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APRESENTAÇÃO

Ao longo de 2019, atuando com o foco permanente em Educação Corporativa, a 
Esafaz desenvolveu suas práticas em ações para fortalecer as crenças e valores 
da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (SEFAZ)  O compartilha-
mento dos objetivos e metas traçadas desde o final de 2018, além da contínua 
geração do conhecimento durante todo o ano em curso, fortaleceu o quadro 
funcional da SEFAZ e, por consequência, o próprio quadro da Escola 

Grandes desafios foram enfrentados neste ano de 2019  Inseridos dentro do 
macro cenário econômico, como não poderia deixar de ser, a SEFAZ foi, direta ou 
indiretamente, afetada pela forte crise financeira que atingiu o País  Situação que 
permitiu à Esafaz encontrar caminhos que ajudassem a fortalecer os objetivos 
finais na arrecadação estadual através do suporte educacional corporativo  

Do conjunto de trabalhos desenvolvidos neste ano, destacamos a atuação con-
junta entre a Escola e a Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) na con-
cepção, implantação e avaliação da Pesquisa de Clima Organizacional (PCO) 
que, diante de um recorte temporal importante, buscou compreender a per-
cepção dos servidores quanto às suas lideranças  A PCO se desdobrou em ou-
tros eventos como as Oficinas Setoriais – promovendo debates sobre os resul-
tados, as opiniões e sugestões registradas pelos participantes; e produtos como 
os Planos de Ação – que tratou das situações descritas, a fim de melhorar o 
ambiente laboral 

Promovemos Cafés Estratégicos com a Diretoria de Fiscalização Atendimento 
e Controle de Fronteiras (DFA) e também com todas as diretorias da Coordena-
ção de Controle do Tesouro Estadual (CTE)  Foram encontros que alinharam as 
expectativas das diretorias em relação às ações de desenvolvimento das equi-
pes e suas respectivas lideranças 

A Esafaz também se fez presente para além da Educação Corporativa sendo 
demandada, cada vez mais, como uma parceira importante em diversas ações 
e iniciativas de outras diretorias e unidades da SEFAZ  



6

Parcerias importantes também foram efetivadas no âmbito externo  Realizamos o 
“III Encontro Estadual entre Coordenadores e Instrutores das Escolas Corporativas 
do Estado” como o tema “Metodologias Ativas na Educação Corporativa - A Sala de 
Aula Invertida”, onde estiveram presentes servidores do Centro de Formação dos 
Servidores e Funcionários Públicos de Pernambuco (CEFOSPE), da Academia Inte-
grada de Defesa Social (ACIDES) e da Escola Penitenciária de Pernambuco (EPPE) 

A Esafaz, o CEFOSPE e o Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário 
(Gdfaz) promoveram uma ação pioneira, propiciando um curso em EAD “Noções 
de Gestão de Pessoas no Serviço Público”  A parceria em EAD contou com par-
ticipantes das diversas Secretarias da Fazenda de outros Estados da Federação 

Também no âmbito externo, a Esafaz e a Academia de Polícia Civil (Acadepol) 
realizaram uma capacitação em Inteligência Fiscal que atendeu ao processo 
seletivo da Diretoria de Inteligência Fiscal (DIF) da SEFAZ  O curso teve como 
propósitos: habilitar os servidores da SEFAZ para atuar nas unidades fazendá-
rias em que estejam lotados; formar uma rede de colaboração despertando um 
olhar investigativo sobre as atividades cotidianas nas auditorias; compor um 
banco de talentos e, também, utilizar os conhecimentos para que sirvam na 
melhoria contínua das habilidades no ambiente de trabalho 

Houve ainda outra importante parceria entre a Esafaz e a Pró-Reitoria de Desen-
volvimento de Pessoas da Universidade de Pernambuco (Prodepe/UPE)  A entida-
de promoveu o V Fórum de Gestão de Pessoas   Ficou a cargo da Escola a palestra 
com o tema “RH em Pauta: O que esperar da área?”  O objetivo do encontro foi 
capacitar e integrar os gestores da área de Gestão de Pessoas (RH) da instituição 

