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RESUMO

Este estudo visa a uma análise das Políticas de Capacitação do Capital Humano da Secretaria
da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-CE), contextualizando a Administração Tributária e
Financeira Estadual em uma visão sistêmica no modelo de gestão do Estado, aprofundando o
tema capacitação, focando as modificações no mundo do trabalho e o sentido da qualificação
na formação de competência do capital humano enquanto servidor público. Tem como
objetivo avaliar as políticas de recursos humanos da SEFAZ-CE com foco na capacitação e
alocação desses recursos e o alinhamento das competências individuais à estratégia da
organização. Os objetivos específicos são: avaliar a eficácia das políticas de capacitação de
recursos humanos sobre os processos organizacionais, a representação da área de recursos
humanos na estratégia da organização e o impacto das políticas de capacitação para um
melhor desempenho dos servidores nas atividades que exercem. Assim, a pesquisa tenciona
compreender os investimentos em capacitação de recursos humanos, os incentivos e
benefícios concedidos por meio da qualificação profissional, e também compreender como os
servidores e gestores avaliam as políticas de capacitação. No aspecto metodológico, adotou-se
a pesquisa de caráter qualitativo, quantitativo e exploratório, que deu embasamento à visão
geral do fato em estudo, levando a pesquisadora a realizar um estudo de caso, embasado nos
teóricos que abordam esse tema, nos documentos e normas publicados pela SEFAZ-CE e nas
informações disponíveis no sítio da Secretaria. Os instrumentos de coleta e análise de dados
utilizados foram o questionário por meio de ferramenta de pesquisa web e os dados constantes
dos sistemas da área de recursos humanos.

Palavras-chave: Capacitação. Trabalho. Educação. Competência.

ABSTRACT
This study is an analysis of the Training Policies of the Human Capital at the Ceará State’s
Treasury (SEFAZ-CE), focusing on the State’s Tax and Financial Management in a systemic
view of the State management model, developing the training theme, with a focus on the
changes in the labor world and the meaning of qualification in the acquisition of skills by the
human capital as a public server. It aims to assess the human resource policies of SEFAZ-CE
and it is focused on the training and allocation of these resources and the alignment of
individual competencies with the organization's strategy. The specific objectives are to
evaluate the effectiveness of the policies of training human resources in the organizational
processes; to assess the participation of the human resources in the organization’s strategy and
to evaluate the impact of training policies for better performance by the servers in the tasks
they perform. Thus, this research aims to understand the investment in human resource
training, the incentives and the benefits obtained from professional qualification, as well as to
understand how the servers and managers evaluate these training policies. On the
methodological side, a qualitative, quantitative and exploratory research study was adopted,
which provided the foundation for the overview of the object of under study, directing the
researcher to perform a study grounded on the scholars that address this topic, the documents
and norms published by SEFAZ-CE and the information available on its Website. The
instruments used for data collection and analysis were a questionnaire through a web search
tool and the information available in the systems in the area of the human resources.

Key-words: Training. Work. Education. Competence.
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1 INTRODUÇÃO

O Estado do Ceará tem a década de 1980 como referência na Administração
Pública. Esta época corresponde ao prelúdio de uma ampla reforma estadual no âmbito
político, administrativo e institucional. Nessa década, promoveu-se a implantação de um
modelo de gestão baseado no estabelecimento e cumprimento de metas e alcance de
resultados (AMARAL FILHO, 2004; LUGO, 2005 apud CISNE, 2012).
A conjuntura, à época, exigia um capital humano qualificado e disponibilidade de
recursos financeiros para bancar os investimentos advindos da nova gestão. Inaugura-se,
assim, um ciclo de aprendizado na administração pública estadual, e coube à Secretaria da
Fazenda, doravante cognominada de SEFAZ-CE, a incumbência de criar as condições
financeiras para possibilitar o transcurso da reforma (CISNE, 2012).
Então, em 1994, visando ao cumprimento da política de gestão do governo, a
administração da SEFAZ-CE, na condição de agente arrecadador de recursos financeiros,
empregou um método simplificado proposto por Campos (1992, p. 57, 58 apud CISNE, 2012),
por meio do qual foi possível detectar os principais problemas e gargalos dos processos
fazendários. Conforme estudo realizado, foram identificados os seguintes problemas:

resultado insatisfatório da arrecadação; elevado índice de reclamação dos clientes
externos; política inadequada dos gastos públicos; elevado índice de sonegação
fiscal; desgastes da imagem da SEFAZ junto aos contribuintes; descrédito da ação
fiscal; insatisfação/baixa motivação do servidor fazendário; estrutura organizacional
inadequada; gerenciamento ineficaz de processos e pessoas; processos e
gerenciamento ineficazes de cobrança de débitos; planejamento insuficiente e não
sistemático” (CISNE, 2012, p. 2).

Porém, a SEFAZ-CE não dispunha de uma política de desenvolvimento do seu
capital humano que levasse em consideração a qualificação técnica e a meritocracia que
promovesse a igualdade de oportunidade para o crescimento profissional no serviço público.
Por conseguinte, foram implementadas ações para a reestruturação da Secretaria, destacando-se

a criação de um departamento de recursos humanos para desenvolver uma política
de pessoal e capacitar os servidores fazendários; estruturação de um departamento
de tecnologia da informação para desenvolver novos sistemas de controle,
simplificar e automatizar os processos institucionais; investimentos na aquisição de
novos veículos e equipamentos; investimento na melhoria da infraestrutura das
unidades fazendárias; realização de concursos públicos para renovação do quadro de
pessoal; definição de critérios técnicos para a ocupação dos cargos de chefia e para o
remanejamento de servidores entre as unidades fazendárias” (CISNE, 2012, p. 2-3).
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Dando continuidade à reestruturação, a SEFAZ-CE, no ano de 1995, aderiu ao
Plano Máster (MASTERPLAN), que se propunha a implantar um modelo de gestão baseado
na filosofia e nas diretrizes do Programa de Qualidade Total. Este programa oportunizou
melhorias e implantação de novos sistemas corporativos, possibilitando uma maior
efetividade nos controles e agilidade nos processos fazendários (CISNE, 2012).
Em fevereiro de 2007, o governo do Estado do Ceará, através da Lei n.º 13.875,
de 07 de fevereiro de 2007, implementou um novo modelo de gestão do poder executivo, o
Modelo de Gestão por Resultados (GPR). Este modelo tem como diretriz a gestão por
resultados, atendendo premissas de regionalização, prioridades de governo, metas de inclusão
social, dentre outras (CEARÁ, 2007).
Vale ressaltar que o Modelo de Gestão por Resultado foi concebido na gestão do
governador Lúcio Alcântara, conforme Nota Técnica, de 11 de outubro de 2004, do Instituto
de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).
O governo estabeleceu como resultado estratégico a prestação de serviço público
mais qualificado e ágil e, para assegurar este compromisso, assumiu o propósito de elevar o
nível de conhecimento dos servidores públicos. Para fortalecer o modelo de gestão, em 2009,
através da Lei n.º 14.335, o governo adotou a Política de Desenvolvimento de Pessoas, com a
criação da Escola de Gestão Pública (EGP), vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão
(SEPLAG), tendo como missão “desenvolver o processo educacional em gestão pública para
servidores/empregados públicos, visando ao aprimoramento da qualidade dos serviços
ofertados ao cidadão” (CEARÁ, 2013b).
O governo também investiu na qualificação dos servidores públicos com a
aprovação da lei de incentivo à pós-graduação, Lei n.º 14.367, de 10 de junho de 2009, que
estabelece regras para o financiamento de cursos de pós-graduação “lato sensu”
(especialização) e “stricto sensu” (mestrado, doutorado e pós-doutorado), no âmbito do poder
executivo estadual (CEARÁ, 2013).
No Plano de Governo, a Administração Tributária e Financeira Estadual encontrase traçada nos objetivos estratégicos relacionados à reestruturação e modernização
institucional, gestão participativa, controle social mais efetivo e aperfeiçoamento das ações
das finanças. Desta forma, o governo garante uma nova institucionalidade, buscando adequar
o Estado às necessidades da sociedade e melhorar a prestação de serviços ao cidadão.
Portanto, o que se objetiva na pesquisa inserida neste estudo vem de encontro das
mudanças em curso no modelo de gestão pretendidas pelo governo do Estado e de seus
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impactos na área de recursos humanos, bem como das diretrizes de desenvolvimento de
recursos humanos propostas no planejamento estratégico da SEFAZ-CE.
O objetivo geral é avaliar as políticas de recursos humanos da Secretaria da
Fazenda do Estado do Ceará, com foco na capacitação e alocação desses recursos e o
alinhamento das competências individuais à estratégia da organização. Os objetivos
específicos são: avaliar a eficácia das políticas de capacitação de recursos humanos sobre os
processos organizacionais; avaliar a representação da área de recursos humanos na estratégia
da organização; avaliar o impacto das políticas de capacitação para um melhor desempenho
dos servidores nas atividades que exercem.
Como justificativa, a autora parte do princípio de que a alocação de recursos
humanos não exprime de forma coerente e eficiente a realidade do universo de servidores,
levando a organização a dispersar e não focar de forma eficiente seus recursos humanos e
organizacionais. Este é um ponto crítico, o de definir um tipo de alocação que contemple os
servidores com pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado, e adequá-los nas áreas
estratégicas onde se definem as diretrizes para as áreas de negócio. A autora fundamenta sua
visão a partir das experiências de trabalho na Secretaria. Foram sete anos trabalhados nas
unidades de execução (Células de Execução-CEXATs) e onze anos na área de
desenvolvimento institucional (Assessoria de Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento
Institucional-ADINS), onde exercia a atividade de consultoria interna no acompanhamento
dos projetos institucionais definidos no planejamento estratégico.
Para embasar este estudo, faremos a abordagem às seguintes categorias centrais:
a) TRABALHO – como fator principal de elevação do ser humano enquanto
produtor de sua sobrevivência;
b) CAPITAL HUMANO – visto como fator de produção e desenvolvimento, deve
ser qualificado profissionalmente para tal;
c) CAPACITAÇÃO – é o julgamento oficial e legitimado que reconhece em uma
ou em várias pessoas competências requeridas para exercer uma profissão, um
emprego ou uma função;
d) EDUCAÇÃO – vista como potencializadora do sistema capitalista, enquanto
formadora do capital humano para o mercado de trabalho;
e) COMPETÊNCIA –

conjunto de comportamentos que implicam

no

desempenho adequado de uma pessoa em relação às suas atividades em uma
organização. Estes comportamentos dependem dos conhecimentos, habilidades
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e atitudes (CHA), que as pessoas possuem e apresentam no desenvolvimento
de suas atividades.

Nesta pesquisa, optou-se por autores renomados dentro das áreas de educação e
trabalho para compor a fundamentação teórica. Destacam-se Durkheim, Edgar Morin,
Antonny Giddens, Le Boterf, Frigotto e Ciavatta, dentre outros.
Durkheim (2010) deu sua grande contribuição sobre a divisão do trabalho.
Fundamenta que este é responsável por garantir o mínimo necessário à sobrevivência humana
e esclarece que, como participante de uma sociedade, cada indivíduo deve exercer uma função
específica, cumprindo direitos e deveres, em direção à solidariedade social; só assim é
possível levar progresso e avanço para todos.
Edgar Morin, em seus estudos, fez profundas reflexões sobre a educação. Morin
(2000) critica o sistema escolar no que diz respeito à formação, pois ela não prepara os alunos
para mais adiante enfrentarem o imprevisto e a mudança, tão constantes na sociedade atual.
Esse autor também é crítico no que concerne à especialização do trabalho, pois, segundo
afirma, ela fecha cada vez mais os indivíduos em áreas restritas de competência e induz ao
desinteresse cívico e à ignorância acerca de outras dimensões da vida individual e coletiva. O
autor diz que a consequência disso é o que ele denomina de “a inteligência cega”, ou seja, a
especialização do trabalho produz um conhecimento de alienação de si mesmo, incapaz de
gerar uma visão global da realidade.
Para Giddens (1999), o Estado tem a obrigação de fornecer bens públicos que os
mercados não podem suprir, ou só o podem fazer de maneira fragmentada. Sugere uma nova
forma de relação entre o indivíduo e a comunidade, uma redefinição de direitos e obrigações,
que ele denomina de “a política da terceira via”. A proposta desta política é a de que o governo
proporcione meios para a representação dos diversos interesses e ofereça um fórum para a
conciliação das reivindicações concorrentes destes interesses. O autor defende a criação e
proteção de uma esfera pública aberta, na qual o debate irrestrito sobre questões políticas possa
ser desenvolvido. Os bens públicos que o modelo proposto por Giddens (1999) sugere que o
Estado assegure são: as formas de seguridade coletiva e bem-estar social; regulamentação dos
mercados no interesse público e fomentação da competição de mercado onde há ameaça de
monopólio; promoção do desenvolvimento ativo do capital humano através do seu papel
essencial no sistema de educação. Complementa que, de maneira mais controversa, ter um
propósito civilizatório – o governo reflete normas e valores amplamente sustentados, mas pode
também ajudar a moldá-los, no sistema educacional e em outros setores.
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Os autores Frigotto e Ciavatta (2001) falam da mudança brutal no atual contexto,
em que as novas tecnologias de base microeletrônica e informática agregam novos elementos
à matéria e exigem mais atributos intelectuais e psicossociais do trabalhador do que a força
física. Daí porque o novo sistema produtivo necessita apenas de uma pequena parcela de
trabalhadores “estáveis” combinada com a grande massa de trabalhadores de tempo parcial,
terceirizados, ou aqueles que, por não serem imediatamente necessários à produção são
trabalhadores independentes.
Le Boterf (2003) diz que o questionamento progressivo da formação como gasto
social e sua substituição por uma abordagem em termos de investimento tendem a prevalecer
sobre aqueles voltados à formação. Segundo o autor, a produção deverá incorporar uma
parcela crescente de inteligência para fazer frente às exigências de renovação, de reatividade,
de flexibilidade e de complexidade. No cenário surge então o gerenciamento do capital dos
recursos humanos, pois não depende mais da boa gestão do capital financeiro ou tecnológico
o bom desempenho das empresas. O contexto de trabalho evoluiu com as novas tecnologias,
novas organizações de trabalho, gestão dos fluxos, transversalidade acarretando, assim, em
uma elevação do nível de profissionalismo e em uma recomposição das funções e dos ofícios.
Segundo Drucker (2012 apud LE BOTERF, 2003, p. 19), a economia
contemporânea exige uma nova concepção da produtividade com foco no “desempenho
global”. A produtividade da mão de obra deve dar lugar à “produtividade global”. Daí porque
a noção de competência profissional passa a ser mais pertinente para tratar das questões de
confiabilidade de sistema sócio-técnico de produção-técnico do que a tarefa, que corresponde
melhor à segmentação tayloriana dos processos de trabalho.
Mourão (2004) evidencia que, na era contemporânea, a educação tem um novo
significado – a manutenção do trabalho – mas perde sua função social de promotora da
equidade social. Com as novas tendências da empregabilidade, a educação para o trabalho
deixa de ser uma política social de pleno emprego e torna-se uma busca individual.
Para Le Boterf (2003), o questionamento progressivo da formação como gasto
social e sua substituição por uma abordagem em termos de investimento teve como
consequências a lógica dos processos de produção, de manutenção e de desenvolvimento das
competências que tendem a prevalecer sobre aqueles voltados à formação. As políticas
públicas que focam o trabalho devem, também, contemplar a capacitação e profissionalização
das pessoas.
Este trabalho compõe-se de 5 capítulos, incluindo esta introdução e a conclusão.
O capítulo 2 aborda a gestão por competências como sustentação das políticas de capacitação,
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o conceito de competência e as experiências de gestão por competência em órgãos públicos
no Brasil e no Ceará e as políticas públicas de trabalho no Brasil e no Ceará para a
capacitação e qualificação profissional.
O capítulo 3 discorre sobre os procedimentos metodológicos adotados nesta
dissertação, explicando a natureza, a coleta de dados, os sujeitos e a análise dos dados da
pesquisa.
O capítulo 4 relata sobre as Políticas de Capacitação do Capital Humano na
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-CE) e as Políticas Públicas de
Capacitação Profissional no Brasil e no Ceará.
Conclui-se com o capítulo 5, no qual é apresentada a análise da pesquisa com os
sujeitos, a conclusão final do trabalho e as sugestões de melhoria destacando a importância da
gestão por competência na formação e qualificação dos servidores públicos.
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2 A GESTÃO POR COMPETÊNCIAS COMO SUSTENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE
CAPACITAÇÃO

