborais realizadas em um novo cenário, nos 
permitiu desaprender, reaprender e aprender a pen-
sar, agir e ser produtivo, de forma diferente. 

Neste ano de 2021, a equipe da Esafaz e seus prin-
cipais parceiros continuaram a se empenhar e apri-
morar as ações de educação corporativa a distância 
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(síncrona e assíncrona), rompendo paradigmas e es-
tabelecendo uma nova fronteira no “como fazer”. Fo-
ram centenas de horas dedicadas à preparação, a rea-
lização e aos processos de consolidação de resultados.

Os aprendizados nesse período reiteraram a certe-
za de que a tecnologia é um instrumento altamente 
eficaz na rotina da Esafaz e que abre, de fato, muitas 
janelas de oportunidades. Sendo assim, o ganho nos 
saberes da utilização das ferramentas virtuais assu-
miu um protagonismo importante e que aponta para 
o futuro com a perspectiva de ser um indutor poten-
te para democratizar informações e conhecimentos.

O reconhecimento do esforço da equipe da Esafaz 
em se reinventar para continuar com sua missão de 
levar – da melhor maneira possível – o conhecimento 

aos servidores fazendários, veio em forma de estudo 
acadêmico realizado por uma instituição de ensino 
superior (Universidade de Pernambuco). Estudo esse 
que ganhou as páginas de uma revista científica es-
pecializada, de alcance internacional. Hoje, no meio 
acadêmico, a Escola começa a ser tratada como uma 
protagonista de boas práticas na educação corpora-
tiva governamental.

Agora é hora de prestarmos contas da realização de 
um trabalho incansável no aprimoramento do corpo 
funcional da SEFAZ, Unidades Gestoras e parceiros. 
Neste Relatório Anual está resumido em números o 
empenho e o ânimo coletivo na busca incessante da 
melhoria dos conhecimentos em aspectos compor-
tamentais e técnicos.

[Direção]

UNIDADE
EDUCAÇÃO

CORPORATIVA

UNIDADE
EDUCAÇÃO

A DISTÂNCIA SECRETARIA

UNIDADE
EDUCAÇÃO
REMOTA E 

PRESENCIAL
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PUBLICAÇÃO INTERNACIONAL 

A Secretaria da Fazenda através da sua Escola Fazen-
dária (Esafaz), foi objeto de estudo de caso no artigo: 
Organizational learning in the midst of the pande-
mic: the challenges of a state government's corpora-
te schools (Aprendizagem organizacional em meio à 
pandemia: os desafios de uma escola corporativa go-
vernamental), publicado na edição de novembro de 
2021 da Revista Científica IJDR (International Journal 
Develop Resarch). 

O periódico é especializado na divulgação de traba-
lhos acadêmicos de base científica em diversas áreas 
do conhecimento, principalmente aquelas voltadas 
às ciências humanas, sociais e sociais aplicadas e tem 
conceito A2 pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

O artigo científico é de autoria de um dos gru-
pos de pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-graduação, 
Pesquisa e Inovação (PROPEGI) da Universidade de 

Pernambuco (UPE), são elas e eles: Carolina Rodri-
guez Romeira, Renata Lapenda Lins, Filipe de França 
Monteiro Vasconcelos, Ademir Macedo Nascimento, 
Marcus Augusto Vasconcelos Araújo e Pablo Aurélio 
Lacerda de Almeida Pinto.

No trabalho, os pesquisadores buscaram entender: 
os processos de criatividade organizacional desen-
volvidos pela Esafaz no início da pandemia; como a 
equipe da Escola se reinventou e superou as dificul-
dades para levar a educação corporativa aos servido-
res fazendários; além de citar as técnicas que foram 
e estão sendo utilizadas para este propósito, diante 
dos desafios, limitações comunicacionais e reinven-
ção didática imposta pelas restrições nesse novo 
momento organizacional pandêmico.