Por fim, a Esafaz se viu diante de dois grandes desafios: o primeiro, com a troca 
de boa parte da sua equipe de trabalho, onde a Escola precisou se readaptar a 
perda de excelentes profissionais e experientes colaboradores, aos quais agrade-
ce a enorme contribuição ao longo de tantos anos dedicados ao fortalecimento 
da educação corporativa  A segunda foi estabelecer-se em novo endereço e com 
ele o reposicionamento estratégico dentro do negócio SEFAZ 

Apesar dos acontecimentos, a Escola entendeu que se reinventar requer coragem e 
capacidade de inovação, mas sem abrir mão do seu principal propósito que é a cons-
trução e disseminação do conhecimento para melhoria da SEFAZ e da sociedade  

As páginas seguintes deste Relatório vão apresentar, com os detalhes necessá-
rios, o desempenho da Escola Fazendária, na sua função corporativa, durante o 
presente exercício  
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MISSÃO
Estimular o desenvolvimento das potencialidades e valores necessários ao al-
cance das competências fazendárias e de cidadania  

VISÃO
Ser reconhecida pela excelência na construção e disseminação do conhecimen-
to para o aprimoramento da SEFAZ e da sociedade  

VALORES

Compromisso Socioambiental: disseminar a cultura da utilização racional dos 
recursos físicos e naturais, visando a preservação do meio ambiente e a melho-
ria da qualidade de vida  

Ética e Cidadania: valorizar as pessoas, suas características individuais e coleti-
vas, estimulando comportamentos éticos e de cidadania 

Qualidade Educacional: aprimorar as soluções educacionais oferecendo produ-
tos e serviços em um ambiente acolhedor e humanizado que favoreça o apren-
dizado e a inovação 

Socialização do Conhecimento: promover oportunidades de acesso e de com-
partilhamento do conhecimento, fomentando o crescimento pessoal e profis-
sional e o desenvolvimento de talentos 

Transparência: gerenciar o processo educacional com a participação dos envol-
vidos propiciando ampla publicidade às ações e resultados da Esafaz 



8

REALIZAÇÕES 2019 

Dados consolidados de desenvolvimento das capacitações

Nº eventos Nº de participações Investimento (R$)

202 2.550 254.576,00

Distribuição dos eventos de capacitação por modalidade

Modalidade Eventos % Participações %

Presencial 151 74,8 2 105 82,5

EAD 51 25,2 445 17,5

Total 202 100,0 2.550 100,0

Distribuição de vagas utilizadas em cursos por categoria

Público Nº de servidores da sefaz Vagas utilzadas

GOAAF 175 35

GOATE 876 1 133

Comissionados 20 16

À disposição 174 129

Total 1.245 1.412
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REALIZAÇÕES 2019 

Dados consolidados da carga horária em cursos presenciais

Área Carga horária horas/aula

Tributária 755

Financeira 760

Total 1.515

Qtd  Instrutores 41

Distribuição dos eventos de capacitação por natureza

Natureza Eventos % Participações % Investimento %

Técnico / 
operacional 162 91,0 2 105 82,5 252 576,00 99,2

Comportamental / 
gerencial 16 9,0 445 17,5 2 000,00 0,8

Total 178 100,0 2.550 100,0 254.576,00 100,0

Dos 2 105 servidores capacitados presencialmente em 2019, 604 participantes 
estiveram presentes em ao menos uma ação de capacitação oferecida pela Esa-
faz  Este número demonstra a manutenção do esforço da equipe em incentivar 
a educação corporativa na SEFAZ 



10

AÇÕES RELEVANTES 2019 
EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Café Estratégico - DFA
[Fevereiro/2019]
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Café Estratégico - CTE
[Abril/2019]

Oficina de Clima CAT com a DPS
[Abril/2019]



12

Oficina de Clima CAT com a DOE e DIF
[Abril/2019]
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Oficina de Clima CAT com a DRR I
[Abril/2019]
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Oficina de Clima CAT com a DRR II - Caruaru
[Abril/2019]