2.1 O CONCEITO COMPETÊNCIAS EM DIVERSAS VISÕES

Originalmente, competência é um termo derivado do latim, usado no meio
jurídico para indicar uma pessoa, que, pelo uso da lei, toma resoluções com justiça em
determinados contextos.
No campo da Psicologia, competência representa os traços formadores da
personalidade do indivíduo, levando-o a utilizar os recursos necessários para sua realização.
Não é uma característica inata, como o talento, mas um conjunto incorporado à pessoa, como
conhecimentos, habilidades, qualidades, capacidades cognitivas, recursos emocionais, bem
como os recursos do seu meio: bancos de dados, redes de especialistas, redes documentares.
“A competência não tem existência material e independe da pessoa que a coloca em ação”
(LE BOTERF, 2003, p. 11).
Já na Administração, as competências são produzidas por meio dos recursos que
convertem-se em atividades e condutas profissionais adaptadas aos contextos singulares, ou
seja, as competências são reconhecidas por meio de saber que é igual a conhecimento, a
saber-fazer que é igual às habilidades e saber ser que são as atitudes (LE BOTERF, 2003).
A Revolução Francesa deu sua contribuição para consolidar a noção de
competência profissional, ao tratar das questões da lógica dos processos de produção, de
manutenção e de desenvolvimento das competências em um contexto de crise, desemprego e
de busca crescente de competitividade. De um lado, estavam os assalariados tomando
consciência de que têm interesse em revelar seu conjunto de competências em um contexto de
mobilidade profissional, do outro, os empregadores, dando-se conta do fator de
competitividade que a competência pode representar (LE BOTERF, 2003).
Na década de 1970, surge a noção de qualificação própria de um contexto de
estabilidade das profissões. Por qualificação, Le Boterf (2003) entende que é um julgamento
oficial e legitimado, que reconhece em uma ou em várias pessoas capacidades requeridas para
exercer uma profissão, um emprego ou uma função.
É na década de 1980 que o termo competência se consolida, por se adaptar à
gestão da mobilidade profissional. Diferentemente do profissionalismo, que é uma abordagem
mais ampla e que permite reencontrar o sujeito portador e produtor de competências, ela é
entendida de forma similar mesmo quando considerada como uma competência individual, do
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profissionalismo, de uma pessoa, da competência de uma equipe, de uma competência chave
de determinada organização (LE BOTERF, 2003).
A competência é muito bem entendida por Dutra (2001), quando o autor refere-se
a dois modelos, sendo o primeiro a classificação de estudiosos americanos. Eles caracterizam
competência como um conjunto de qualificações, como os conhecimentos, as habilidades e as
atitudes, aplicada à execução de um trabalho. Neste aspecto, Le Boterf (2003) fala da
instrumentalização de recursos pessoais que é incorporada e constituída por saberes, saberfazer, aptidões ou qualidades pessoais e por experiências acumuladas. Esses recursos são
inseparáveis da personalidade, heterogêneas e irregulares.
O segundo modelo indicado por Dutra (2001) é a compreensão de autores
franceses, que defendem que a competência tem o caráter situacional, e a execução do trabalho
está condicionada às situações, variando conforme as condições. Para este modelo de
competência, temos a referência de Le Boterf (2003): a instrumentalização de recursos do meio
que é objetivada e constituída por máquinas, instalações materiais, informações e redes
relacionais. Para este último autor, espera-se que o profissional operacionalize competências
para administrar uma situação profissional complexa em um contexto competitivo e de estresse.
Nesse sentido, Le Boterf (2003, p. 51) cita Freidberg (1993): “[...] de certo modo, não somos
todos, cada um em sua área, operários de manutenção que guardam seus ‘truques’ para si e
valorizam os momentos em que são vistos como ‘reparadores’, isto é, como os salvadores?”.
Os dois autores convergem em concepções determinantes sobre competência, bem
como alertam que não basta que o profissional possua conhecimentos, habilidades e atitudes
para gerar resultados à organização. É preciso a combinação de compromisso, atitudes e
realizações, e de um querer e de um poder agir, permitindo o reconhecimento e validação da
competência adquirida. É relevante salientar que a geração, a manutenção e o
desenvolvimento das competências não podem ser senão o resultado de uma política global
que implique uma organização do trabalho coprodutora de competências.
Ruas, Antonello e Boff (2005 apud SILVA; MELLO, 2011), concordam que a
noção de competências está ligada à crescente instabilidade econômica, à situação de
imprevisibilidade do mercado, às relações da empresa com seus clientes e a intensificação de
estratégias de adaptação aos diversos cenários. Dizem que isso é o reflexo de uma nova visão
da organização do trabalho, que deixa de ser estável e previsível para assumir a tendência
diferenciada e fluida, com foco mais no resultado que na execução da tarefa.
Na contemporaneidedade, porém, é muito difusa para se definir com clareza a
noção de competência; é preciso resgatar o sentido desta ligado à estratégia, com vistas a
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obter um bom desempenho organizacional. Do ponto de vista da estratégia, o conceito de
competência torna-se abrangente e alarga a visão sobre a organização, haja vista que passa a
considerar diversas variáveis, como o ambiente, os diversos cenários que compõem uma
estratégia, além dos aspectos político-legal, econômico e tecnológico, social ou global de uma
organização (SILVA; MELLO, 2011).
Resende (2003) aponta o conhecimento e a informação, no contexto atual, como os
formadores de três tipos de competência, que são: a competência ativa, por seu caráter
abrangente de fácil acesso e difusão por meio de diversos meios de divulgação hoje disponíveis;
competência útil, por que contempla os momentos oportunos e habilidades que potencializam as
pessoas e, por fim, a competência de resultados, que compreende os esforços das pessoas, das
equipes e das organizações como elemento principal de competitividade.
Silva e Mello (2011) citam McClelland (1973) e Boyatzis (1989) como
formuladores do conceito sobre competências. Segundo estes autores, elas são inputs, isto é,
as qualidades necessárias ao exercício de cargos e refere-se unicamente ao conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes – o CHA. Entretanto, Becker e Lacombe (2005 apud
SILVA; MELLO, 2011) consideram essa noção inapropriada ao atual contexto, marcado pelas
incertezas e a dinamicidade das mudanças nas quais se encontram as organizações.
Rabaglio (2001) compreende a competência como elemento potencializador de
competitividade individual que reúne conhecimento, habilidades, atitudes e comportamentos
que proporcionam ao indivíduo executar com eficácia tarefas específicas em situações diversas.
Mertens (1996 apud SILVA; MELLO, 2011), faz uma importante diferenciação no
conceito de competências, levando em conta as habilidades e conhecimentos relacionados a um
posto de trabalho e os resultados esperados de uma pessoa que o exerce. A qualificação é
própria do posto de trabalho, enquanto que a competência potencializa a pessoa, podendo esta
ocupar mais de um posto.
De acordo com Deluiz, (2004 apud SILVA; MELLO, 2011, p. 169) a competência
requer ação e atitude que vão além do saber e do fazer, ou seja: a iniciativa é o verdadeiro
atributo exigido para se conseguir o desempenho organizacional desejável.
2.1.1 Competências organizacionais e individuais e suas características
Os acontecimentos políticos e econômicos em nível mundial provocaram
mudanças sobre o desempenho dos mercados e sociedades e, consequentemente, das
organizações públicas e privadas. Essas mudanças se revelam em novos estilos de vida,
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deflagrando um movimento social com repercussão nas organizações nos aspectos de
desenvolvimento e educação nas organizações que ultrapassam o tradicional treinamento
(SILVA; MELLO, 2011).
Esse conjunto de mutações traz à tona a “gestão por competência como estratégia
de eficácia organizacional, articulando o desenvolvimento humano e social dos trabalhadores
com as necessidades da gestão organizacional” (SILVA; MELLO, 2011, p. 167). É um novo
conceito que acompanha a “modernidade organizacional”, alinhando os processos individuais
e coletivos, contribuindo para o desenvolvimento e melhor desempenho, perante o desafio da
chamada reestruturação produtiva.
Silva e Mello (2011) destacam duas correntes que tratam a competência alinhada
à estratégia das organizações e à gestão de pessoas. A primeira dá ênfase à competitividade e
mobiliza de forma dinâmica o ambiente externo e competência e recursos internos como
formadores da estratégia. A segunda corrente associa a competência à gestão de pessoas nas
políticas de seleção, desenvolvimento, avaliação e desempenho. Essas práticas retratam
verdadeiramente as competências individuais (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997 apud
SILVA; MELLO, 2011).
Vale ressaltar a definição de Ropé e Tanguy (1997 apud SILVA; MELLO, 2011)
sobre competência, relacionando-a como qualidade subjetiva da pessoa e com sua capacidade de
mobilizar conhecimentos, saberes e atitudes necessárias e, de forma independente, resolver
problemas que se apresentam nas mais diversas situações nas organizações. Então, a subjetividade
passa a ser um aspecto relevante e prioritário na gestão estratégica das organizações, mudando os
critérios de recrutamento, remuneração e promoção, que antes focavam cargos, para competência,
ou seja, “o foco era o posto de trabalho, a tarefa e passa a ser o indivíduo, a pessoa” (ZARIFAN,
1998 apud SILVA; MELLO, 2011, p. 171).
As constantes mudanças no ambiente externo levam incertezas às organizações,
levando-as a focarem em um momento nas pessoas, em outro nos processos, e, em outro
momento, no ambiente, além de outras possíveis variáveis. A tendência no século XXI é a de
pensar a competência como uma maneira de fazer as pessoas contribuírem com a organização
de forma econômica e social, ou seja, associa-se competência a uma “entrega”. Isso significa
dizer que a competência pode gerar valor para o indivíduo e para a organização, a partir das
ações, das habilidades e dos conhecimentos que, quando bem geridos, podem resultar em
valor econômico para a organização e valor social para as pessoas. Porém, não há uma
integração entre os valores da organização e os valores dos indivíduos e a área de recursos
humanos ainda relaciona competência ao indivíduo, à capacitação e à carreira da pessoa sem
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vinculação com a organização e sua estratégia. É preciso arregimentar recursos, valorizar a
comunicação, enaltecer a aprendizagem, o comprometimento e a responsabilidade com a
visão estratégica de que os elementos individuais de conhecimento e desenvolvimento
contribuem com os resultados esperados pela organização (DUTRA; FLEURY; RUAS, 2008
apud SILVA; MELLO, 2011).
Este entendimento reporta ao conceito de “entrega” dito por Dutra (2004 apud
SILVA; MELLO, 2011). Esta seria característica fundamental na construção das
competências individuais, que utiliza o “saber agir” responsável e reconhecido, a partir da
visibilidade dos resultados efetivamente produzidos pelas pessoas. É o que de fato os
indivíduos entregam à organização, fruto de suas habilidades e conhecimentos empregados
nos processos organizacionais. Dutra reconhece que há um vínculo inerente às competências
organizacionais e individuais e, elas devem se conectar de forma a promoverem a
reciprocidade nas estratégias das organizações.
Dutra (2008, p. 24 apud SILVA; MELLO, 2011, p. 171), é bem claro quando
relaciona competência sob os dois pontos de vista:
A organização transfere seu patrimônio para as pessoas, enriquecendo-as e
preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoais, na
organização ou fora dela. As pessoas, ao desenvolverem sua capacidade individual,
transferem para a organização o seu aprendizado, capacitando-a a enfrentar novos
desafios.

Gramigna (2002) destaca a atitude como o principal elemento integrante da
competência, pois está diretamente associada com querer ser e querer agir. O conhecimento
constitui o segundo elemento formador da competência, diz respeito às informações que a
pessoa armazena ao longo de sua vida. A autora distingue atitude de habilidade; esta seria agir
com talento, capacidade e técnica, obtendo resultados positivos. Rabaglio (2006, p. 22)
representa muito bem essa diferença dizendo que “conhecimento é o que sabemos; habilidade
é o que praticamos e atitude são as características pessoais que nos levam a praticar o que
sabemos”, gerando o desempenho profissional.
Boog e Boog (2006) destacam as três categorias que Fleury e Fleury (2002)
propõem para as competências individuais: as competências de negócio, relacionadas à
compreensão do negócio; a competência técnico-profissional, que é específica de determinada
operação ou atividade e as competências sociais, necessárias para interagir com as pessoas.
Para trabalhar as competências individuais e coletivas há de se ter uma
organização com estrutura que dê relevância à transparência, como destaca Fleury e Fleury
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(2004 apud SILVA; MELLO, 2011), por meio da transferência de conhecimento entre as
pessoas para garantia de sucesso do processo. Os autores falam que Szuhanski refere-se ao
conhecimento como uma barreira, pois há pessoas com incapacidade de absorção de
conhecimento, devido ao seu baixo nível de conhecimento; desconhecimento dos fatores de
produção e das práticas exigidas no processo de interação; alienação de quem recebe a
informação e de como transformá-la em conhecimento e na sua respectiva aplicação e, por
fim, o relacionamento inadequado entre as pessoas que detêm o conhecimento a ser
transferido, ou seja, “as manhas de trabalho” e a falta de empatia entre os indivíduos
envolvidos no processo.
Além das competências individuais, o contexto contemporâneo traz à tona a
competência coletiva, das equipes, a qual, na maioria das vezes, é renegada em favor das
competências individuais. É preciso considerar o esforço das equipes que apresentam
comprometimento e responsabilidade; preocupação com a qualidade dos serviços ofertados pela
organização e visão estratégica das competências necessárias às atividades e/ou funções da
organização. A competitividade requerida nas organizações seleciona pessoas com qualidades
diversas, aptas a lidar com a diversidade e, assim surge a noção de competências individuais e
coletivas no âmbito organizacional (TARTUCE, 2004 apud SILVA; MELLO, 2011).
Deve-se, portanto, evidenciar as competências coletivas para possibilitar a
convergência entre as competências individuais e organizacionais. É preciso, também,
preservar os trabalhadores detentores de competências tácitas, os conhecimentos intuitivos,
para que as inovações estratégicas na gestão de pessoas não representem para eles uma
ameaça. Deve-se envolvê-los no processo para que participem da elaboração e detalhamento
das competências funcionais (SILVA; MELLO, 2011).

2.1.2 Modelos de gestão por competências implementados em órgãos públicos no Brasil e
no Ceará

Implantar a gestão por competência é um grande desafio no setor público, porque
este sofre com a descontinuidade de gestão: a cada quatro anos os órgãos públicos ficam
suscetíveis às mudanças na sua administração e no seu quadro gerencial. Este fenômeno
muitas vezes descontrói ou paralisa as ações estratégicas nas organizações públicas, além de
que, quando assumem, os novos gestores imprimem sua visão e modelo de gestão,
desprezando o que já está em andamento em termos de diretriz e estratégia.
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A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), conforme estudos de Pires
(2005 apud SILVA; MELLO, 2011), tem o propósito de disponibilizar instrumentos que
potencializem o governo na formulação e implementação de políticas públicas. A escola teve
o suporte da Canada School of Public Service (CSPS), e o modelo adotado propunha ações
desenvolvidas por instituições do Poder Executivo, iniciando com a definição de
competências funcionais; criação de indicadores de desempenho para fins da definição da
estratégia organizacional; avaliação de 360º, na qual os gerentes são avaliados por seus
subordinados, contemplando a elaboração de planos de desenvolvimento individuais e
institucionais, priorizando o desenvolvimento de competências organizacionais como
metodologia de ação.
Marconi (2004 apud SILVA; MELLO, 2011) realizou um estudo sobre a gestão
de recursos humanos existente no setor público e as políticas de recursos humanos em
execução. O foco do referido estudo é a nova forma contratual, exemplificada no desenho de
“cargos largos” e o desenvolvimento de competências. O autor atribui a esses cargos uma
concepção multifuncional, concentrando atribuições numa mesma natureza de trabalho. Como
exemplo, cita os agentes administrativos que exercem atividades de suporte administrativo,
semelhante às funções dos servidores públicos de nível médio nas áreas de compras,
almoxarifado e contabilidade. Nestes cargos, a mobilidade funcional representa a
característica principal no desenvolvimento de competências, pois neste caso, as atribuições
são amplas, tanto no aspecto individual quanto no organizacional.
Sobre o ingresso no serviço público federal, Souza (2004 apud SILVA; MELLO,
2011) estuda a gestão por competências na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Esta agência inseriu no edital de concurso público o item de competências necessárias para
determinados cargos; é uma questão que leva à subjetividade, podendo ser questionada em
recurso ao concurso, mas torna transparente a preocupação da instituição com a política
institucional para captar profissionais quando da sua aprovação, com as possíveis
competências de visão sistêmica, comprometimento, aprendizagem contínua, flexibilidade,
liderança e criatividade.
Souza (2004 apud SILVA; MELLO, 2011) registra também que as funções
comissionadas técnicas com alto nível de complexidade e de responsabilidade exigem um
profissional com conhecimentos, habilidades e atitudes para exercer a função com relevante
qualificação, capacidade e experiência. Outro aspecto observado pela autora foi o
planejamento organizacional de necessidade de capacitação ou a forma inicial de sistematizar
o modelo de gestão por competências no âmbito da administração pública, envolvendo o

27

planejamento de ações integradas e efetivas de desenvolvimento, partindo da identificação
dos gaps de competência e da negociação do plano de desenvolvimento entre servidor e seus
respectivos gestores.
Silva e Mello (2011) destaca o estudo de Zamberlan (2006) sobre as competências
dos coordenadores de cursos de uma universidade federal brasileira, para qualificar os
programas de ensino, pesquisa e extensão. O autor ressalta que, apesar de estes gestores
estarem orientados para as competências, eles olvidam que a habilidade comportamental é tão
importante quanto é o trabalho e a relação em grupo, a atitude profissional com foco na
realização e a sinergia entre conhecimento, habilidades e atitudes. Esta pesquisa flagra o
comportamento inadequado dos gestores em relação à gestão por competências, revelado pela
ausência de atitude e a incapacidade de trabalhar em grupo, reforçando a intolerância no
relacionamento entre si.
A SEFAZ-CE, conforme estudo realizado por Ferreira (2009), realizou o
mapeamento das competências junto a 84% (oitenta e quatro por cento) dos seus gerentes.
Este mapeamento identificou lacunas entre as competências exigidas e esperadas pela
organização e as competências disponibilizadas pelos gerentes. Algumas ações foram
encaminhadas para solução conforme aponta esse estudo, como o Plano de Desenvolvimento
Individual para os gerentes, tendo como referência a metodologia coaching.
No Ceará, temos ainda o exemplo da Companhia de Água e Esgoto do Ceará
(CAGECE), que, em julho de 2001, implementou uma nova arquitetura organizacional
formada por Unidades de Negócio na capital e no interior do Estado e Unidades de Serviço. A
Companhia teve como desafio concretizar o processo de reestruturação e modernização,
dirigindo seu foco para a satisfação do cliente, e para isso investiu em planejamento
estratégico, trabalhou projetos voltados para as diversas áreas, destinou 1% de sua
arrecadação para treinamento e capacitação de pessoal, iniciou ações de educação sanitária,
implementou campanhas de combate ao desperdício de água, apostou em Gestão do
Conhecimento, através do programa MC2 e investiu em tecnologia da informação, dentre
outras iniciativas (CEARÁ, 2013a).
Percebe-se que a noção de competência alcança a gestão de pessoas também no
setor público, e define uma gestão de recursos humanos, mais estratégica e centrada no
desenvolvimento de pessoas, envolvidas e empenhadas em garantir o resultado que a
organização espera com mais eficiência e maior efetividade. Porém, exige um grande esforço
e torna-se um desafio ainda maior implementar estas ações, relacionando pessoas à estratégia
da organização.