Está destacado no artigo, entre outras seis ações 
desenvolvidas pela Escola: a construção das parce-
rias internas com todas as Secretarias Executivas da 
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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
 

This article deals with a case study, focused on organizational learning after the onset of the 
pandemic caused by COVID-19, highlighting the actions and projects developed by one of the 
State Government's Corporate Schools. The objective of the research was to analyze what were 
the main tools adopted, how the organizational learning process of the employees took place 
during this period and what the results were. As this is a case study, a descriptive and exploratory 
research was adopted, examining the situation of the Pernambuco Finance School - in its mission 
to train the various civil servants during the pandemic, with unstructured interviews. From the 
analysis carried out, it is concluded that organizational learning can lead to the development of 
new processes, new projects and alternative solutions, in addition to being a social process, as 
individuals or groups never learn on their own. 
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INTRODUCTION 
 
The COVID-19-derived 2020 global pandemic resulted in an 
outbreak that spread around the world and hit everyone's routine 
surprisingly quickly. Society needed to adapt to new routines and new 
ways of doing and doing things, including social isolation, which was 
the most limiting adaptation. Thus, the interest in research and studies 
focused on the most diverse needs for adaptation and, consequently, a 
new organizational learning process was born in this scenario. 
According to Motta and Vasconcelos (2006), dealing with multiple 
elements of reality, with uncertainty and with paradoxes such as 
integration/commitment versus transience/change becomes a 
challenge in this context. However, with this line of argument, the 
“man who learns” must accept these challenges, learn and evolve with 
them, since his own identity is an element under construction. Within 
the need to continue with the training of public servants on farms and 
to reinvent themselves, the concept of the “man who learns” emerges 
here. Thus, the article will explore the study from three objectives, 
namely:  
 

 
 
 

Did the Pernambuco Farm School (ESAFAZ) manage to reinvent 
itself? Is it possible to carry out training for servers in the midst of the 
pandemic? What are the techniques and practices used?  To relate the 
research carried out on ESAFAZ with the purpose of this article, it 
was necessary to highlight, with the theoretical foundation of great 
authors on the subject, what are the main aspects and the importance 
of organizational learning for an institution, so that it is possible to 
understand the context and the challenges faced by ESAFAZ. As the 
objective of this work is to study how ESAFAZ has reinvented itself, 
and if it was possible to maintain the capabilities and which 
techniques and practices were and are being applied in the new 
organizational moment, the theoretical foundation of the article was 
structured in the following topics: organizations, management of the 
knowledge and organizational learning. The motivators that led the 
authors to arouse interest in research began with the need to have a 
study of this new organizational environment. The culture suddenly 
imposed on organizations and, in this case, on corporate schools, 
brought permanent changes. According to Braga (2020), the impacts 
of the Coronavirus outbreak are still incalculable. However, it is 
certain that this changed the work dynamic, demanding new habits 
from corporations, including differentiated management models.  
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SEFAZ/PE: Coordenação de Controle do Tesouro Esta-
dual (CTE), Coordenação da Administração Tributária 
Estadual (CAT), Secretaria Executiva de Coordenação 
Institucional (SCI) e a Esafaz, na busca de soluções 
educacionais corporativas conjuntas que atendessem 
à necessidade de todos e que pudessem ser execu-
tadas da melhor forma possível servindo de exemplo 
de boas práticas organizacionais no âmbito governa-
mental, bem como parcerias externas, como a reali-
zada com a Academia de Polícia Civil (ACADEPOL) e 
outras entidades nacionais para o aperfeiçoamento 
do corpo funcional de SEFAZ/PE.

Na conclusão, os pesquisadores ressaltaram que 
“[...] conhecer, compreender e respeitar a cultura 
organizacional de uma empresa é fundamental, 
e estabelecer nela um clima favorável ao aprendi-
zado, para que as pessoas estejam sempre abertas 
para melhor compreender e praticar a gestão do 

conhecimento. Entender a importância e praticar o 
compartilhamento do conhecimento (tácito e explí-
cito), construindo um legado e trazendo evolução e 
perpetuidade para uma organização, é fundamen-
tal para o crescimento e amadurecimento. Ter um 
projeto coletivo de aprendizagem organizacional, 
aproximando diferentes atores e tornando tangível a 
geração e o acesso a esse conhecimento a qualquer 
momento, é condição sine qua non para o sucesso 
de qualquer organização. Além disso, vimos que a 
aprendizagem é um processo social, pois indivíduos 
ou grupos nunca aprendem por si próprios e que 
estarão sempre em uma relação dialógica constante, 
o que os leva a uma troca de informações e experiên-
cias para o seu próprio desenvolvimento”.

E continuam dizendo que, “A ESAFAZ, perante esta 
nova realidade trazida pela pandemia, conseguiu rein-
ventar-se e tem procurado cumprir a sua missão de 

A ESAFAZ, perante esta 
nova realidade trazida 

pela pandemia, conseguiu 
reinventar-se e tem 

procurado cumprir a sua 
missão de servir com 

eficiência e competência 
a sua clientela: servidores 

da fazenda.