Oficina de Clima CAT com a DTO
[Abril/2019]
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Oficina de Clima CAT com a DRR III 
[Maio/2019]
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Oficina de Clima CAT com a DRR III
[Maio/2019]

Oficina de Clima CAT com a DFA
[Maio/2019]
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Oficina de Clima CAT com a DPC 
[Maio/2019]

4as Quartas - Reforma Tributária
[Agosto/2019]
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Workshop DFA - Rio Mar
[Outubro/2019]

Workshop DFA - Rio Mar
[Outubro/2019]
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Capacitação em Políticas de
Aquisições e Contratações do BID
[Novembro/2019]

Seminário DPC 
[Dezembro/2019]
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PARCERIAS COM AS
ESCOLAS DE GOVERNO 

Curso de Inteligência Fiscal 
em parceria com a ACADEPOL

[Junho/2019]
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III Encontro de Instrutores e 
Cordenadores de Educação Corporativa
[Setembro/2019]
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III Encontro de Instrutores e 
Cordenadores de Educação Corporativa
[Setembro/2019]
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I Encontro das Escolas de Governo do Nordeste
[Outubro/2019]

I Encontro das Escolas de Governo do Nordeste
[Outubro/2019]
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RH em pauta: O que esperar da área?
no V Fórum de Gestão de Pessoas da UPE
[Novembro/2019]
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AÇÕES RELEVANTES 2019
EDUCAÇÃO PRESENCIAL

IDEA – Interactive Date Extraction and Analysis –
Analítico de Estoques [TURMA 03]
Público: DRR II
Instrutores: Jorge Luiz Silva e José Márcio
Local: Caruaru
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AFS – Auditoria Fiscal no Sistema de Escrituração Fiscal 
[TURMA 10]
Público: DRR I RF
Instrutores: Marcelino, David Zarzar e Jacy  Sampaio
Local: Recife
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Auditoria Fiscal Contábil Baseada nas Presunções Fiscais
Público: DRR II
Instrutor: Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Local: Caruaru
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PAT Eletrônico
Público: DRR III
Instrutora: Karla Lucwu
Local: Petrolina
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e-Fisco Retenções Tributárias IR, ISS e INSS
[Turma 04]

e-Fisco Noções sobre o Cronograma de
Execução Orçamentária [Turma 01]
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Curso de Inteligência Fiscal para a 
Diretoria de Inteligência Fiscal
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Capacitação em Big Data e Analytics



32

Realização de 7 turmas 
da  “Palestra sobre 

a Ferramenta DFe 
Viewer”, ministradas 
pelo instrutor João 

Murilo, contemplando 100 
auditores.

Realização de 10 turmas 
do curso “Auditoria 

Fiscal no Sistema de 
Escrituração Fiscal”, 

contemplando 190 
auditores fiscais  

da DRR I e DOE .

Realização de 2 
turmas do curso 

“Prodepe – Impedimento 
e Perda”, com o 

instrutor Laércio 
Perdigão, em Caruaru e 

Petrolina.

Atendimento à 
demanda do e-Fisco 

Financeiro, sendo 
realizadas 37 turmas 

e 760 servidores 
capacitados;
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AÇÕES RELEVANTES 2019 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Produção de novos cursos
a serem lançados em 2020
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Produção e edição de fotos e vídeos
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Parceria com o CEFOSPE:
Aplicação do curso Noções de Gestão de Pessoas 
no Serviço Público para o GDFAZ
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Suporte técnico em Eventos

Autocapacitação da equipe
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Cobertura de eventos ESAFAZ
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AÇÕES RELEVANTES 2019
COMUNICAÇÃO E MARKETING

Es
af

az
 T

V

OBJETIVO

Um canal comunicativo, voltado para o servidor fazendário, com o 
propósito de direcionar o olhar dos servidores às ações e informações 
que a Escola Fazendária divulga em seu Portal na Internet 