28

É importante perceber que há movimentos e ações em construção a favor da
gestão estratégica dos recursos humanos no setor público. Silva e Mello (2011) apontam dois
motivos que dificultam a concretização dessas ações: primeiro é o fenômeno savoir-faire, ou
seja, a habilidade para executar algo ou as “manhas do ofício”. Essa habilidade se contrapõe ao
saber formal ou de cargo hierárquico superior, pois são complementares às performances da
técnica, deixando transparente a prevalência desta. O segundo diz respeito à experiência do
profissional, representada pelo trabalhador que tem o domínio pleno do seu meio de trabalho,
chegando mesmo a ser proativo diante das reações adversas, e isso não se automatiza, mas é
fundamental para o bom funcionamento das rotinas automatizadas. Como consequência dessas
situações, tem-se a luta de poder advinda do savoir-faire, da concentração de conhecimento,
comprometendo as relações interpessoais e entre equipes, com impacto nos resultados
esperados pela organização.
Em resumo, Silva e Mello (2011) destacam que a gestão por competência é um
processo em evolução que pode ser comprometido no plano individual por fatores de ordem
psicológica, segundo a visão de gerentes e colaboradores de suas necessidades e habilidades
para a aprendizagem, das emoções, dos sentimentos e das reações diante dos desafios e
resolução dos problemas, além dos valores e crenças. No plano organizacional, a cultura e o
clima podem travar o desenvolvimento das competências e ainda mais crítica é a condição do
mercado instável e ameaçado em sua competitividade, porque põe em xeque a posição
econômica desejada. Este é o maior vilão, pois privilegia mais os resultados, em detrimento
dos processos de gestão de pessoas.
No próximo capítulo abordam-se os procedimentos metodológicos e os sujeitos da
pesquisa.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo, expõe-se a metodologia da pesquisa empregada na análise das
políticas de capacitação do capital humano da SEFAZ-CE, no período de 2007 a 2011, com o
propósito de compreender os investimentos em capacitação de recursos humanos, os
incentivos e benefícios concedidos por meio da qualificação profissional, bem como captar
como os servidores e gestores avaliam as políticas de capacitação e a alocação dos servidores
fazendários.

3.1 NATUREZA DA PESQUISA

Adotou-se a pesquisa de caráter qualitativo, quantitativo e exploratório, que deu
embasamento à visão geral do fato em estudo, levando a pesquisadora a realizar um estudo
de caso.
De acordo com Yin (2001, p. 32 apud GIL, 2002, p. 58), “o estudo de caso é um
estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade”, visto
que permite ao pesquisador um conhecimento amplo e detalhado do objeto de estudo.
Neste trabalho, o estudo de caso caracteriza-se por estudar um único grupo: as
políticas de capacitação dos recursos humanos da SEFAZ-CE, fazendo as associações que o
tema exige.

3.2 COLETA DE DADOS

As informações para a realização da pesquisa foram colhidas por meio do
levantamento documental, de entrevista não estruturada e da aplicação de questionário. A
entrevista não estruturada contemplou gestores e servidores, por meio da qual foi permitido ao
participante registrar considerações e comentários em geral sobre as ações de qualificação dos
servidores fazendários. Gil (2002) diz que, dentre as técnicas de interrogação, a entrevista é a
que expressa maior flexibilidade, podendo assumir as mais diversas formas ou caracterizandose como informal, quando se diferencia da simples conversação apenas por ter como objetivo
precípuo a coleta de dados. Pode ser focalizada quando, embora livre, delimita tema bem
específico, cabendo ao entrevistador esforçar-se para que o entrevistado retorne ao assunto
após possível desvio.
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A pesquisa documental respalda-se nos documentos e normas, leis, decretos,
manuais, jornais e periódicos publicados pela SEFAZ-CE e nas informações disponíveis no
sítio da Secretaria, bem como nos dados constantes dos sistemas da área de recursos humanos.
O questionário contempla questões pré-elaboradas, sistemáticas, ordenadas
sequencialmente e dispostas em itens; (SILVA; SILVEIRA, 2009). Lakatos e Marconi (1991,
p. 201) falam da importância deste instrumento de pesquisa:

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
entrevistador. Junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando
a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, tentando
despertar o interesse do recebedor, no sentido de que ele preencha e devolva o
questionário dentro de um prazo razoável. Em média, os questionários expedidos
pelo pesquisador alcançam 25% de devolução.

Foram aplicados dois questionários com cinco questões cada, para os gestores e
para os servidores. Destas cinco questões, uma é comum aos dois grupos, sendo respondidas e
analisadas separadamente (APÊNDICE B). Há duas perguntas introdutórias comuns aos dois
públicos de servidores, não contabilizadas em seus respectivos questionários, que dizem
respeito à natureza de sua função e avaliação qualitativa das políticas de capacitação. A
pesquisa considerou as necessidades dos servidores, suas expectativas, bem como suas
sugestões; enfocou, ainda, o comportamento e os procedimentos da área de recursos humanos,
como elementos que impactam na satisfação dos servidores.
Desta forma, verifica-se que a natureza da pesquisa é quantitativa, na medida em
que o questionário foi estruturado com perguntas e respostas, a fim de avaliar a percepção do
público em cinco níveis conforme a escala de Likert de 04 pontos. É também qualitativa, haja
vista que foi solicitado aos servidores, a partir de questões abertas, responderem com suas
próprias palavras sem se restringirem à escolha entre uma lista de opções; há questões de
múltipla escolha, em que os respondentes escolhem mais de uma alternativa, e ainda questões
dicotômicas de caráter bipolar (sim/não). O cruzamento dos dados obtidos, mediante a
pesquisa quantitativa e a qualitativa, releva-se como um importante mecanismo de percepção
da realidade explorada (GIL, 2008).

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA

Foram utilizados critérios estatísticos com delimitação do universo da pesquisa e
o tamanho da amostra, levando-se em conta a abrangência da Secretaria, os tipos de sujeitos,
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gestores e servidores, de forma que se tenha precisão e representatividade comprovada
cientificamente. Fundamentado em Barbetta (2002), FACEV (2013) e Laboratório... (2013),
para o cálculo do tamanho da amostra, foram definidos como parâmetros os abaixo descritos;
o nível de confiança desejada em 95% que é a probabilidade de ocorrência de um determinado
evento e, o erro de estimativa 5% que é o erro tolerável no processo amostral.

3.3.1 Cálculo da amostra dos gestores

n=

N x no
N + no

Em que:
n= tamanho da amostra = ?
N= tamanho da população = 146
E= erro máximo permitido (5% = 0,05)
no = 1/E2 = 1/(0,05)2 = 400
n = tamanho da amostra = 146 x 400 / 146 + 400 = 107
A amostra encontrada foi de 107 gestores.

3.3.2 Cálculo da amostra dos servidores

n=

N x no
N + no

Em que:
n= tamanho da amostra = ?
N= tamanho da população = 1.387
E= erro máximo permitido (5% = 0,05)
no = 1/E2 = 1/(0,05)2 = 400
n = tamanho da amostra = 1.387 x 400 / 1.387 + 400 = 310
A amostra encontrada foi de 310 servidores.

A seleção dos gestores e dos servidores para participar da pesquisa seguiu o que
Gil (2008) determina como amostragem aleatória simples, por meio da qual a população é
indentificada previamente pela posição de cada elemento num sistema de ordenação da
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população. A amostra aleatória simples, para Levin (1998) é indicada para populações que são
consideradas homogêneas, sendo um processo básico.
Sendo a população finita e restrita, fundamentada no que diz Gil (2002, 2008) a
pesquisadora optou por deliberar a distribuição por unidade, portanto, a distribuição dos
entrevistados por área, seguiu critérios de intencionalidade e visão estratégica, que segundo
Gil (2002, p. 145), “torna a pesquisa mais rica em termos qualitativos”.
Neste estudo, aplicou-se questionário com 107 gestores e 310 servidores. A
população constituída de 146 gestores e 1.387 servidores da SEFAZ-CE. No caso em questão,
utilizou-se a matrícula, a função e a unidade de lotação do servidor, identificando-os por meio
do banco de dados de pessoal, que é gerenciado pela Coordenadoria Administrativa e de
Tecnologia da Informação – Coordenação de Recursos Humanos (CAT/RH), que
disponibiliza na intranet dados do servidor, como nome completo, lotação, função, matrícula e
o e-mail institucional.
Foram então selecionados os seguintes gestores e servidores conforme a estrutura
organizacional da Secretaria1 (CEARÁ, 2008):
a) Direção Superior – Órgão Colegiado: A Presidente do Contencioso
Administrativo Tributário (CONAT), quatro Orientadores, e treze servidores;
b) Órgãos de Assessoramento: a Coordenadora da Assessoria de Estudos,
Pesquisas e Desenvolvimento Institucional (ADINS); a Coordenadora da
Assessoria Jurídica (ASJUR); o Coordenador da Corregedoria (COSEF);
quatro articuladores e vinte servidores;
c) Órgãos de Execução Programática: os quatro coordenadores da Coordenação
da Administração Tributária (CATRI); o Coordenador de Pesquisa e Análise
Fiscal (CEPAF); o Coordenador do Tesouro Estadual (COTES); quinze
Orientadores, dezesseis Supervisores; vinte Administradores e cento e oitenta e
oito servidores;
d) Órgãos de Execução Instrumental: os três Coordenadores da Coordenadoria
Administrativa e de Tecnologia da Informação; oito Orientadores; um
Supervisor e vinte e quatro servidores;
e) Órgãos de Setoriais de Execução: o Coordenador de Execução Tributária;
catorze Orientadores; onze supervisores e sessenta e cinco servidores.

1

Modelo de distribuição adotado por FERREIRA, M. A. S. Mapeamento das competências como meio de
eficientizar a organização pública: uma análise do caso: SEFAZ-CE. 2009. Dissertação (Mestrado) –
Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2009.
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3.4 ANÁLISE E VALIDAÇÃO DOS DADOS

A pesquisa foi veiculada pela internet, a partir de um software livre, chamado
LimeSurvey, criado com o propósito de ordenar, editar e receber respostas de questionários,
propiciando o acesso individualizado aos questionários disponíveis na internet. O software já
foi utilizado pela SEFAZ-CE em pesquisas institucionais, e permite um maior controle,
fornecendo ainda uma análise estatística básica sobre os resultados dos questionários. A
pesquisa foi disponibilizada na internet no período entre 26/10/2013 e 29/11/2013, e importa
destacar que ficaram resguardados o anonimato e o sigilo das informações. Junto com o
questionário foi enviada uma nota explicando aos servidores participantes os objetivos da
pesquisa (APÊNDICE A). Todas as unidades da Secretaria (capital e interior) foram
contempladas na aplicação do questionário, e a seleção dos servidores foi feita de forma
aleatória, já descrita anteriormente.
Dos 107 questionários enviados aos gestores, retornaram 44, ou seja, 41,12% da
amostra e, dos 310 questionários enviados aos servidores, retornaram 113, o que corresponde
a 36,45% da amostra. Do total de 417 questionários (gestores e servidores) enviados,
retornaram 157, ou seja, 37,65%. E, em relação ao total de servidores, 1.533, os 157 que
responderam à pesquisa correspondem à 10,24%.

Retomando o que já foi destacado

anteriormente, Lakatos e Marconi (1991, p. 201) falam do retorno dos questionários aplicados
nas pesquisas: “em média, os questionários expedidos pelo pesquisador alcançam 25% de
devolução”; o entendimento dos autores, então, valida esta pesquisa.
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4 POLÍTICAS DE CAPACITAÇÃO DO CAPITAL HUMANO NA SEFAZ-CE