Destaque em Publicação Internacional Qualis-CAPES (A2)
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em meio à pandemia, por meio de técnicas e práticas 
descobertas, adaptadas e construídas com muitas 
mãos, com forte espírito de equipe e coletividade, e 
sempre com foco na realização da missão principal da 
SEFAZ. As ações realizadas podem servir até mesmo 
de referências de boas práticas para as demais Esco-
las Corporativas do Poder Executivo Estadual e até 
mesmo para as demais Unidades Federais do País.”, 
elogiam.

A íntegra do artigo científico está em língua inglesa 
e pode ser acessado através do link abaixo.

https://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/23258.pdf

servir com eficiência e competência a sua clientela: 
servidores da fazenda. Por meio de soluções inovado-
ras, da preparação de seu corpo técnico, de produtos 
educacionais construídos em conjunto com novos 
atores e compartilhadores do conhecimento, e tam-
bém com o apoio de lideranças das diversas áreas da 
SEFAZ. [..]  A Escola tem enfrentado este grande desafio 
com muita motivação, inovação e otimismo, visando 
atender de forma ampla as demandas de qualificação 
e reinvenção do seu público-alvo. O corpo docente e 
a direção da Escola estão totalmente comprometi-
dos consigo mesmos e comprometidos ainda com a 
superação de desafios, descobrindo e aprimorando 
métodos para formar e propor novos entendimentos 
do cotidiano no atendimento às necessidades educa-
cionais de todos os colaboradores da SEFAZ.”

E complementam ressaltando ainda as ações exi-
tosas que “mostram que é possível formar servidores 

experiences and knowledge, encouraging sharing, even with the 
recognition that there are potential problems of competition between 
people, is also a step towards overcoming obstacles. Therefore, 
plurality, through knowledge sharing, provides learning that will 
generate innovation, placing the organization at a different level 
compared to its competitors. However, in addition to tacit and 
informal knowledge, it is also healthy to consider the relevance of 
explicit and formal learning. In this sense, the concept of corporate 
education emerges, which is “a process that systematizes, streamlines, 
creates and provides conditions for implementing guidelines and 
business development” (PACHECO ET AL., 2009, p.30). According 
to Mauricio, Vieira and Bido (2019), the traditional Training and 
Development developed in a deeper and more strategic perspective, 
becoming corporate education. Given that ESAFAZ, the object of 
study of this research, is a corporate school, its sense of existence 
reflects this concept. Therefore, corporate education aims to develop 
learning processes in order to enhance the skills, abilities and attitudes 
of employees (GARAVAN; O'CINNEIDE, 1994). In other words, 
corporate schools have as their greatest priority the generation of 
knowledge, from the training of norms instructions and work 
activities to the contribution to strategic planning, with regard to the 
area of organizational learning. Therefore, institutions must invest in 
their collaborators and provide a sharing culture, so that this 
environment conducive to organizational learning can translate into 
innovation and, consequently, competitive advantage. That is, 
organizations must understand the intellectual capital of their 
members not only for what is already established in their prior 
knowledge, their legitimacy lies in inserting and understanding the 
constant learning process, to establish itself in the organizational 
culture as a strategic resource for innovation (BUKOWITZ; 
WILLIAMS, 2002). 
  

 
Source: (STRAUHS ET AL., 2012, p. 13). 

 
Figure 1. Relationship between competitive advantage and ability 

to innovate 
 

MATERIALS AND METHODS 
  
The main objective of this article is to analyze the actions taken by 
the Pernambuco Farm School (ESAFAZ), during the outbreak of 
COVID-19, to adapt to the pandemic reality and generate 
organizational learning. The purpose of the Escola Farmária is to 
plan, coordinate, program, organize, execute and evaluate activities 
related to the training and professional development of the farm staff, 
and comprising, in particular, training, improvement and 
specialization programs. This study seeks to understand how 
ESAFAZ continued to fulfill its mission of training the various state 
treasury workers during the 2020 global pandemic. The study aims to 
analyze which tools were adopted and how organizational learning 
continued to take place amidst social isolation, needed for so many 
months. The organization aims to encourage the development of the 
potential and values necessary to achieve the skills of finance and 
citizenship. Seeking to be recognized for excellence in the 
construction and dissemination of knowledge for the improvement of 
ESAFAZ and society (ESAFAZ, 2020). In this context, it is 
noteworthy that the State of Pernambuco has a corporate education 
program, with ESAFAZ being one of the schools that make up this 
program. It is a unit within the Secretariat of Finance of Pernambuco 
that has been in existence for 27 years and currently has a team of 