RESULTADOS

Foram aproximadamente 2 000 horas de programação exibidos no 
Hall de Entrada do Edifício San Rafael, gerando uma visualização 
massiva dos produtos e campanhas da Escola, tanto para o servidor 
quanto ao visitante 

P
ar

ti
ci

p
aç

ão
 

n
a 

in
tr

an
et

 
SE

FA
Z

/P
E

OBJETIVO

Veiculação de matérias nos principais canais de comunicação interna 
da SEFAZ/PE - Página da Intranet e Boletim de Notícias 

RESULTADOS

34 matérias foram veiculadas no canal institucional  Participação de 
22,1% da Esafaz na pauta total da Intranet e do Boletim de Notícias, no 
período de janeiro a novembro/19  



39

AÇÕES RELEVANTES 2019
COMUNICAÇÃO E MARKETING

B
ib

lio
te

ca
 

So
lid

ár
ia

OBJETIVO

Incentivo à leitura e participação solidária do servidor fazendário 
na captação de doações de livros para o acervo, bem como no 
empréstimo e troca de exemplares junto aos servidores da SEFAZ e 
de outros órgãos da administração pública 

RESULTADOS

Reestruturação e requalificação do acervo com a chegada de novas 
doações 

P
es

q
u

is
as

 e
 

re
la

tó
ri

os

OBJETIVO

Avaliações e análises dos resultados quantitativos e qualitativos das 
atividades promovidas pela Esafaz junto ao público fazendário 

RESULTADOS

Realização da Pesquisa de Clima Organizacional que ouviu 1 489 
servidores, utilizando ferramentas eletrônicas que rendeu agilidade 
e precisão na divulgação dos resultados às áreas demandantes: 
CAT, CTE e SCI  Além das habituais Pesquisas de Reação (online) nos 
eventos “4as Quartas” e “Rodas de Conversa” 
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PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (PCO) - METODOLOGIA

Tipo do questionário Estruturado fechado com 21 questões

Formato das respostas Escala Likert em 5 níveis

Público alvo Servidores da CAT / CTE /SCI

População 1489 servidores

Período de aplicação Janeiro a Maio/2019

Forma de aplicação Via Whatsapp com link direto para formulário eletrônico 
(Google Forms)

Variáveis

Demográfica; Identidade e Comprometimento; 
Comunicação e Feedback; Liderança; Aprendizado e 
Crescimento; Integração e Reconhecimento; Questão 
aberta 

RESULTADOS QUANTITATIVOS (PCO)

Variáveis
Favorabilidade (%)

CAT CTE SCI

Identidade e Comprometimento 90,0 90,7 91,2

Comunicação e Feedback 79,5 84,4 82,1

Liderança 71,8 69,8 78,2

Aprendizado e Crescimento 77,1 82,6 86,6

Integração e Reconhecimento 81,6 87,3 81,3

Favorabilidade Geral (média) 80,0 83,0 83,9
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CITAÇÕES NAS MATÉRIAS DA INTRANET SEFAZ/PE
[Janeiro a Novembro de 2019]

DLOG

SPE

CAT

DFA

STI

Outras Secretarias

DOE

SGP

ESAFAZ

Gabinete

1

5

2

3

5

6

18

20

34

58
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RELATOS

Ao longo dos últimos anos, o aprimoramento das parcerias firmadas 
entre a gestão estratégica das diretorias de operações e de inteligência 
fiscal e a alta gestão do RH da Sefaz, representada pela Escola Fazendária 
e a Superintendência de Gestão de Pessoas, tem trazido ganhos 
exponenciais na qualificação técnica de servidores e gestores, com 
reflexos expressivos na profissionalização das equipes e na consolidação 
da identidade e missão institucional das referidas diretorias.
Entender a realidade e as necessidades das diretorias demandantes, 
firmar parcerias estratégicas, customizar projetos e propor medidas 
objetivas e assertivas , tem sido o diferencial do RH da Sefaz.  Que venham 
novos projetos e desafios.