Este capítulo versa sobre as políticas de capacitação dos servidores de 2007 a
2011 da SEFAZ-CE, definidas em dois interstícios do planejamento estratégico: 2007 a 2010
e 2011 a 2014.
Conforme consta dos documentos, até o ano de 1971, não havia na SEFAZ-CE
normas que orientassem a área de recursos humanos. O marco inicial foi a criação, nesse
mesmo ano, do Centro de Treinamento da Fazenda (CETRED) que era subordinado à Divisão
de Recursos Humanos, contemplando somente os treinamentos internos. Em 1987 foi criado o
Departamento de Recursos implantando a Divisão de Treinamento e Desenvolvimento e o
Núcleo de Serviço Social subordinados a esse departamento, que além de ocupar-se do
treinamento, assumiu as atividades de desenvolvimento e serviço social. Somente em 1991,
foi publicada a Portaria n.º 021/91, primeiro documento que regulamentou as atividades de
treinamento na SEFAZ-CE.
Pela primeira vez, no ano de 1992, a SEFAZ-CE fez o levantamento do nível de
escolaridade dos seus servidores – o Censo de Escolaridade dos servidores fazendários – que
serviria de base para a Administração estabelecer instrumentos de gerência e formulação de
políticas de capacitação dos servidores.
Com a reestruturação organizacional da SEFAZ, no ano de 1997, foi criada a
Superintendência de Apoio Administrativo (SUPAD), responsável, no nível estratégico, pela
área de recursos humanos. Coube à Célula de Desenvolvimento de Recursos Humanos
(CEDRH) as atividades de treinamento, serviço social e desenvolvimento, no nível tático,
com subordinação à SUPAD.
A criação da SUPAD fortaleceu a CEDRH e as ações da área se intensificaram
com o investimento na qualificação dos servidores fazendários, com estabelecimento de
diretrizes direcionadas para o cumprimento da missão institucional e o atingimento dos seus
objetivos estratégicos. Assim, a CEDRH fortaleceu sua estrutura de treinamento e
desenvolvimento com o propósito de envolver os servidores num processo contínuo de
aprendizagem e aperfeiçoamento, entendendo que o capital humano é a base fundamental de
toda e qualquer organização. Com isso, a CEDRH definiu sua missão: “gerar informações e
Normas Funcionais, visando subsidiar a concessão dos direitos e cumprimento dos deveres
dos servidores fazendários”.
Na atual estrutura da SEFAZ, regulamentada pelo Decreto n.º 29.201, de 28 de
fevereiro de 2008 (CEARÁ, 2008), a coordenação a qual está vinculada a área de recursos
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humanos é a Coordenadoria Administrativa e de Tecnologia da Informação (CAT). A Célula
de Recursos Humanos (CEDRH) está representada na atual estrutura organizacional,
conforme demonstração no ANEXO B.
A arrecadação dos impostos estaduais segue uma tendência de crescimento,
influenciando no aumento da receita estadual, em razão do aperfeiçoamento e modernização
do processo de arrecadação, da preservação dos princípios da probidade administrativa e do
estímulo à atividade produtiva. Neste contexto, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará
(SEFAZ-CE) foi criada pela Lei nº 58, de 26 de setembro de 1836, e hoje já está com 177
anos. É parte integrante da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, como o órgão
público que detém o poder da atividade de tributar, arrecadar e fiscalizar os impostos, que
incidem sobre a circulação de mercadorias (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços-ICMS), sobre a propriedade de veículos automotores (Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores-IPVA) e a sobre a transmissão de bens por causa mortis e doação
(Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos-ITCD), além
das taxas (CEARÁ, 2013d).
No planejamento estratégico da SEFAZ-CE, foi definida como missão “captar e
gerir os recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável do Estado e promover a
cidadania fiscal”; e, como visão de futuro, “alcançar até 2014 a excelência no desempenho da
administração fazendária, com a satisfação dos clientes, gestão participativa e inovadora, e a
prática da responsabilidade fiscal e social” (CEARÁ, 2011a).
Conforme o Decreto n.º 29.201, de 28 de fevereiro de 2008, a competência da
SEFAZ-CE como ente responsável pela arrecadação dos tributos é: auxiliar diretamente e
indiretamente o governador na formulação da política econômico-tributária do Estado;
realizar a administração fazendária pública; dirigir, superintender, orientar e coordenar as
atividades de arrecadação, tributação, fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e
demais rendas do erário; administrar o fluxo de caixa de todos os recursos do Estado e
desembolso dos pagamentos; gerenciar o sistema de execução orçamentária financeira e
contábil-patrimonial dos Órgãos e Entidades da Administração Estadual; superintender e
coordenar a execução de atividades correlatas na Administração Direta e Indireta; exercer
outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades nos termos do regulamento
(CEARÁ, 2008).
A SEFAZ-CE tem hoje 1.551² servidores em exercício, sendo 959 homens e
592 mulheres, com idades que variam de 37 (mínima) a 56 anos (máxima) e tempo médio
de serviço de 3 (mínimo) a 44 anos (máximo). A média geral de idade é de 49 anos de
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idade e de 25 anos de tempo de serviço. Os servidores fazendários integram o grupo
funcional, denominado Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF), vinculado à
carreira de Auditoria e Gestão Fazendária, que tem como competência principal lançar o
crédito tributário. Este consiste no procedimento administrativo pelo qual se verifica a
ocorrência do fato gerador da obrigação principal, o sujeito passivo da operação, a
legislação tributária pertinente ao cálculo e/ou a constituição do crédito tributário,
podendo mesmo aplicar a penalidade se for necessário.
A Secretaria da Fazenda apresenta-se como instrumento fundamental na
viabilização das demandas sociais do Estado e, por isso, está sempre em busca de novas
formas de atuação, enquanto agente econômico, de forma a acompanhar e a atender a
dinamicidade que as mudanças exigem, como na internacionalização do capital e seu impacto
no contexto tributário e fiscal.
O planejamento estratégico da SEFAZ-CE do quadriênio 2011 – 2014 adotou um
processo de construção baseado no Balanced Scorecard (BSC),2 que estabelece perspectivas
baseadas nas relações de causa e efeito entre os componentes da estratégia de uma empresa.
Kaplan e Norton (2004 apud CEARÁ, 2011a) definem Balanced Scorecard (BSC) como um
sistema de gestão estratégica que utiliza, de modo balanceado, indicadores financeiros e nãofinanceiros, que se relacionam através de relações de causa e efeito.
Ainda segundo Kaplan e Norton (2004), mapa estratégico é uma representação
gráfica que permite a visualização de conexões entre as perspectivas baseadas nas relações de
causa e efeito entre os componentes da estratégia de uma empresa.
No mapa estratégico da SEFAZ-CE, foram delineadas as seguintes perspectivas:
institucional, mercado e cliente, processos internos, aprendizagem e crescimento. Além das
perspectivas tradicionais, a Secretaria optou também por adotar de forma inovadora a
perspectiva de responsabilidade social e ambiental. Para cada uma foram estabelecidos
objetivos estratégicos com os respectivos indicadores e metas, correspondentes a cada um dos
quatro anos do plano.

2

Informações fornecidas pela SEFAZ/CAT_CENOR; julho/2013. O total de servidores pode ser mais ou menos,
devido à movimentação de pessoal (afastamentos, aposentadorias, etc.).
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Figura 1 – Planejamento Estratégico – SEFAZ-CE 2011-2014

Fonte: Documento do Planejamento Estratégico 2011 – 2014; SEFAZ-CE (CEARÁ, 2011a).

No planejamento estratégico da SEFAZ-CE, a quarta perspectiva, denominada de
Aprendizagem e Crescimento, que serve de embasamento ao objeto deste estudo, oferece
sustentação, suporte às mudanças, à inovação e ao crescimento organizacional para as três
primeiras perspectivas alcançarem os seus objetivos.
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Figura 2 – Perspectiva de aprendizado e crescimento
A equipe está alcançando os
indicadores da organização?

Nossa equipe é capaz de
otimizar os processos
internos?

A equipe
está
satisfeita?

Nossa equipe é capaz de
captar e fidelizar os clientes
desejados?

Os indicadores e metas das
pessoas coincidem com os
das Unidades?

Fonte: Livro do Planejamento Estratégico 2011 – 2014; SEFAZ-CE (CEARÁ, 2011a).

O desafio principal nesta perspectiva é visualizar se os trabalhos realizados pelos
funcionários estão possibilitando a aprendizagem e a criação de novos conhecimentos e se a
cultura organizacional estimula a inovação e o desempenho.
Para esta perspectiva foram definidos os seguintes projetos e objetivos
estratégicos:
a) Objetivo Estratégico: Operacionalizar a Gestão de Pessoas por Competência – Como
descrito no documento do Planejamento Estratégico, este objetivo serve de fundamento aos
processos relacionados com o projeto Governança Corporativa, por que abrange desde a
definição das funções em execercío, conforme os cargos, às competências técnicas e
comportamentais, além de contemplar o desenvolvimento e capacitação com foco na
alocação com base nas competências. A definição das competências individuais é
fundamental para a gestão da estratégia, dos processos e dos produtos. Os projetos
definidos para este objetivo são:
– Projeto: Implantar Programa de Gestão do Conhecimento – visa ao compartilhamento de
conhecimentos entre os servidores utilizando as práticas, estudos e pesquisas acadêmicas
realizadas por servidores fazendários, com o propósito de promover a melhoria dos
processos institucionais;

39

– Projeto: Mapear as Competências dos Perfis Profissionais – propõe-se a mapear os perfis
profissionais

dos

servidores

pelo

levantamento

dos

conhecimentos

técnicos,

compatibilizando-os com as competências requeridas pelos processos corporativos.
b) Objetivo Estratégico: Identificar e desenvolver os talentos humanos da SEFAZ-CE; neste
caso, o objetivo é compatibilizar as competências individuais às competências técnicas e
comportamentais. Foram definidos os seguintes projetos para este objetivo:
– Projeto: Sistematizar Banco de Talentos da SEFAZ-CE – identificar os talentos humanos
da SEFAZ-CE a fim de fomentar processos de lotação, lideranças em projetos e sucessão
gerencial, conforme as competências requeridas;
– Projeto: Implantar Programa de Educação à Distância – desenvolver e implementar
programa de educação à distância da SEFAZ-CE dando maior acesso às informações
corporativas e compartilhando o conhecimento.
c) Objetivo Estratégico: Implantar políticas de valorização e remuneração através da
meritocracia. Isto implica em estabelecer metas individuais e remuneração pela eficiência e
desempenho individual. Ligados a este objetivo temos o seguinte projeto:
– Projeto: Implantar Políticas de Recursos Humanos – desenvolver gestores e líderes nas
competências gerenciais definidas no Modelo de Gestão.
d) Objetivo Estratégico: Sistematizar a formação de gestores e líderes; tem como foco o
desenvolvimento de gestores e líderes nas competências gerenciais definidas no modelo de
gestão. Para este objetivo foram definidos os projetos abaixo descritos:
– Projeto: Implantar Programa de Desenvolvimento Gerencial e de Equipes – desenvolver
gestores e líderes com foco na gestão das competências;
– Projeto: Implantar Sistema de Avaliação Gerencial – definir, normatizar e divulgar o
processo de avaliação gerencial da SEFAZ-CE.
e) Objetivo Estratégico: Sistematizar o uso da Gestão do Conhecimento. A proposta é
monitorar e compartilhar os conhecimentos adquiridos entre as equipes na execução dos
processos fazendários, desenvolvendo as competências requeridas ao negócio da SEFAZCE. Não há projetos para este objetivo.
Para a perspectiva de aprendizado e conhecimento foram estabelecidos os
seguintes indicadores: ações de compartilhamento de conhecimentos realizadas/ações
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planejadas X 100%; índice de compatibilização das ações de capacitação com o mapeamento
de competências (número de capacitações com base nas competências mapeadas/total de
capacitações/100); índice de conformidade dos funcionários da SEFAZ-CE nas competências
técnicas; índices de gestores e líderes formados; grau de conformidade dos gestores e líderes
nas competências gerenciais.
Com base no planejamento estratégico da SEFAZ-CE, a área de RH instituiu as
Políticas de Recursos Humanos e suas respectivas ações com o propósito de alinhar suas
ações ao planejamento estratégico da organização. Elas estão assim descritas abaixo:
Quadro 1 – Políticas de Recursos Humanos – SEFAZ-CE
POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS – SEFAZ-CE
QUADRO DE AÇÕES
POLÍTICAS
Suprimento

AÇÕES
Planejamento de Recursos Humanos
Recrutamento e Seleção de Pessoal
Movimentação de Pessoal
Banco de Gerentes e Sucessores

Aplicação

Descrição e Análise dos Cargos
Avaliação de Desempenho
Plano de Cargos e Carreiras

Manutenção

Compensação/Remuneração
Benefícios Sociais
Higiene e Segurança
Relações Trabalhistas

Desenvolvimento

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal
Desenvolvimento de Lideranças
Desenvolvimento Organizacional

Monitoramento de Recursos Humanos

Banco de Dados e Sistemas de Informações
Auditoria de Recursos Humanos

Fonte: CEDRH – CAT/RH, SEFAZ-CE (CEARÁ, 2011b).

A autora parte do princípio de que a política de capacitação da SEFAZ-CE não
interage no sentido de alocar o servidor quanto à atividade a ser executada, a competência
requerida para executar as tarefas e o perfil desejado do servidor. Entende que a alocação de
pessoal é um processo representado pelo ponto de trabalho, ou seja, a necessidade da
organização, ou uma oferta de vaga; a atividade é a tarefa a ser executada e para tal exige
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determinadas competências para que seja realizada; o indivíduo é o trabalhador que com sua
formação atenderá a demanda e a capacitação dará a qualificação contínua nesse processo de
alocação de recursos humanos.
Nos últimos anos, a SEFAZ-CE avançou consideravelmente no planejamento
fiscal, desde o monitoramento de contribuintes à quantidade, qualidade e disponibilidade de
dados disponíveis para a análise e tomada de decisão. No atendimento a contribuintes e aos
cidadãos, na melhoria dos processos e sistemas corporativos também é visível o avanço, e
tudo isso é resultado de investimento em tecnologia da informação e qualificação dos
servidores fazendários, com a finalidade de aumentar a arrecadação de ICMS.
No planejamento estratégico da SEFAZ-CE para o período de 2007 – 2010, a área
de recursos humanos apresentou oito projetos, dentre os quais três referem-se à formação e
qualificação dos servidores, que são: mapeamento das competências organizacionais, com o
objetivo de definir e mapear as competências organizacionais; programa de educação
continuada do servidor, objetivando planejar, implementar e avaliar um programa de
educação continuada (2007-2010) para o servidor fazendário e o banco de gerentes e
sucessores, para formar, implementar e desenvolver um banco de gerentes e sucessores da
SEFAZ-CE (CEARÁ, 2007b). Ressalte-se que neste período foram estabelecidas as políticas
de recursos humanos, descritas em capítulos anteriores.
Novamente, no planejamento do período 2011 – 2014, a área de recursos humanos
propôs três projetos, dentre outros citados anteriormente, um para implantar a Gestão de
Pessoas por Competências (GPC), que tem por objetivo

especificar, desenvolver e implantar todos os processos que abrangem a GPC, ou
seja, funções em exercício de acordo com os cargos, as competências técnicas e
comportamentais das funções, avaliações de conformidade das competências, banco
de talentos, desenvolvimento e capacitação com foco nas competências, alocação
com base nas competências (CEARÁ, 2011a, p. 50).

Outro, mapear as competências dos perfis profissionais, com o objetivo de
“mapear os perfis dos servidores através do levantamento dos conhecimentos técnicos,
compatibilizando com as competências corporativas” (CEARÁ, 2011a, p. 94). E o terceiro,
Sistematizar Banco de Talentos da SEFAZ-CE, com o objetivo de “identificar os talentos
humanos da SEFAZ-CE, de acordo com as competências requeridas, a fim de fomentar
processos de lotação, lideranças em projetos e sucessões” (CEARÁ, 2011a, p. 96). Destas
propostas, somente duas foram realizadas: a de mapeamento das competências
organizacionais e o programa de educação continuada.

42

Com o objetivo de atender ao propósito deste estudo, analisaremos as ações
relacionadas às políticas de capacitação de recursos humanos da SEFAZ-CE, que são:
Recrutamento e Seleção de Pessoal; Movimentação de Pessoal; Banco de Gerentes e
Sucessores; Desenvolvimento de Lideranças; Avaliação de Desempenho; Plano de Cargos e
Carreiras; Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal.
A área de recursos humanos, em documento que trata das Políticas de Recursos
Humanos, se propõe a realizar planejamento estratégico a cada quatro anos, visando avaliar e
traçar novas diretrizes de desenvolvimento dos recursos humanos, no que diz respeito a sua
competência, para a Secretaria alcançar os resultados definidos em seu planejamento.
Contudo, o planejamento estratégico de RH em nenhum momento foi realizado.
Porém, a área de recursos humanos realiza, mensalmente, o planejamento e a
análise das demandas de capacitação das diversas áreas da Secretaria, assim como são
divulgadas na intranet as oportunidades de capacitação interna planejadas pela área de
recursos humanos juntamente com as coordenações.
Ainda segundo o referido documento, a Secretaria se propõe a realizar, a cada quatro
anos, diagnóstico para mapear as necessidades de quantitativo de seus recursos humanos, visando
subsidiar o suprimento destes por meio de concurso público. Todavia, este diagnóstico não está
acontecendo, pois a realização de concurso depende de decisão governamental.
O ingresso no serviço público somente é possível por meio de concurso, conforme
Lei Estadual n.º 9.826 de 14 de maio de 1974. Na SEFAZ-CE, o último concurso foi realizado
no ano de 2007, com oferta de 270 (duzentos e setenta) vagas para os seguintes cargos:
Analista de TI (60), Analista Jurídico (20), Analista Contábil Financeiro (40) e Auditor Fiscal
da Receita Estadual (150). Os servidores aprovados em concurso público e nomeados estão
sujeitos ao Estágio Probatório de três anos, disciplinado pela Emenda Constitucional Federal
n.º 19 de 4.6.1988, pelo Estatuto dos Servidores Públicos Lei n.º 9.826 de 14 de maio de 1974
e pelo Plano de Cargos e Carreiras (PCC), Lei n.º 13.778 de 06 de junho de 2006 (Decreto
28.809 – 03/08/2007) – (CEARÁ, 2007a). Os requisitos de ingresso no serviço público para
atividades consideradas simples exigem o 1º grau completo e, para atividades mais complexas
e de exigência de conhecimento da área afim dos órgãos, exigem curso superior completo
(MARCONI, 1997), este último corresponde ao concurso realizado na SEFAZ-CE, em 2007.
A tabela a seguir demonstra as vagas ofertadas, as preenchidas e as desistências
referentes ao último concurso.
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Tabela 1 – Informações do concurso 2007
INFORMAÇÕES CONCURSO 2007
Analista

Auditor

Contábil

Fiscal da Receita

Financeiro

Estadual

Analista

Analista

de TI

Jurídico

Vagas

60

20

40

150

270

Convocados

77

40

963

205

1285

Desistente

5

14

18

36

73

Nomeação s/ Efeito

6

4

7

9

26

Exoneração

9

5

1

12

27

Indeferido

4

Cargo

Em Exercício

53

TOTAL

4
17

37

148

255

Fonte: CENOR – CAT/RH, SEFAZ-CE (CEARÁ, 2011b).