eleven people, including its own servants, transferred and 
commissioned servants. The research is of an applied nature, as, 
according to Gil (2019), it encompasses studies designed with the 
purpose of solving problems identified in the context of societies in 
which researchers live. Applied research focuses on the problems 
present in the activities of institutions, organizations, groups or social 
actors. She is engaged in making diagnoses, identifying problems and 
finding solutions. It responds to a demand formulated by “clients, 
social actors or institutions” (THIOLLENT, 2009, p.36). The 
objective is exploratory and descriptive, with a qualitative approach, 
because in qualitative studies, data are used to generate descriptions, 
concepts and theories, and not to prove, test or validate pre-existing 
conceptions. Therefore, these studies are guided by the principle of 
fitting theories to the data and not the opposite. (FREITAS, 2013). In 
this article, the data collected were used to understand, through a case 
study, how ESAFAZ managed to reinvent itself and continue training 
the various farm servers that it serves, in the midst of the pandemic. 
To this end, the use of new techniques and practices was analyzed 
(such as lives , distance courses, live courses through virtual 
platforms, etc.) and the respective process of change and 
organizational learning. Data collection was carried out through an 
unstructured interview with the direction and technical team of the 
corporate school in October 2020. According to Lakatos and Marconi 
(2020), the interview is a meeting between two people, so that one of 
them , through conversation, obtain information about a certain 
subject. It is a procedure used in social investigation, for data 
collection, or to aid in the diagnosis or treatment of a social problem. 
As an auxiliary, support materials produced by ESAFAZ were used, 
such as a website, management reports and spreadsheets with the 
numbers obtained in the trainings (hours of training, number of 
employees trained, number of courses carried out, overall average 
grade of the courses performed, among others). 
  

RESULTS 
  
Acting with the focus of promoting the Corporate Education of the 
1,400 servers Secretariat of Finance of Pernambuco, ESAFAZ 
develops its practices and projects through development and training 
actions to strengthen the Secretariat's beliefs and values. The sharing 
of goals and targets set and the continuous generation of knowledge 
over time has strengthened the Secretariat and the School as a whole. 
Great challenges were faced, especially regarding the financial crisis 
that hit Brazil and the state of Pernambuco, and this led ESAFAZ to 
seek ways to help fulfill and strengthen the ultimate goals in the state 
tax collection, through corporate educational support.  The School 
had already been working on the conception, implementation and 
evaluation of an organizational climate survey (called PCO), which 
unfolded into Sectorial Workshops (debates on the results, opinions 
and suggestions registered by the participants) and Action Plans 
(actions to remedy the situations described and improve the work 
environment). Strategic Coffees with the Boards of the Tax 
Administration Coordination (CAT) and the State Treasury Control 
Coordination (CTE) began to be periodically promoted by the School, 
with meetings aimed at aligning the expectations of the boards in 
relation to development actions of the teams and their respective 
leaders. It is noteworthy that ESAFAZ is part of the Corporate 
Education Program of the State of Pernambuco, being one of the most 
active Corporate Schools, and currently has an average of forty 
instructors, fifteen distance course tutors and five coordinators, who 
work in the carrying out and in the logistics of all training and 
development actions for employees promoted by the School. The 
technical staff of the School, together with the instructors and tutors, 
develops, from teaching materials and handouts, to video classes, 
recordings and other actions that are necessary for the progress of the 
courses, offered according to the demands of the Department of 
Finance (SEFAZ) in each time course. ESAFAZ is also present in 
addition to Corporate Education, being demanded as an important 
partner in various actions and initiatives of other directors and units of 
SEFAZ, in addition to participating in external partnerships, such as 
holding state meetings between coordinators and instructors of State 
Corporate Schools, formulation of joint training with other Schools, 
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RESULTADOS

Resultados Quantitativos

Dados consolidados de desenvolvimento das capacitações

Número de Eventos Número de Participações Investimento Investimento per capita (R$)

100 2153 R$208.199,98 R$ 96,70 

Distribuição dos eventos de capacitação por modalidade

Modalidade Eventos % Participações %

Presencial 3 3% 60 3%

EAD 2 2% 123 6%

Remoto 95 95% 1970 92%

Total 100 100% 2153 100%
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Distribuição dos eventos de capacitação quanto a natureza

Natureza Eventos % Participações % Investimento %

Técnico / Operacional 89 89% 1640 76%  R$ 189.975,00 91,2%

Comportamental / Gerencial 11 11% 513 24%  R$ 18.224,98 8,8%

Total 100 100% 2153 100%  R$ 208.199,98 100,0%
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ESAFAZ EM NÚMEROS