Fernando Castilhos - DIF

Capacitar é munir o individuo de conhecimentos e habilidades, 
preparando-o para enfrentar situações decorrentes da função que 
exerce dentro do seu ambiente de trabalho. As capacitações realizadas 
na DG III Região Fiscal, no ano de 2019, foram bastante proveitosas, 
pois permitiram tanto aos iniciantes em auditoria de estabelecimento, 
quanto aos mais experientes, conhecerem ferramentas de trabalho 
que ampliam o universo de possibilidades na execução das ações 
fiscais, dando mais celeridade na auditagem, consequentemente, 
trazendo melhores resultados para a Regional e a SEFAZ.”

Sara Amorim- DRR III
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desafios 2020-2023

» Estruturação do PPP;

» Implantação de trilhas de aprendizagem;

» Estruturação da gestão do conhecimento;

» Aquisição de equipamentos para inovação de ações 
voltadas a educação a distância;

» Aquisição de cursos para ampliação de portfólio  
de educação a distância;

» Fortalecimento de competências de lideranças e sucessores;

» Viabilização de capacitações e eventos externos  
(congressos, seminários, fóruns);

» Estruturação de especializações com parcerias com IES 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sistematicamente, nos últimos anos, a Esafaz oferece seu Relatório Anual, em 
que constam as realizações no campo da educação corporativa – eventos, cur-
sos, capacitações e treinamentos que realizamos tanto para o próprio servidor 
fazendário quanto aos demais servidores públicos estaduais 

Estamos cientes que é através do nosso “trabalho de bastidores” que acontece 
o aprimoramento contínuo do servidor público na especificidade fazendária e 
que fornecemos ferramentas de conhecimento pelas quais se realiza o incre-
mento na arrecadação e no controle de gastos estaduais  

Por consequência desse aprimoramento do servidor, concretiza-se a melhoria 
na máquina estatal, que por sua vez traz benefícios que a população pernam-
bucana necessita e usufrui, cada vez mais, através de melhores serviços em 
todas as áreas governamentais 

Em 2020, a Esafaz pretende avançar em suas entregas educacionais tendo em 
vista os projetos dentro do convênio com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), para o PROFISCO II: Aquisição de novos cursos à distância; Cur-
sos de pós-graduação em nível de especialização; Novos equipamentos para 
montagem do estúdio onde serão gravadas as aulas para os cursos a distancia 
produzidos pela própria Esafaz; Aperfeiçoamento em cursos e eventos externos 

Cada unidade da Esafaz está comprometida em realizar melhorias para ofere-
cer aos servidores da SEFAZ cursos mais conectados com as necessidades diá-
rias de conhecimento 

Na educação à distância, a elaboração de uma proposta metodológica andra-
gógica para os cursos EAD e Semipresenciais, a capacitação do corpo docente: 
conteudistas e tutores, e avaliação da demanda dos cursos existentes 
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A coordenação de educação corporativa pretende avançar com o processo de 
modernização das inscrições para os eventos promovidos pela Esafaz  A utili-
zação de aplicativos e QRCODE serão cada vez mais presentes  Convocação, 
registro de presença e emissão de certificados estarão mais rápidos, ágeis e 
desburocratizados 

Ampliar e simplificar a divulgação de BOAS PRÁTICAS, um programa de extre-
ma importância para a manutenção dos saberes tácitos da SEFAZ  Utilizar pe-
quenas filmagens do próprio celular do servidor, e a gravação de podcasts são 
algumas das metas para o próximo ano 

A Escola continuará buscando uma comunicação mais eficaz e interativa com o 
servidor fazendário através da EsafazTV, do seu Portal, da Intranet e do Boletim 
de Notícias da SEFAZ, sempre comprometida com a atualização das conquistas 
e aprimoramentos educacionais que a Esafaz busca entregar a todos 

Por fim, a Esafaz reitera seu compromisso de credibilidade e empenho com o 
aprimoramento dos servidores estaduais, principalmente os que fazem a SEFAZ 

A Direção e Equipe
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EQUIPE ESAFAZ
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