Considera-se desistente o candidato que foi chamado e não compareceu; as
nomeações sem efeito ocorrem quando o candidato é nomeado, mas não toma posse; a
situação de exonerado ocorre quando o candidato é nomeado e empossado, mas desiste de
assumir a vaga; indeferido é quando o seu currículo não atende ao edital do concurso.
A SEFAZ-CE integrou ao seu quadro funcional 385 servidores oriundos do
concurso de 2007, mas somente 255 ficaram na organização. Segundo informações da
CAT/RH, o que motivou a desistência dos aprovados foi, dentre outras justificativas: pessoas
oriundas de outras Unidades da Federação (UF) que voltaram para os seus Estados de origem;
aprovação em outros concursos com remuneração maior; não adaptação ao setor público. Não
há registros oficiais, somente relatos dos desistentes aos servidores que trabalham com esse
processo na CAT/RH.
Com o ingresso de novos servidores, é realizado um curso introdutório no qual é
ministrado um conteúdo inicial básico para conhecimento das diversas atividades da
Secretaria. Os três cargos criados no último concurso atendem áreas que requerem
conhecimentos específicos, como a tecnologia da informação, a área jurídica e a área contábilfinanceira, e, de certa forma, atenderam a alocação de servidores qualificados com formação
profissional adequada às atividades das respectivas áreas. Enquanto os cargos de analista de
TI, analista jurídico e analista financeiro-contábil exigem a formação acadêmica restrita a
essas áreas, para auditor fiscal toda área de formação superior é aceita. Os auditores fiscais
foram lotados nos Postos Fiscais, devido à carência de servidores nestas unidades. Segundo
informação de alguns servidores que ingressaram no último concurso, a capacitação inicial
não proporciona o conhecimento necessário requerido para as atividades dessa área.
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O quadro funcional da SEFAZ-CE, em exercício, compõe-se conforme é
apresentado, na tabela a seguir:
Tabela 2 – Funcionários por cargo
CARGO

EM EXERCÍCIO

Fiscal da Receita Estadual

8

Auditor Fiscal Adjunto da Receita Estadual

598

Auditor Fiscal Assistente da Receita Estadual

295

Auditor Fiscal da Receita Estadual

523

Analista Jurídico

17

Analista de Tecnologia da Informação

50

Analista Contábil Financeiro

36

TOTAL

1.527

Fonte: CENOR – CAT/RH – março 2013, SEFAZ-CE (CEARÁ, 2011b).

Há somente oito fiscais da receita estadual. É um cargo preexistente aos concursos
e está em extinção. Os cargos de auditor adjunto da receita estadual e de auditor fiscal
assistente da receita estadual também estão em extinção, por tratarem-se de cargos de nível
médio e por caberem a servidores oriundos (por meio de seleção ou não) de outros órgãos do
Estado, respectivamente. Estes cargos podem atender a necessidade de lotação em qualquer
unidade fazendária.
As políticas de recursos humanos asseveram que a movimentação dos servidores
entre atividades será realizada atendendo às exigências de capacitação e seleção, constantes na
lei do Plano de Cargos e Carreiras e em ato específico do Secretário da Fazenda. Somente há
remanejamento nas atividades do Trânsito de Mercadoria e da Auditoria Fiscal, este processo
sendo fundamentado por edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). A mudança de
lotação do servidor que não resulta de mudança de atividade é condicionada à regras
específicas, conforme previsto em Portarias do Secretário da Fazenda.
Conforme informação da CAT/RH, no processo de remanejamento de servidores
do Trânsito e da Auditoria consideram-se os seguintes critérios: curso presencial com
avaliação; entrevista e avaliação de currículo (este último tem maior relevância); o
coordenador da área define a escala de pontuação desses critérios, bem como o número de
vagas a serem disponibilizadas. Neste remanejamento há uma disfunção, ou seja, os
coordenadores dessas áreas são que definem quando realizar esse processo. A área de recursos
humanos só viabiliza e formaliza o pleito. Como demonstrado no Quadro 1, movimentação de
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pessoal consta das políticas de recursos humanos, quer dizer, é um processo de RH devendo
ser gerido pela área.
Com relação à definição do processo de sucessão gerencial, a área de recursos
humanos propôs a constituição de um Banco de Gerentes e Sucessores, com a responsabilidade
de mantê-lo atualizado a cada dois anos. A finalidade é o reconhecimento e o melhor
aproveitamento de seus talentos humanos, devendo a formação do Banco de Gerentes e
Sucessores ser resultado de um processo de seleção criterioso, transparente e acessível a todos
os servidores que já tenham cumprido o estágio probatório. A proposta desse banco é disciplinar
as regras e os critérios para o exercício da gerência, tais como: a experiência profissional e
formação escolar, e somente poderiam ser indicados servidores fazendários para os cargos de
provimento em comissão da SEFAZ-CE, quando integrantes do Banco Gerencial e de
Sucessores. Excepcionalmente, para atender as conveniências e necessidades da organização,
poderá o secretário da Fazenda nomear gerentes, cujos nomes não pertençam ao Banco de
Gerentes e Sucessores da SEFAZ-CE. Na prática, os critérios desse banco de gerência não são
mais obedecidos, e a CAT/RH não tem o controle das nomeações.
Dando suporte à formação gerencial, anualmente, a CAT/RH efetiva o Programa de
Desenvolvimento de Gerente, considerando os resultados da avaliação gerencial, missão e
desafios estratégicos da organização. Esse programa aspira à formação de um corpo gerencial
capaz de lidar com novos desafios, administrar conflitos, dar e receber feedback, identificar
claramente seu papel de gerenciamento de pessoas como agente transformador do
conhecimento individual em organizacional. A área de recursos humanos realiza
bimestralmente encontros de gestores, com o objetivo de fortalecer o exercício das
competências corporativas e gerenciais (foco em soluções sistêmicas como a gestão e tomada de
decisão; análise da arrecadação e gestão fiscal); promover o desenvolvimento de competências
gerenciais (gestão de pessoas, liderança); proporcionar momentos de reflexão acerca das
temáticas que envolvem a instituição. Vide adiante (Tabelas 5 e 6), o número de oportunidades
que a SEFAZ-CE ofereceu para a formação dos gestores, no período em análise.
A SEFAZ-CE se propunha a realizar a avaliação de desempenho do corpo
funcional, conforme Decreto n.º 28.809 de 03 de agosto de 2007 (Lei n.º 13.778 – 06/06/2006
– PCC) – (CEARÁ, 2007a). Esta ação institucional tem como objetivo definir com as equipes
metas anuais de trabalho abrangendo três níveis: individual, gerencial e setorial ou unidade de
trabalho (Portaria n.º 221 de 26 de março de 2008 – critérios para fixação de metas
individuais), bem como a inclusão dos mesmos em sistema informatizado para alavancar os
resultados da organização, através de um controle mais adequado e transparente das ações. O

46

propósito é identificar as limitações e potencialidades dos servidores no exercício de suas
atividades profissionais e subsidiar as decisões gerenciais e outros processos como a ascensão
funcional, treinamento, movimentação. Contudo, esse processo não está mais acontecendo na
Secretaria, devido à resistência dos gestores a avaliação dos seus colaboradores.
Os servidores fazendários já conquistaram ao longo dos anos benefícios que estão
consolidados, como a definição dos cargos, estabelecimento do plano de carreira e instituição
dos processos de avaliação de desempenho. O Plano de Cargos e Carreiras (PCC) serve de
orientação para a carreira dos fazendários visando ao reconhecimento e desenvolvimento
profissional do servidor e é responsável pelo incentivo à educação formal, principalmente, às
pós-graduações, contemplando as especializações, os mestrados e os doutorados, agregando
aos vencimentos gratificação de titulação de 15%, 30% e 60%, respectivamente, conforme Lei
n.º 13.778 de 06 de junho de 2006, alterada pela Lei n.º 15.364 de 04 de junho de 2012 e pela
Lei nº 15.357 de 04 de junho de 2013. Destaca-se a avaliação periódica, que estimula o
servidor à capacitação ao estabelecer como critério 300 horas desta na pontuação máxima
para fins de promoção na carreira, além de 200 horas anuais, como requisito para receber
pontuação máxima nos cursos para progressão na classe.
O Sindicato dos Fazendários do Ceará (SINTAF) e a Associação dos Auditores e
Fiscais da Receita Estadual do Estado do Ceará (AUDITECE), as duas entidades de classe dos
fazendários, também atuam no sentido de possibilitar a qualificação dos servidores
fazendários, custeando parte das pós-graduações aos seus filiados.
A tabela abaixo mostra a concessão de gratificação de titulação aos servidores
fazendários.
Tabela 3 – Concessão de gratificação de titulação – 2007-2011
CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO
FORMAÇÃO

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

Especialização

170

161

101

96

76

604

Mestrado

9

14

26

57

27

133

Doutorado

0

2

1

1

0

4

179

177

128

154

103

741

TOTAL

Fonte: CEDRH – CAT/RH, SEFAZ-CE (CEARÁ, 2011b).

Nota-se, nos dados acima, que é crescente o número de servidores que buscam
qualificar-se e que se beneficiam com a ascensão funcional. A concentração do nível de
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escolaridade é maior na especialização, com 604 servidores no período observado (20072011) e a quantidade é maior nos três primeiros anos de vigência do benefício.
O Anexo A demonstra as áreas de formação acadêmica dos servidores, a pósgraduação (especialização, mestrado e doutorado) por coordenação. Destaca-se a importância
do alinhamento da alocação dos servidores para que seja observada a sua qualificação, ou seja,
o conhecimento específico, fundamental para a realização das atividades correspondentes a área
de lotação. As Normas de Treinamento, que datam de 1998, já preveem como “Especialização
Complementar” (grifo da autora) o programa de pós-graduação, o qual se destina a atender às
necessidades de conhecimentos mais especializados, não contemplados pelos programas
regulares da Secretaria. A área de RH carece de um monitoramento efetivo quanto aos temas
dos cursos de pós-gradução custeados pela Secretaria.
A política de desenvolvimento dos talentos humanos é reconhecidamente um
instrumento para o desenvolvimento contínuo (conhecimentos, habilidades e atitudes) dos
servidores em áreas de interesse do Estado, valorizando o servidor público e oportunizando o
desenvolvimento dos servidores nas carreiras, com o intuito de promover a melhoria contínua
da qualidade e da eficiência dos serviços públicos prestados à sociedade.
O setor público tem a garantia da estabilidade no emprego, o que constitui um
grande atrativo para que os profissionais buscam os concursos públicos e, nos últimos anos, o
setor tem investido muito na qualificação dos seus recursos humanos. Por exemplo: os
servidores fazendários são, reconhecidamente, técnicos bem preparados e bem qualificados,
haja vista os dados elevados e crescentes do nível de escolaridade. É necessário que a
alocação dos servidores alcance essa qualificação, evitando que esses profissionais
empreguem seus esforços e desempenho no mercado de trabalho. A política salarial para ser
eficaz deveria envolver, necessariamente, correções de alocações setoriais a fim de sanar
distorções, e o sistema de carreiras deveria estimular a capacitação e gerar nos servidores a
expectativa de crescer na organização, se assim o desejarem, e tiverem condições para uma
futura promoção, despertando-os para o seu aperfeiçoamento e sua autoavaliação.
A seguir veremos uma tabela com o nível de escolaridade e as respectivas
unidades de lotação dos servidores com nível superior e pós-graduação.
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Tabela 4 – Lotação e nível de escolaridade dos servidores fazendários ativos3
UNIDADE
FAZENDÁRIA

Gabinete e
Assessoramento –
Secretário
Contencioso
Administrativo
Tributário - CONAT
Coordenação Financeira
do Tesouro Estadual –
COTES
Coordenação de
Administração
Tributária - CATRI
Coordenação de
Administração
Tributária - CATRI AUDITORIA
Coordenação de
Administração
Tributária - CATRI –
TRÂNSITO
Coordenação de
Execução Fazendária COREX e Células de
Execução - CEXATs
Coordenação da
Administração
Tributária - CAT ADMINISTRATIVO
Coordenação da
Administração
Tributária - CAT RECURSOS
HUMANOS
Coordenação da
Administração
Tributária - CAT TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Servidores afastados
para outros órgãos
TOTAL

TOTAL
ESPECIADE
LISTAS
SERV. SUPERIOR
(I)
(II)

ESCOLARIDADE
MESTRES DOUTORES

(III)

(IV)

OUTROS

%
ESPECIALISTAS
(I)

% DE
(II) (III)
MESTRES
(%) (I)
(I)

76

5

52

15

1

3

68,42%

19,74%

88,16%

74

4

58

12

0

0

78,38%

16,22%

94,59%

54

8

29

14

0

3

53,70%

25,93%

79,63%

69

2

43

22

0

2

62,32%

31,88%

94,20%

350

25

248

71

1

5

70,86%

20,29%

91,14%

441

54

276

51

1

59

62,59%

11,56%

74,15%

320

30

230

28

0

32

71,88%

8,75%

80,63%

42

4

27

4

0

7

64,29%

9,52%

73,81%

26

3

20

2

0

1

76,92%

7,69%

84,62%

58

7

29

20

1

1

50,00%

34,48%

84,48%

30

2

19

9

0

0

63,33%

30,00%

93,33%

1.540

144

1031

248

4

113

66,95%

16,10%

83,05%

Fonte: CAT-RH, SEFAZ-CE (CEARÁ, 2011b).

Verifica-se que os servidores fazendários comprovadamente possuem excepcional
nível de escolaridade, representando 83,38% com pós-graduação, distribuídos em 67%
especialistas, 16,10% mestres e apenas 0,28% doutores, do total de 1.540.
Observa-se que a SEFAZ-CE possui 1.031 servidores com especialização, 248
com mestrado e 4 doutores. Em relação ao total de servidores com especialização, a Auditoria
detém 24%, o Trânsito 26,77% e a COREX 22,31%. Do total de servidores com mestrado, a
Auditoria possui 28,63%, o Trânsito 20,56% e a COREX 11,29%.

³ Informações adaptadas em parte do artigo: CISNE, J. J. N. Os recentes esforços de inovação e formação do
capital humano na Secretaria da Fazenda do Ceará. Fortaleza, 2012.
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A Auditoria tem a lotação de 350 servidores, sendo que 71% com especialização
e, 20,29% mestrado; o Trânsito corresponde a 441 servidores, sendo 62,59% com
especialização e, 11,56% com mestrado, e a COREX tem 320 servidores, sendo que 71,88%
possuem especialização e 8,75%, mestrado. Essas áreas são finalísticas, pois trabalham
diretamente com a arrecadação de ICMS, a fiscalização de empresas e o trânsito de
mercadorias, ou seja, áreas de negócio e são consideradas unidades de execução, ou seja, do
nível operacional (ANEXO A). A auditoria compreende as células de fiscalização de
estabelecimento, os setores econômicos e a célula de substituição tributária; a COREX é
composta pelas células de execução (CEXAT), e o Trânsito abrange os Postos Fiscais.
Dos 1.031 servidores com especialização, 5% estão lotados nas unidades do nível
estratégico, como o gabinete e assessorias e, dos 248 mestres, 6% estão na referida área. Dos
quatro doutores, um é lotado na Auditoria, um no Trânsito, um no gabinete e um na CAT/TI.
Considerando a visão sistêmica de alocação de recursos humanos, o nível estratégico em
relação ao nível operacional carece de servidores com formação em nível de mestrado e
doutorado. Demanda, então, reter servidores com conhecimento mais especializado no nível
estratégico, nas áreas que estão desfortalecidas, a fim de que a Secretaria possa se adequar e
contribuir decisivamente para a gestão por resultados implantada pelo Governo Estadual.
A política de capacitação dos servidores é definida pelas Normas Internas de
Treinamento e Desenvolvimento, datada de 1998, regulamentada por ato específico do
Secretário da Fazenda. As iniciativas de qualificação pessoal e profissional são
consideradas no processo de ascensão funcional do servidor, em conformidade com o
Plano de Cargos e Carreiras.
A Portaria n.º 1.290/99, que trata das Normas de Treinamento, considera por
capacitação interna a participação do servidor fazendário em cursos e/ou outros eventos
promovidos, custeados, coordenados e certificados pela SEFAZ-CE. E, por capacitação
externa, a participação de servidores em cursos e/ou outros eventos correlatos (seminários,
congressos, etc.), realizados e certificados por outras instituições e custeados pela SEFAZ-CE.
Para os cursos de curta e média duração, a organização cobre 100% do custo de inscrição.
Nos cursos de Pós-Graduação, a SEFAZ-CE participa com até 50% do valor previsto na Lei
n.º 13.778 de 06 de junho de 2006, alterada pela Lei n.º 15.357 de 04 de junho de 2013 e pela
Lei n.º 15.364 de 04 de junho de 2012.
As tabelas abaixo quantificam os eventos e as áreas de conhecimento dos cursos
internos e externos.
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Tabela 5 – Áreas de capacitação interna – 2007 – 2011 – número de oportunidades
ÁREA

2007

Eventos comportamentais

2008

2009

2010

2011

154

534

547

378

180

Eventos contábeis

50

133

-

-

12

Eventos gerenciais

113

488

421

513

174

Informática

110

316

223

35

0

1.063

1.718

1.275

1.594

1.516

579

683

217

252

-

2.069

3.872

2.683

2.772

1.882

Eventos técnicos
Educação a distância
TOTAL GERAL

Fonte: CEDRH – CAT/RH, SEFAZ-CE (CEARÁ, 2011b).