88,7%
c r e s c i m e n t o

 Houve um aumento de 88,7%
no número geral de eventos

em relação a 2020

53

100

Resultados Relevantes

Número de Eventos
2020 x 2021

20

40

60

80

100
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58,8%
c r e s c i m e n t o

 Houve um ganho de 58,8%
no número de servidores 

sendo capacitados

Servidores com ao menos
uma participação em eventos
2020 x 2021

605

961

500

600

700

800

900

Resultados Relevantes
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5,6%
r e d u ç ã o

Ocorreu uma leve queda no 
 número de participações totais.

O número de participações por 
turma passou de 43,02 para 21,53, 

em função da ampliação do 
número de eventos ofertados.

2020 2021

Número de participações totais
2020 x 2021

2280
2153

Resultados Relevantes
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48,1%
c r e s c i m e n t o

Houve uma variação de 48,1% 
no valor per capita investido 

em relação a 2020,
indo de R$65,27 para R$96,702020 2021

Variação de valor per capita
2020 x 2021

R$65,27

R$96,70

Resultados Relevantes
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120,9%
c r e s c i m e n t o

Ocorreu um crescimento de 
120,9% no número de 

eventos no Ensino Remoto  
em relação a 2020

Número de Eventos Remotos
2020 x 2021

43

95

40

55

70

85

100

Resultados Relevantes
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Aumento de 45,5% de 
participação de GOAAF

em relação ao ano de 2020

Aumento de 20,3% de  
participação de GOATE

em relação ao ano de 2020

45,5% 20,3%

Resultados Relevantes
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120,8%
c r e s c i m e n t o

Crescimento de 120,8% em 
capacitações de ordem 

Técnica/Operacional

2020 2021

Número de cursos de
natureza Técnica/Operacional
2020 x 2021

34

89

Resultados Relevantes
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AÇÕES RELEVANTES

 

Programa de 
Formação

[março-abril/2021]



20

 

Curso
[março/2021]

Resultados Qualitativos
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Palestra
[março e abril/2021]

Resultados Qualitativos
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Palestra
[abril/2021]

Resultados Qualitativos
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Palestra 

Programa de 
Formação DFA

[abril/2021]

Resultados Qualitativos
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Curso 

[maio/2021]

Resultados Qualitativos
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Curso 

[ junho/2021]

Resultados Qualitativos
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Palestra 

[ junho/2021]

Resultados Qualitativos
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Curso 

[ julho/2021]

Resultados Qualitativos
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Palestra 

[agosto/2021]

Resultados Qualitativos
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Palestra 

Programa de 
Formação DFA

[setembro/2021]

Resultados Qualitativos
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Workshop 

[setembro/2021]

Resultados Qualitativos
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Curso
[outubro/2021]

Resultados Qualitativos
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Curso 

[outubro/2021]

Resultados Qualitativos
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Workshop 

[novembro/2021]

Resultados Qualitativos
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Palestra 

Programa de 
Formação GDFAZ

[maio/2021]

DESTAQUES GDFAZ

Desenvolvimento Fazendário
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Curso 

Programa de 
Formação GDFAZ

[maio-junho/2021]

Desenvolvimento Fazendário
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Bate-Papo Virtual 

Programa de 
Formação GDFAZ

[ julho/2021]

Desenvolvimento Fazendário
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Palestra 

Programa de 
Formação GDFAZ

[ julho/2021]

Desenvolvimento Fazendário
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Trilha de Aprendizagem
básica para os integrantes do

Capacitação 

Definição de 
Trilhas de 

Aprendizagem 
GDFAZ

[2021]

Desenvolvimento Fazendário
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DESAFIOS 2022

2022

Trilhas de Aprendizagem

Estruturação do estúdio de gravação

Cursos, congressos, seminários, fóruns e 
demais eventos educacionais e visitas técnicas

Mudança de layout da equipe técnica, 
incluindo cabines individuais para 
coordenação de eventos virtuais

Criação de app da Esafaz

Revisita ao book de processos internos

Estrutura do projeto arquitetônico para 
modernizar os espaços físicos da Esafaz

Celebração do 30 anos da Esafaz

Planejamento das Capacitações

Modelagem da Educação Corporativa

Programa de Desenvolvimento 
de Líderes e Sucessores

Avaliação de Perfil Comportamental de 
Líderes, através da metodologia DISC

Aquisição de cursos (gerenciais e 
comportamentais), na modalidade a 
distância (10 novos cursos)
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Sabemos que a frieza dos números mostrados não é 
capaz de traduzir a diligência e a dedicação ao traba-
lho em equipe no ato de capacitar. Compreendemos 
que eles não traduzem o empenho daqueles que se 
superaram, se permitindo aprender novas metodo-
logias, ferramentas, conhecimentos diversos para 
melhor desempenharem suas funções e crescerem 
como pessoas, como indivíduos que fazem parte de 
vários ecossistemas. 