Tabela 6 – Áreas de capacitação externa - 2007 – 2011 – número de oportunidades
ÁREA

2007

Eventos comportamentais

2008

2009

2010

2011

131

68

125

386

167

Eventos contábeis

32

37

14

9

7

Eventos gerenciais

6

11

242

20

1.532

31

45

176

187

30

294

233

268

494

407

-

100

-

-

-

494

494

825

1.096

2.143

Informática
Eventos técnicos
Educação a distância
TOTAL GERAL

Fonte: CEDRH – CAT/RH, SEFAZ-CE (CEARÁ, 2011b).

Observando as Tabelas 5 e 6, verifica-se que há uma predominância do percentual
da participação em eventos técnicos. Estes eventos atendem à demanda interna quando da
implementação de projetos institucionais e sistemas corporativos que dão suporte às áreas
para o bom desempenho da missão da SEFAZ-CE, bem como os cursos de atualização da
legislação do ICMS. Outro ponto da predominância dos eventos técnicos diz respeito ao custo
(Tabela 7), que nesse período foi bem menor por causa do trabalho voluntário dos
facilitadores internos que integram o Banco de Facilitadores da Aprendizagem (BFA) da
SEFAZ-CE.
A CAT/RH faz seleção para o BFA via intranet mediante preenchimento de Ficha
Cadastral; o candidato escolhe a área de atuação e os assuntos nos quais deseja atuar como
facilitador de aprendizagem. O BFA é avaliado anualmente, podendo ser mantido, alterado,
ampliado ou extinto a critério do secretário da Fazenda. A CAT/RH, independentemente do
BFA da SEFAZ-CE, poderá contratar outros profissionais ou empresas para a realização de
serviços técnicos profissionais na área de Treinamento e Desenvolvimento (T&D),
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compatíveis ou não com as áreas de atuação previstas no BFA. No ano de 2013, a CAT/RH
fez seleção para o BFA, e alguns servidores que ingressaram no último concurso foram
aprovados, isso é positivo, porque proporciona a renovação de instrutores internos, além de
detectar novos talentos.
Porém, os servidores, de um modo geral, manifestam a necessidade de
participação em cursos promovidos por outras entidades, órgãos e/ou contratação de
instrutores para eventos, com temas de interesse da SEFAZ-CE, nas áreas fiscal, financeira,
jurídica e tecnologia da informação. Verifica-se na Tabela 5 que, no interstício de 2007 a
2011, os eventos técnicos, nos cursos ministrados pelos instrutores internos, capacitaram
7.166 servidores nos novos sistemas e ferramentas adquiridos nesse período. E, neste mesmo
intervalo, a capacitação externa contemplou somente 1.696 servidores (Tabelas 5 e 6 se
referem à oportunidade, que é na verdade quantidade de servidor treinado). Isso explica a
manifestação, acima citada, dos servidores em relação à capacitação externa.
Conforme relatório da CEDRH, em relação aos eventos gerenciais, no período em
estudo, a SEFAZ-CE promoveu 1.709 oportunidades aos gestores na modalidade interna e
1.811 na modalidade externa. Observa-se, aqui, que houve um equilíbrio em relação a essas
modalidades de formação interna e externa para o corpo gerencial. Merece destaque o ano de
2011, quando a capacitação externa atendeu a formação de gestores com 1.532 participações
(68,61%), com programas direcionados para o nível estratégico (alta gerência), nível tático
(gerência intermediária) e contemplando também o nível operacional, visando a atingir sua
meta, superar desafios e formar um corpo gerencial capaz de transformar a estratégia em
planos de ação, inspirar e mobilizar as equipes em prol dos resultados, compor equipes
integradas e disseminar a cultura da SEFAZ-CE.
Quanto ao Treinamento e Desenvolvimento (T&D) na SEFAZ-CE, este processo
objetiva proporcionar ao servidor oportunidade de desenvolver suas potencialidades e de
aperfeiçoar seu desempenho no trabalho, mediante a conscientização de seu papel como
servidor público e, em particular, como servidor fazendário. Neste aspecto, Frigotto (1984)
fala sobre a formação do capital humano, no qual o autor coloca o entendimento de que a
educação é produtora de capacidade de trabalho e fator determinante para o aumento da
produtividade.
O investimento em capacitação repercute diretamente na ascensão funcional dos
servidores, além de refletir no aumento dos vencimentos. A tabela seguinte mostra o
investimento em capacitação no período de 2007 a 2011, pela SEFAZ-CE.
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Tabela 7 – Valor de investimento em capacitação – 2007-2011
Área

2007

2008

2009

2010

2011

Capacitação Interna

-

4.200

40.472

52.796

16.287

Capacitação Externa

98.495

141.026

200.018

367.526

1.758.569

-

-

-

-

-

2.820

174.073

330.772

427.208

302.490

101.315

319.299

571.262

847.530

2.077.345

Educação a Distância
Pós-graduação
TOTAL

Fonte: CEDRH – CAT/RH, SEFAZ-CE (CEARÁ, 2011b).

Aqui cabe refletir sobre qual a relação que há entre a qualificação com o aumento
da produtividade do trabalho e a satisfação dos servidores ascendidos. Frigotto (1984) diz que
o capital humano se forma pelo investimento em escolaridade ou em treinamento. A
satisfação dos servidores também deve ser levada em conta, pois tem impacto direto na
produtividade do trabalho. Arendt (2007) é precisa quando fala da importância da satisfação
que o homem tem ao ver o resultado do seu esforço, pela própria peculiaridade do produto
representado, sua aplicabilidade; a autora complementa que a prova duradoura do trabalho é o
seu produto material.
O que esse investimento representa em atingimento de metas e resultados da
organização? Aplicando-se o pensamento de T. Schultz (apud FRIGOTTO, 1984), que diz
que a educação é o principal capital humano gerador de habilidades intelectuais,
desenvolvimento de atitudes, transmissão de conhecimentos específicos, bem como a
complexidade da ocupação explicando as diferenças de capacidades de trabalho, de
produtividade e renda.
Como a SEFAZ-CE trata as diferenças individuais de produtividade e de renda a
partir da capacitação especializada para a alocação dos seus servidores, o último concurso
realizado na SEFAZ-CE, em 2007 exigiu curso superior completo para todos os cargos
disponibilizados no edital, ou seja, o efetivo que ingressou na instituição tem
obrigatoriamente o nível de formação superior, alguns com pós-graduação, e, quem não tinha,
completou sua formação após o ingresso no serviço público.
No período analisado (2007 a 2011), a SEFAZ-CE teve um investimento em T&D
no valor médio de R$ 783.350,13 ao ano; conforme exposto na Tabela 7, foram oferecidas,
em média, 86.605 horas de capacitação por ano; foram realizados 213 eventos de T&D e foi
utilizada uma média de 3.656 oportunidades em T&D por ano. Questiona-se à área de
recursos humanos: há um acompanhamento sistemático do servidor que participou de
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capacitação (interna ou externa) para verificar se ele tem aplicado o aprendizado na sua
unidade de trabalho? O servidor que participou de capacitação é avaliado efetivamente quanto
ao seu desempenho pelo sistema de avaliação de desempenho?
Observa-se nas Normas de Treinamento que, no aspecto de avaliação dos
resultados do treinamento, é contemplada a avaliação de reação, que tem como objetivo
coletar as considerações do treinando sobre o desempenho do instrutor, a validade da
disciplina e do conteúdo programático e da coordenação do curso nos aspectos técnico e de
suporte e a avaliação de aprendizagem, que faz a validação dos resultados logrados pelo
treinando e os objetivos estabelecidos para a disciplina. Porém, a avaliação e monitoramento
do servidor após o treinamento não são consideradas, não há um feedback do gestor imediato
quando o servidor retorna à sua unidade sobre o desempenho dele esperado no exercício de
suas funções. A área de recursos humanos, por sua vez, também não monitora a efetividade
dos treinamentos junto às unidades fazendárias.
Há muito tempo, a administração pública é cobrada pelo efetivo atendimento às
demandas sociais e pela qualidade na prestação dos serviços públicos. Uma das principais
causas apontadas como responsável pelo mau desempenho da administração pública é a falta
de capacitação e de qualificação dos servidores públicos. Não é de toda procedente essa
justificativa, pois contribuem, também, para esse mau desempenho a limitação de recursos
para investir em RH; descontinuidade de gestão; gestores que não pertencem ao quadro
técnico da administração pública; excessiva descentralização administrativa e pouca visão
sistêmica quanto à priorização da alocação dos recursos públicos (MINAS GERAIS, 2006).
Reconhece-se que as ações de T&D constituem um dos fatores que contribuem
para o melhor desempenho institucional, bem como, para o alcance de melhores resultados,
pois atuam diretamente no desenvolvimento dos conhecimentos, das habilidades e das
atitudes que compõem a competência dos servidores proporcionando o aperfeiçoamento
profissional; desta forma, contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos da organização
(MINAS GERAIS, 2006).

4.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E NO
CEARÁ

As principais transformações históricas no processo de capacitação para o
trabalho humano, para Pochmann (2010), encontram-se associadas às formas de como as
sociedades conseguiram se organizar para a geração e distribuição da riqueza. De maneira

54

geral, a evolução das sociedades tem permitido ao homem libertar-se gradualmente do
trabalho vinculado tão somente à estrita necessidade de sobreviver.
Pochmann (2010) destaca que a partir do século XIX, com a transição para a
sociedade urbana e industrial, surgem novas modalidades emancipatórias na condição de
trabalho, fundado quase exclusivamente na luta pela sobrevivência.
Bauman (2001, p. 151) fala sobre as mudanças acerca do trabalho: “O futuro era
visto como os demais produtos nessa sociedade de produtores: alguma coisa a ser pensada,
projetada e acompanhada em seu processo de produção. O futuro era a criação do trabalho, e
o trabalho era a fonte de toda criação”.
As mudanças demográficas, culturais, sociais e, principalmente, as econômicas e
tecnológicas, estão transformando a forma de atuar nas organizações. Então, as novas formas de
organização do processo produtivo (automação, inovações tecnológicas, políticas de gestão de
pessoas, etc.) trazem questionamentos sobre a relação identidade/trabalho, considerando-se que
ele ainda é um dos aspectos culturais da vida humana.
Em um contexto complexo como o contemporâneo, tanto para o setor privado
como para o setor público, é preciso dirigir esforços para bem planejar as ações para integrar
processos, tecnologia, recursos financeiros e humanos. A primeira experiência de reforma e
planejamento no setor público no Brasil foi em 1938, com a criação do Departamento
Administrativo do Serviço Público (DASP) pelo Decreto-Lei n.º 579, de 30 de julho de 1938,
no governo de Getúlio Vargas, no então Estado Novo. Esta iniciativa deu uma nova feição à
administração pública brasileira, pois, foi a partir da criação do DASP, que os órgãos estatais
no Brasil implantaram modelos de planejamento e fiscalização na administração técnico
burocrática do país. Dentre as funções do DASP destacavam-se as de órgão de consultoria,
seleção, planejamento e fiscalização. Buscou-se, com sua criação, instituir um modelo de
gestão que munisse o setor público de racionalidade e excelência produtiva com rigor técnico,
impessoalidade e autonomia. Vale ressaltar que, na administração dos recursos humanos, o
DASP é uma referência na implementação do princípio do mérito profissional e, apesar da
valorização de instrumentos como o concurso e o treinamento, não houve efetivamente a
implantação de uma política de recursos humanos que respaldasse as necessidades do Estado.
Foi proposta uma reforma em 1967, pelo Decreto-Lei n.º 200, que propunha
inovações administrativas como planejamento, coordenação, descentralização, delegação de
competência e controle. Este decreto-lei trouxe em seu bojo a descentralização funcional, com
o objetivo de garantir maior dinamismo no nível operacional e foi com ele que surgiu a
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classificação da Administração Pública Direta e Indireta e a denominação “Estatuto da
Reforma Administrativa”, com abrangência aos Estados e municípios (BRASIL, 1967).
Em nível estadual, pode-se apontar que, na década de 1980, no Estado do Ceará,
evidenciaram-se mudanças significativas no campo político, administrativo e institucional,
impulsionadas pela ascensão de ‘um grupo de jovens empresários’ ao governo do Estado. Este
grupo foi responsável pela implantação de ‘um modelo de gestão na Administração Pública
Estadual’, com ações baseadas em definição de metas para atingir resultados. Este novo
cenário exigia ‘um capital humano qualificado’ e disponibilidade de recursos financeiros para
financiar os projetos de investimentos advindos dessa administração (AMARAL FILHO,
2004; LUGO, 2005 apud CISNE, 2012).
Na década de 1990, mais precisamente no ano de 1995, o Brasil passa por “uma
profunda revisão dos papéis do Estado central”, que consistiu no fortalecimento do “núcleo
estratégico do Estado – responsável pela formulação de políticas públicas nacionais e pelas
funções de regulação do setor privado”. A nova reforma, em seu Plano Diretor, tinha dois
objetivos principais:

aumentar a efetividade do núcleo estratégico, de forma que os objetivos,
democraticamente acordados, sejam adequados e, efetivamente alcançados;
modernizar a administração burocrática, através de uma política de
profissionalização do serviço público, ou seja, de uma política de carreiras, de
concursos públicos anuais, de programas de educação continuada permanente, de
uma efetiva administração salarial, ao mesmo tempo em que se introduz no sistema
burocrático uma cultura gerencial baseada na avaliação de desempenho
(PACHECO, 2002, p. 80).

Dentre as políticas de recursos humanos nesse período, destacam-se: a política de
remuneração (plano de cargos e carreiras) através da qual o governo garantiu aumentos de salários
diferenciados, buscando diminuir as diferenças entre o setor público e o setor privado; o regime de
aposentadoria pelo qual o governo criou alíquotas progressivas aumentando o patamar de
contribuição dos servidores; o ingresso de novos servidores por concurso e a capacitação
permanente. Essa medida garantiu o ingresso regular e sistemático no serviço público.
Pacheco (2002, p. 97) fala que
a força de trabalho do setor público, como vários outros objetos das políticas
públicas e das reformas em curso no Brasil, traz à tona questões profundas como a
natureza do federalismo brasileiro, a relação entre poderes, as desigualdades
regionais, as injustiças sociais e os privilégios, a bandeira da fácil isonomia – que
por trás da aparência de "tratamento igual a todos" esconde a falta de coragem para
avaliar e recompensar os desempenhos diferentes; as dificuldades em entender e
aceitar o sentido profundo da meritocracia, etc.
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O grande destaque da capacitação e qualificação profissional aconteceu por força
do contexto de mudanças no paradigma tecnológico, a partir da década de 1980. Foi a crise
capitalista mundial, na década de 1970, que implantou um regime de acumulação flexível,
mais adequado “às novas condições da concorrência e de valorização do capital e ao novo
patamar da luta de classes na produção” (ALVES, 2007 apud CONSTANT, 2010, p. 23).
Desde o início da década de 1990, o Ministério do Trabalho e Emprego
desenvolve uma política de capacitação e qualificação profissional como parte de uma política
de emprego e renda destinada a grupos que se encontram em desvantagem em relação ao
mercado de trabalho, por que não tiveram acesso às instituições de treinamento e capacitação
profissional. Nesse período foi criado o Plano Nacional de Formação Profissional
(PLANFOR), que é financiado com recursos do Fundo de Assistência ao Trabalhador (FAT),
que tem como objetivo estimular a qualificação, priorizando as pessoas que sofrem
discriminação no mercado de trabalho em função do gênero, cor/raça, faixa etária e/ou
escolaridade. O PLANFOR passou por alterações e, em 2003, criou o Plano Nacional de
Qualificação Social e Profissional (PNQ). Em 2005, o governo ampliou ainda mais o
programa de formação, criando o Programa Universidade para Todos (PROUNI), concedendo
bolsas de estudo integrais e parciais a estudantes de baixa renda em cursos de graduação e de
formação específica. Este programa incentiva as instituições privadas de ensino superior a
aderirem ao programa, concedendo dedução de alguns tributos. Aprimorando o programa, em
2007, foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), envolvendo diversas
ações como avaliação de rendimentos dos alunos, capacitação de docentes, adoção do piso
salarial para professores e melhoria das condições de infraestrutura das unidades de ensino,
com objetivo de melhorar a qualidade do ensino da inclusão social (BRASÍLIA, 2008).
No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n.º 9.394 de 20 de
dezembro de 1996, em seu Artigo 1º, § 2º diz que “a educação escolar deverá vincular-se ao
mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 2010). No Artigo 2º ressalta que “a educação
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2010).
No que diz respeito à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o Artigo 36
– A (LDB) dá flexibilidade ao “ensino médio, [que] atendida a formação geral do educando,
poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas” (BRASIL, 2010). E ainda o Artigo
36 preconiza que “a educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com
a educação profissional” (BRASIL, 2010). A educação superior, conforme Artigo 44, III
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(LDB), abrangerá os cursos de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e
doutorado, cursos de especialização e outros.
No contexto estadual destaca-se o alinhamento do projeto de educação
profissional do Governo do Estado do Ceará com a política nacional de ensino médio, a qual
trata dos princípios da formação profissional do jovem e do adulto.
Em 1º de março de 2005 foi criada a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado
do Ceará (SECITECE) pela Lei n.º 12.077 – A, sendo alterada sua denominação para
Secretaria da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (SECITECE), pela Lei n.º 13.714, 21 de
dezembro de 2005. Com a criação da SECITECE, o governo se proprõe a elevar a
qualidade profissional no Estado do Ceará, apoiando, articulando, buscando parcerias e
elaborando programas de capacitação profissional. Dentro das atividades que visam à
elevação da qualidade profissional, estão a capacitação, em todo Estado, de técnicos de nível
médio e de tecnólogos de nível superior, além da formação inicial e continuada de
trabalhadores em geral e capacitação em TI (CEARÁ, 2013c).
Os órgãos vinculados à SECITECE são: a Universidade Estadual do Ceará
(UECE), a Universidade Regional do Cariri (URCA), a Universidade Regional do Vale do
Acaraú (UVA), a Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial (NUTEC), a Fundação Cearense
de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e a Fundação Cearense
de Metereologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), além dos órgãos colegiados, o Conselho
Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Ceará, o Conselho Gestor do Fundo
de Inovação Tecnológica do Estado do Ceará (FIT) e o Instituto de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (IPDI), e ainda mantém contrato de gestão com o Instituto
Centro de Educação Tecnológica-CENTEC (CEARÁ, 2013c).
Segundo Andrade (2010), o governo Estado do Ceará ampliou a rede dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), que além de Fortaleza,
contemplou os municípios de Cedro, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Crato, Iguatu, Limoeiro
do Norte, Quixadá, e, mais recentemente, Acaraú, Canindé e Crateús.
Moreira Júnior (2009 apud SILVA, 2012) relaciona os principais programas do
governo para viabilizar esse projeto de qualificação profissional no Ceará, que são:
a) Programa de Educação Profissional – tem como foco a qualificação de
formação de empreendedores, profissionais autônomos, jovens e trabalhadores
fora do mercado de trabalho, contemplando também os portadores de
necessidades especiais;
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b) Programa Serviço Civil Voluntário – visa à qualificação complementar à
formação acadêmica de estudantes universitários com abrangência em estágio
prático com prestação de serviços em comunidades carentes, como uma
compensação ao ensino gratuito na universidade pública estadual;
c) Programa de Consolidação de Polos de Educação Superior e Tecnológica no
Estado – faz a articulação do Governo com as diversas instituições que atuam
com capacitação e a ampliação da rede de Centros Vocacioanais Tecnológicos
(CVT) e de CENTEC, para garantir a educação profissional em todo o Estado;
d) Programa de Preparação para o Trabalho – é um programa de capacitação
profissional que engloba adaptações nos currículos de ensino médio e
introdução do ensino contextualizado, ou seja, que considera as potencialidades
regionais e as áreas estratégicas de desenvolvimento do Estado.

Ainda segundo Silva (2012), o direcionamento da educação profissional tem
como foco estratégico contemplar a formação de professores para a educação tecnológica e
profissional, em cooperação com os governos Federal, Municipal e até a iniciativa privada.
Conforme Barreto e Menezes (2014) o Estado do Ceará, no quesito educação, teve
um investimento acumulado de 2002 a 2006, que representou 3,84% dos investimentos totais
do Estado; de 2007 a 2012 obteve uma participação de 9,13% dos investimentos totais. Esses
investimentos tiveram impacto nas escolas estaduais de educação profissional, escolas
estaduais de ensino médio e o Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), mostrando o
esforço despendido para o desenvolvimento educacional do Estado, principalmente no
período de 2007 a 2012.
No mundo corporativo, seja privado ou público, observa-se uma dinâmica acerca
do papel estratégico do ser humano no ambiente organizacional. Esta dinâmica é responsável
pelo o que uma organização é ou se propõe a ser em nível mundial; o que ela faz para ser
atrativa para se trabalhar e, ao mesmo tempo, como desenvolve e retém seus talentos internos.
Para ser competitiva, uma empresa não se restringe apenas ao investimento em máquinas e
equipamentos, instalações físicas e tecnologia; isso já é comum a todas e de fácil acesso no
mercado. A diferença está no talento humano, que pode fazer cada vez mais a um custo baixo
e melhor em um tempo reduzido.
É isso que explica a teoria do capital humano, a representação da produtividade
gerada pelo elemento humano. A qualificação da mão de obra é responsável pela ampliação
da produtividade econômica e, consequentemente, pelo aumento do lucro do capital. Portanto,
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o conhecimento superou o capital financeiro na perspectiva de que o funcionamento das
organizações não se limita mais ao tempo, espaço ou distância. A virtualização das empresas
traz como premissa a mudança e a inovação na cultura organizacional, confirmando que a
vantagem competitiva está nas pessoas que possuem conhecimentos e habilidades.
O estudo de Manfredi (1998) mostra que a qualificação foi privatizada a partir de
critérios oriundos das necessidades do mercado formal de trabalho para definir cargo/função.
Nesta perspectiva, a qualificação é vista como uma propriedade de caráter particular que
agrega “conhecimentos tecnicocientíficos, destrezas, habilidades, que ampliam os
conhecimentos e experiências adquiridas durante o caminho escola-trabalho, entendido como
processo individual e personalizado, sem nenhum sentido sociocultural” (MANFREDI, 1998,
p. 5). O referido estudo ressalta, também, o entendimento de Kuenzer (1985, p. 114 apud
MANFREDI, 1998, p. 5) sobre a formação para o trabalho como sendo um “treinamento
básico, conhecimento ou formação escolar necessários para o exercício da função; esse
conhecimento ou formação podem ter sido adquiridos ou por instrução formal ou por
treinamento preliminar em trabalho de menor grau, ou pela combinação desses meios”. Vê-se
que é reforçada a prática de preparar os trabalhadores objetivando unicamente o desempenho
de tarefas e/ou funções específicas e operacionais; não há uma preocupação com a formação
teórica e abrangente do trabalhador.
A qualificação do trabalho e dos trabalhadores não é uma preocupação
exclusivamente dos teóricos e gestores do capitalismo, os críticos deste regime também, ao
longo dos anos, têm manifestado interesse nas discussões que envolvem a qualificação e as
formas de organização do trabalho e dos demais meios de produção, tal como Marx e seus
contemporâneos, ressaltando que “as concepções de qualificações tem sido construídas
tomando-se o trabalho como eixo articulador das noções de qualificação/desqualificação”
(MANFREDI, 1998, p. 6). A partir desta concepção surgem duas dimensões da qualificação
do trabalho: uma de caráter negativo e outra de positivo. A dimensão negativa apresenta o
processo de organização capitalista do trabalho como responsável pela caracterização de um
“trabalho alienado, fragmentado e desqualificado” (MANFREDI, 1998, p. 6).
Como aspecto alienável, diz-se da divisão do trabalho entre manual e intelectual, a
dicotomia entre a criação e a execução. No entanto, essa divisão não é verdadeira sob o ponto
de vista do funcionamento do organismo humano: ele não identifica o que é trabalho manual
ou intelectual, pois qualquer trabalho envolve percepção, pensamento e execução. O caráter
alienável apresenta-se, também, no controle hierárquico e na disciplina, por meio do qual o
capital impõe sua forma de alocação de tarefas, ritmo de trabalho, qualidade do produto e
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outros. Os aspectos de fragmentação e desqualificação no processo de trabalho são elementos
intrínsecos ao capitalismo, os quais estabelecem as funções de trabalho com rotinas
previsíveis, padronizadas que devem ser executadas num prazo mínimo de tempo utlizando
mão de obra barata e suscetível à substituição (MANFREDI, 1998).
Portanto, é preciso que o setor público garanta políticas de trabalho e mantenha o
mercado informado e articulado, ágil e dinâmico na regulação da demanda e da oferta de
emprego, responsável pelo aproveitamento produtivo do capital humano e, consequentemente,
uma melhor distribuição de renda do trabalho. De maneira geral, a qualificação do capital
humano é concebida para atender a economia e os interesses da classe dominante.
O capítulo seguinte discorre sobre a análise dos resultados da pesquisa.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

O questionário contempla dois blocos de perguntas. Um questionário interpela os
gestores, e o outro, os servidores. Inicialmente, há duas questões comuns aos dois grupos; a
primeira diz respeito à categoria dos sujeitos (gestores e servidores), e a segunda trata da
qualificação das políticas de capacitação dos servidores fazendários.
Para obter os objetivos propostos, empregou-se a abordagem qualitativa, como um
instrumento relevante para autenticar as inferências definidas, especialmente por oportunizar a
compreensão do objeto da pesquisa em suas múltiplas dimensões e perspectivas.
Quando foi aplicada esta pesquisa, a SEFAZ-CE estava com 146 gestores.
Considerando que 44 responderam à pesquisa, a abrangência foi de 30,14% do total de
gestores da Secretaria. Em relação à amostra (107), foram 41,12%. Quanto aos servidores,
eram 1.387, sendo que 113 responderam à pesquisa, correspondendo a 8,15% do total de
servidores e, em referência à amostra (310), o percentual foi de 36,45%.
Gráfico 1 – Categoria dos sujeitos

44

113

Gestor

Servidor

Fonte: Pesquisa direta.

Na pesquisa, em uma perspectiva individual e coletiva, identifica-se que os
gestores assumem a postura perante as circunstâncias organizacionais para a análise de suas
competências e de sua equipe. No contexto organizacional, evidenciaram-se expectativas
sobre as competências gerenciais, que se ampliaram quanto ao investimento em capacitação
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promovida pela SEFAZ-CE. Quanto aos servidores, os que contribuíram com a pesquisa
revelam-se envolvidos com a melhoria e crescimento da Secretaria por meio da qualificação.
Em todas as hipóteses, foi indagado aos gestores e servidores sobre as suas
opiniões positivas e negativas acerca das políticas de recursos humanos de capacitação da
SEFAZ-CE.
Gráfico 2 – Recrutamento e seleção de pessoal

Fonte: Pesquisa direta.

Destaca-se que 52,27% dos gestores e 43,36% dos servidores consideram o
conceito regular para a ação de recrutamento de pessoal. Observa-se que para os gestores os
conceitos regular, ruim e péssimo, juntos somam 70,45% e os conceitos, ótimo e bom somam
29,55%. E para os servidores os conceitos regular, ruim e péssimo somam 57,52% e os
conceitos, bom e ótimo somam 42,47%.
Este resultado reflete a insatisfação em relação ao longo período que a Secretaria
ficou sem realizar concurso, pois foram quase vinte anos do concurso anterior. Isso provoca
um choque de gerações e de cultura, dificultando a integração e a cooperação entre os
servidores no exercício de suas atividades.
Como visto anteriormente, o ingresso no serviço público se dá somente por meio de
concurso e o último concurso realizado para a SEFAZ-CE foi em 2007. Com a entrada dos novos
servidores, houve um revigoramento na organização, principalmente por que todos já ingressaram
com uma formação de nível superior e isso reflete em novas maneiras de pensar, ampliando e
fortalecendo as competências existentes. Foi gerada uma expectativa em toda a organização com a
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entrada de novos talentos, pois são potencialmente qualificados e foi esperado um melhor
desempenho nas atividades das diversas áreas que receberam esses servidores.
De fato, os gestores entrevistados afirmaram que houve um upgrade nos seus
setores, tanto em agilidade como em qualidade no desempenho e produtividade de suas
equipes, porém, também revelam que, após seis anos do ingresso do último concurso, já
percebem uma acomodação ou pouca motivação nesses servidores.
Não obstante a essa expectativa, esses servidores questionam o curso introdutório
que, segundo eles, poderia ser mais consistente e eficaz para a execução das atividades nas
unidades fazendárias, nas quais foram lotados inicialmente.
Gráfico 3 – Movimentação de pessoal

Fonte: Pesquisa direta.

Verifica-se que nos conceitos regular, ruim e péssimo, os gestores representam
com 72,73% sua insatisfação, e no conceito bom, 27,27%, sendo que o conceito ótimo não foi
pontuado. Os servidores consideram 74,34% regular, ruim e péssimo e, nos conceitos ótimo e
bom, somam 25,66%.
Na SEFAZ-CE, em análise feita em capítulo anterior, a política de movimentação
de pessoal não obedece, na maioria das vezes, aos critérios estabelecidos para a efetividade
desta prática e deveria levar em conta as atividades, as competências e o perfil dos servidores
para a adequada alocação nas diversas unidades fazendárias. É importante ressaltar que a
movimentação abrange o remanejamento interno, a redistribuição de pessoal, a remoção,
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cessão, bem como o retorno de pessoas que estão ocupando cargo de chefias ou assessoria na
própria Secretaria, em outros órgãos do Estado ou em outra esfera pública.
Para o remanejamento interno, não há período determinado para a realização, e só
acontece na Auditoria e no Trânsito. Esta política deveria atender aos interesses da
organização, sem desprezar, no entanto, a satisfação do servidor, que será mais eficiente se for
lotado adequadamente, segundo sua função.
No contexto organizacional público brasileiro, a estrutura apresenta-se com
características complexas e uma hierarquia diversificada, que se delineia pelo excessivo
controle de movimentação de pessoal e distribuição de cargos e comissões dentro da visão da
alta administração. Sabe-se que a ingerência política e administrativa extrínseca à organização
culturalmente é que orienta o estilo de gestão das organizações públicas, bem como a
descontinuidade da gestão sem o foco no profissionalismo e sem efetividade das ações da
administração pública.
A urgência do momento no setor público é a orientação eficaz do
desenvolvimento das competências do servidor em relação à carreira, ou seja, eliminar a
informalidade na alocação dos servidores e orientar para o merecimento profissional. Todavia,
as organizações públicas deveriam implantar políticas de reconhecimento dos seus talentos
humanos por meio dos remanejamentos e de promoções de uma forma mais justa e igualitária,
que motivem seus colaboradores a buscarem um diferencial de contribuição que impulsione
os resultados da organização.
As organizações contemporâneas com seus limites já definidos por normas e
procedimentos enfrentam impiedosamente os avanços da tecnologia da informação e da
conectividade. O acesso fácil à informação disponível instantaneamente a todos traz
questionamentos às organizações quanto ao seu quadro de colaboradores: como definir o
perfil adequado para realizar determinada tarefa? (BOOG; BOOG, 2006).
Schnaider (2003), em sua tese, salienta que a estratégia de planejamento da
alocação de recursos humanos sustenta-se em três importantes colunas basilares: o mapa de
conhecimentos dos profissionais da Organização, a definição dos conhecimentos necessários à
realização das atividades e a experiência pessoal do indivíduo.
Já foi dito anteriormente que a SEFAZ-CE mapeou as competências gerenciais,
competências das áreas, agora é necessário definir as competências individuais, e faça o
alinhamento com os objetivos organizacionais.
O Anexo A apresenta as áreas de formação dos servidores por coordenação; há que
se comparar com o que estabelece as Normas de Treinamento, em 1998, no segmento de
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Especialização Complementar, o item que trata do nível de pós-graduação (especialização,
mestrado e doutorado), que se destina a suprir as necessidades da Secretaria em relação ao
conhecimento mais especializado, com o Plano de Capacitação da SEFAZ-CE em 1999, o qual
apresenta o Programa de Treinamento contemplando a formação básica, a formação para a
grande área, a formação por célula e a formação complementar. Questiona-se, como a SEFAZCE monitora, para fins de lotação, a formação e a especialização complementar dos servidores?
Gráfico 4 – Banco de gerentes e sucessores

Fonte: Pesquisa direta.

O conceito regular é representado por 36,36% dos gestores que responderam à
pesquisa, 18,18% optaram pelo conceito ruim e 9,09%, péssimo. Porém, o conceito bom
chega a 34,09% e, ótimo 2,65%. Os servidores entrevistados são respresentados em 40,71%
no conceito regular, 13,27% no conceito ruim e 13,27 no conceito péssimo; nos conceitos,
bom 30,09% e 2,27% ótimo.
No Gráfico 5, abaixo, verifica-se que o descontentamento chega a mais de 70%
dos servidores e mais de 65% dos gestores, em relação à política de desenvolvimento de
liderança. Fazendo uma comparação entre os Gráficos 4 e 5, nas políticas de formação do
banco de gestores e líderes, respectivamente, essa manifestação revela uma preocupação
com a sucessão gerencial na Secretaria, pois trata-se da continuidade dos trabalhos e
funções orientados aos resultados, metas e diretrizes estabelecidos pela organização.
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Gráfico 5 – Desenvolvimento de lideranças

Fonte: Pesquisa direta.