Em novembro de 2021, o Secretário da Fazenda 
dava as boas vindas ao corpo funcional da SEFAZ, ini-
ciando, assim, a retomada gradativa aos trabalhos 
presencias. Na retomada por ele proposta, não se dei-
xou de resguardar os cuidados sanitários para tentar 
conter futuros focos da terrível doença que se abateu 
sobre a humanidade.

Posto este reinício, começamos também, nós que 
fazemos a Equipe Esafaz, planejar e realinhar as 

CONCLUSÃO E EXPECTATIVAS 2022

perspectivas para a educação corporativa na Secreta-
ria em 2022: mais cursos, desta vez revendo a moda-
lidade presencial, principalmente, para cursos do 
Sistema e-Fisco que não puderam ser realizados na 
modalidade a distância. Assim, marcamos esta reto-
mada com duas turmas no final desse ano, atendendo 
algumas Unidades Gestoras (UGs) e, no próximo ano, 
pretendemos realizar novas turmas, nos módulos 
mais demandados pela UGs que fazem parte dos 
órgãos da administração direta e indireta do Governo 
do Estado de Pernambuco.

Ainda, acreditamos que a aprendizagem na moda-
lidade remota (síncrona) continuará sendo o principal 
expoente na capacitação dos servidores fazendários. 
A Esafaz prepara 5 novos cursos para serem ofertados 
no modelo à distância (assíncrono), assegurados com 
verbas provenientes do PROFISCO II, com conteúdos 
que acreditamos ser relevantes para desenvolvimento 

Conclusão e Expectativas para 2022
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de competências para o novo mundo. São temas autô-
nomos, mas que se entrelaçam e tentam promover 
um conhecimento partícipe com as perspectivas do 
que há de mais moderno no mercado educacional.

Para levar o conhecimento ao servidor fazendário, 
com qualidade técnica de primeira ordem, a Esafaz 
concluirá, neste próximo ano de 2022, a montagem de 
seu estúdio onde serão gravadas as aulas com os ins-
trutores da SEFAZ, garantindo, assim, a permanência 
dos conhecimentos tácitos, construídos ao longo de 
uma vida, de nossos servidores, herança imaterial que 
auxiliará na formação dos atuais e futuros fazendários.

Para 2022 projetos estruturantes serão desafiado-
res: Implementação das Trilhas de Aprendizagem; 
Modelagem da Educação Corporativa; Programa de 
Desenvolvimento de Líderes e Sucessores; Avalia-
ção de Perfil Comportamental de Líderes, através da 
metodologia DISC; Aquisição de novos cursos (geren-
ciais e comportamentais), na modalidade a distância 
(10 novos cursos), entre outros.

A retomada das atividades presenciais pós-pan-
demia vai requerer também mudança de layout no 

espaço físico para acomodar melhor a equipe téc-
nica, incluindo cabines individuais para coordenação 
de eventos virtuais.

As rotinas de trabalho também foram afetadas e 
terão de ser alteradas com a chegada e implantação 
do modelo remoto de trabalho. Assim, será necessário 
uma revisita ao book de processos internos, recom-
pondo, excluindo e adicionando afazeres.

Muito há o que se fazer. Os 365 dias que se aproxi-
mam com a entrada em 2022 parecem ser poucos 
diante de tantos quereres. Mas, a Equipe da Esafaz 
buscará cumprir com os compromissos que se debru-
çaram sobre o papel, com muita vontade e garra e 
senso de pertencimento. 

Também haverá muito que se comemorar, pois a 
Esafaz completa, em 2022, 30 anos de sua instituição!

Por último, e não menos importante, nosso muito 
obrigado a todos os nossos parceiros, internos e exter-
nos, de ontem e de hoje, nessa caminhada contínua 
na busca do pleno êxito e da aprendizagem contínua.

JULIANA GUIMARÃES [Diretora da Escola Fazendária]

Conclusão e Expectativas para 2022
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EQUIPE ESAFAZ
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