Nessa política, 47,73% dos gestores optaram pelo conceito regular, ruim 13,64% e
péssimo 6,82%; nos conceitos, bom 27,27% e ótimo 4,55%. Os servidores registram 42,48%
no conceito regular, 16,81% ruim e, 15,93% péssimo; nos conceitos, bom 23,89% e ótimo
0,88%.
Na Secretaria, vide Tabela 6, houve fomento da política de formação de gestores e
de lideranças, atualmente em cargos comissionados e podemos constatar que o número em
capacitação interna e externa chegou a 3.520 oportunidades, no período analisado. Porém, o
que se percebe é que há pouca renovação no quadro gerencial da Secretaria e que não houve,
nesse período, ações de formação e/ou composição do banco de gerentes e sucessores.
No aspecto da formação de gerentes, Boog e Boog (2006), dizem que a educação
gerencial é geradora de mudanças nos modelos de gestão, nas ações e posturas dos líderes e
dos formadores de opinião nas organizações. A educação a que se refere o autor, que ele
denomina de “ganhos e impulsos de conhecimento”, é aquela que acontece na convivência,
nos contatos e nos relacionamentos com os atores clientes, fornecedores e parceiros de
negócios, grupos sociais, fundações e órgãos não-governamentais. Ou seja, é na
intersetorialidade entre os diversos atores que se realiza a aprendizagem que provoca
mudanças nas organizações. As ações de capacitação promovem e sustentam o crescimento
pessoal e profissional dos servidores que ocupam cargos de liderança, abrangendo os
coordenadores, orientadores e supervisores, enfim a alta gerência (BOOG; BOOG, 2006).
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Boog e Boog (2006, p. 95) salientam que os valores esperados dos líderes partem da
“necessidade da construção de uma realidade mais democrática, mais justa e equilibrada, mais
real e menos financeira, mais solidária e humanitária”. Para os autores, o conhecimento é
indispensável; e o líder deve incentivar seus colaboradores a buscar a formação e conhecimento
para aproveitarem as oportunidades oferecidas para o desenvolvimento de talentos. O perfil de
líder forte e carismático, de antes, foi superado pelo perfil participativo e orientado ao
desenvolvimento dos seus colaboradores.
A Revista EXAME, anualmente, elege as melhores empresas (setor privado e
público) e o nível de satisfação dos seus colaboradores, em nível nacional e regional, para se
trabalhar. Não vou levar em conta as empresas vencedoras, mas os critérios de avaliação. O
objetivo é diagnosticar o clima organizacional e a satisfação dos profissionais que nelas
trabalham. A empresa é avaliada pelo Índice de Qualidade na Gestão das Pessoas (IQGP),
com abordagem na estratégia e gestão, liderança, cidadania empresarial, políticas e prática,
carreira, desenvolvimento, remuneração e benefícios e saúde. Já os colaboradores são
avaliados pelo Índice de Qualidade no ambiente de Trabalho (IQAT), destacando a identidade
com a empresa, satisfação e motivação, se acreditam ter desenvolvimento e se reverenciam os
seus líderes (AS MELHORES empresas..., 2013).
A Revista ÉPOCA também faz a avaliação das empresas pelo programa “Melhores
Empresas Para Trabalhar GPTW – Brasil”, e baseia-se nas culturas dos melhores lugares e
ambientes de trabalho, com o objetivo de proporcionar aos “líderes da organização dados
objetivos, benchmarks e prioridades definidas para ajudá-los a realizar melhorias poderosas em
seus ambientes de trabalho e aumentar o desempenho da empresa” (GREAT PLACE TO
WORK®, 2014).
Segundo Pomi e Navarro (apud BOOG; BOOG, 2006), o Brasil, por sua variedade
cultural, apresenta diversos estilos de gestão, tanto no setor privado como no setor público, que
priorizam diferentes critérios, como a segurança, a pressão por resultados financeiros, o
planejamento, a saúde e o bem estar do ser humano. Esta multiplicidade de critérios e focos, na
realidade, é um impedimento na preparação dos gestores e colaboradores na valorização da
aprendizagem e no investimento em desenvolvimento de RH e, consequentemente, a
compreensão de que é preciso mensurar e avaliar as diversas variáveis que têm impacto nos
resultados dos negócios, por meio do trabalho.
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Gráfico 6 – Avaliação de desempenho

Fonte: Pesquisa direta.

Dos gestores, 38,64% optaram pelo conceito regular, 15,91% ruim e 11,36%,
péssimo; os conceitos, bom, com 31,82% e ótimo, com 2,27%. Dos servidores, 36,28%
optaram pelo conceito regular, 18,58% ruim e 3,54% por péssimo; nos conceitos bom foram
35,40%, e ótimo, 6,19%.
À avaliação de desempenho dos servidores, infere-se que é a medição de
resultados e a eficiência dos serviços públicos, e mais importante que isso, o monitoramento
contínuo desses resultados por meio de indicadores inerentes às funções, que retratem
mudanças nas atividades.
Na SEFAZ-CE, a avaliação de desempenho é realizada com o objetivo de
promover a progressão funcional para fins de remuneração, porém, deveria ser mais
abrangente, tendo como parâmetro a meritocracia, a movimentação de pessoal com vista à
adequada alocação e refletixão sobre a própria qualificação do servidor. O percentual de
desaprovação dos gestores neste processo é maior que dos servidores; sabe-se da resistência
que têm os gestores quanto à avaliação dos seus colaboradores.
Mussury (2011) relata que o comprometimento organizacional consiste em uma
condição psíquica, que caracteriza a relação do indivíduo com a organização. A diferença está
na natureza desta condição, que se compõe da seguinte forma: comprometimento afetivo com
a organização porque assim o querem; comprometimento instrumental (benefícios), que
continuam trabalhando porque precisam e o comprometimento normativo, que é a assimilação
das normas por parte do indivíduo de valores e padrões culturais da organização, despertando
o sentimento de obrigação por contribuir.
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Mussury (2011) também faz uma análise realista a respeito das características da
falta de comprometimento das pessoas no serviço público, que, segundo a autora, se manifesta
na pouca integração às atividades; omissão diante de problema e o fato de não se verem na
obrigação de ajudar a organização a atingir seus objetivos; não apresentam inovações e não
agregam valor através de sugestões e ideias; dentre outras.
Fazemos uma reflexão diante da análise da autora supracitada: cabe à SEFAZ-CE
aplicar a prática contemporânea de gestão estratégica de RH, a qual enseja o apoio da alta
administração para desenvolver equipes de alta performance, visando o comprometimento
com os projetos, as ações, as metas, os prazos, além da cooperação e intersetorialidade entre
as diversas áreas da Secretaria, capacitando sempre os servidores para a prestação de um
serviço público de qualidade.
Cabe ao setor de RH trabalhar as características de autorrealização e de
autoestima, para que o corpo funcional da SEFAZ-CE mantenha-se motivado e desafiado no
exercício de suas funções.
Gráfico 7 – Plano de cargos e carreiras
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Fonte: Pesquisa direta.

O reconhecimento de 79,55% dos gestores entrevistados com os conceitos bom e
ótimo, e os servidores com 60% nos mesmos conceitos reflete que, em termos de benefícios,
os servidores, de uma forma geral, avaliam positivamente o PCC.
Foi visto anteriormente que o PCC é abrangente porque promove a
profissionalização, e o conhecimento adquirido desperta para a evolução do desenvolvimento
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funcional. Porém, mais uma vez, destaca-se que a qualificação dos servidores deve atender
sua área de atuação, pois um plano de cargos e carreiras constitui-se em elemento inibidor de
desvio de função, evitando que os servidores empreguem sua formação aquém das funções do
cargo estabelecidas na realização do concurso.
Os servidores reconhecem na normatização vigente os benefícios do incentivo à
reciclagem periódica, ao exigir 300h de capacitação para que o mesmo possa adquirir
pontuação máxima para fins de promoção na carreira. Exige-se também 200h anuais como
condição para receber pontuação máxima nos casos de progressão na classe, além de a
SEFAZ estar sempre oferecendo cursos internos e externos custeados pela organização; o
servidor, pois, tem oportunidade de gratificação por meio de progressões e promoções com a
oferta de cursos internos e externos.
Gráfico 8 – Treinamento e desenvolvimento de pessoal
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Fonte: Pesquisa direta.

Sobre a política de T&D, 65,48% dos servidores e 59% dos gestores expressam de
forma contundente uma avaliação adversa, imprimindo o anseio de aprimoramento nesta
política. Os conceitos bom e ótimo chegam respectivamente a 34,51% e, 40,91%. Um
reconhecimento de validação dos trabalhos de T&D, mas que merece ações de melhorias.
Aqui deve ser lembrado que, no período analisado, a SEFAZ-CE teve um
investimento em T&D o valor médio de R$ 783.350,13 ao ano; conforme exposto na Tabela
7, foram oferecidas, em média, 86.605 horas de capacitação e realizados 213 eventos de T&D,
utilizadando-se uma média de 3.656 oportunidades em T&D por ano.
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A efetivação das políticas de recursos humanos nas organizações públicas é
influenciada pelas vicissitudes próprias do setor público, como a interferência política e a
cultura organizacional. Especialmente em T&D, faz-se necessário o apoio da alta gerência
para dar direcionamento à qualificação dos servidores, reconhecimento de seu desempenho e
de seus resultados.
Na SEFAZ-CE, como visto anteriormente, a área de recursos humanos começou a
se estruturar a partir do ano de 1971, com a criação do Centro de Treinamento da Fazenda
(CETRED), o qual era subordinado à Divisão de Recursos Humanos e voltado especialmente
para treinamentos internos. Em novembro de 1987, foi criado o Departamento de Recursos
Humanos, implantando a Divisão de Treinamento e Desenvolvimento. Hoje, a área tem
recursos alocados no orçamento da Secretaria, que é a garantia mínima da efetivação dos
programas e projetos da área, bem como as coordenações destinam recursos para treinamento
técnico advindo de seus projetos. A área de RH já possui a cultura do planejamento de T&D
com coordenação e avaliação apta a fornecer informações gerenciais, no entanto, é necessário
que se faça um monitoramento consistente sobre a evolução dos servidores, tendo como foco
o aprimoramento institucional.
Entender que a capacitação contribui para o fortalecimento institucional, é
reconhecer que o conhecimento proporciona o desenvolvimento institucional. Compreende-se
que este desenvolvimento diz respeito à maturidade das capacidades técnicas e gerenciais, as
quais podem concorrer para que a capacitação apresente parâmetros relativos à associação dos
recursos e processos de gestão, eficiência técnica e legitimidade institucional.
O nível de treinamento e qualificação de pessoal está relacionado à visão
sistêmica e remete à problemática de desenvolvimento institucional, na medida em que essa
abordagem evidencia o traço intrinsicamente político do desenvolvimento institucional, com
destaque para missão, legitimidade, credibilidade e autonomia das organizações. Destaque-se
também a percepção da importância da relação entre os diferentes atores, gestores e
colaboradores, que interagem nos processos institucionais que podem levar ao fortalecimento
ou ao enfraquecimento das organizações.

5.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS GESTORES

Nas questões 1, 2, 3, 4 e 5 dos gestores e dos servidores, devido à variedade
apresentada, as respostas foram agrupadas em categorias para facilitar a análise, o que requer
a definição de alguns critérios sugeridos por Selltiz et al. (1967, p. 441 apud GIL, 2008, p.
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157), tais como: “o conjunto de categorias deve ser derivado de um único princípio de
classificação; o conjunto de categorias deve ser exaustivo; as categorias do conjunto devem
ser mutuamente exclusivas”. Ainda segundo Gil (2008), as categorias podem ser classificadas
como favorável, desfavorável, neutra e outra residual, caso não seja possível o enquadramento
nas predecessoras.
A construção dos agrupamentos obedeceu aos seguintes procedimentos:
identificamos todas as Expressões-Chaves ou expressões equivalentes nos grupos e
colocamos as respostas na coluna correspondente às Expressões-Chaves; o agrupamento das
Expressões-Chaves seguiu uma sequência, de forma a dar coesão ao curso do texto, mantendo
o sentido e evitando a alteração do pensamento do respondente. A tentativa foi de alterar o
mínimo possível a opinião do informador evitando, assim, as distorções de entendimento.
É conveniente ressaltar que consolidamos, na composição do agrupamento, como
sugere o método, ideias repetidas e idênticas, ou seja, ditas da mesma maneira; as ideias
análogas, construídas em frases inéditas foram mantidas, bem como foram mantidas aquelas
que demonstravam aspectos relevantes investigados na pesquisa. As respostas estão em
itálico. Este primeiro bloco de respostas foi agrupado e subdividido em quatro categorias:
Crescimento; Arrecadação; Referência e Gestão.
Para o alcance dos objetivos propostos, utilizou-se a abordagem qualitativa, como
uma ferramenta primordial para legitimar as inferências deliberadas, sobretudo, por permitir
compreender o objeto de pesquisa em suas múltiplas dimensões e perspectivas.
Destacaremos a seguir as respostas dispostas por categorias, acerca da visão dos
gestores sobre planejamento estratégico da SEFAZ-CE, quanto ao desempenho da arrecadação.
Quadro 2 – Visão dos gestores sobre o planejamento estratégico da SEFAZ
Crescimento:
Aderência da estratégia
com os resultados
alcançados pela
organização

Arrecadação: Sugerem
que a SEFAZ tenha
atingido as metas de
arrecadação estabelecidas
Bom desempenho.

Crescendo acima da
meta estimada.

Referência:
Mensuração e comparação da
SEFAZ com os resultados de
organizações afins, em níveis
regional e nacional
Crescimento superior ao total do
ICMS Brasil.

Patamar médio e
aceitável.

11ª posição dentre as unidades
federadas de todo o Brasil.

Crescimento real nos
últimos anos.

Nível de desempenho de
arrecadação bastante
satisfatório.

3ª posição no Nordeste.

Crescente apesar das
crises econômicas.

Patamar de arrecadação
em nível "alto".

Fonte: Pesquisa direta.

Ocupar no mínimo a 5ª posição no
cenário nacional.
Segundo lugar comparando com
os estados nordestinos.

Gestão:
Controle da receita e despesa do
Tesouro Estadual

Captando e gerenciando
recursos.
Manter a gestão ou aplicação
dos recursos no mesmo padrão
da arrecadação.
Em um patamar eficiente e
excelente na aplicação do
recurso.
Como elemento decisivo e
interventivo no cenário
arrecadatório e de atuação nos
gastos.
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Ainda em relação ao planejamento estratégico, os gestores foram interpelados
sobre a coerência da capacitação com os objetivos estratégicos da Secretaria.
Gráfico 9 – Coerência com os objetivos estratégicos
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Fonte: Pesquisa direta.

Os gestores responderam contrariamente com 52,27% quanto à coerência da
capacitação aos objetivos estratégicos; apesar de a diferença não ser tão ampla, há uma
avaliação de não reconhecimento do alinhamento do treinamento ao planejamento estratégico
da Secretaria. Neste questionamento, foram estabelecidas as seguintes categorias: Estratégia;
Alocação; Prioridade e Efetividade.
Quadro 3 – Coerência com os objetivos estratégicos
Estratégia: coerência da
capacitação as diretrizes da
organização.
Norteada com a matriz de
treinamento.
Alinhar o planejamento da
capacitação aos objetivos da
SEFAZ-CE.
Segue a diretriz traçada no
planejamento estratégico.
Atende aos programas e
projetos estratégicos da
organização.
Não acompanha em termos de
crescimento quantitativo e
qualitativo.
Desconhece os objetivos
estratégicos.

Fonte: Pesquisa direta.

Alocação: interação da
capacitação com as
competências do servidor.

Prioridade: revela a maneira
Efetividade: como os
como os gestores percebem o gestores veem a capacitação
foco da capacitação.
quanto a sua efetividade.
Não há um vínculo claro
Priorizar a formação
Prepara o servidor para
entre os níveis operacional e
técnica, para cada atividade.
desafios.
estratégico.
Insuficiente no que diz
Pessoas nos lugares
Voltada para o
respeito à qualidade e a
inadequados.
operacional.
quantidade.
Os servidores que
ingressaram no último
Focada muito em questões
Descoordenada quanto à
concurso não são
técnicas pontuais.
eficácia.
preparados para a gerência.
Falta, na SEFAZ-CE, melhor
comunicação entre os
setores e melhor distribuição
dos servidores de acordo
com a formação e aptidão.
Falta, também, a criação de
um banco de sucessores.

Atividade finalística.

A SEFAZ-CE tem investido
muito na capacitação do
corpo gerencial e funcional.

Não atinge as unidades do
interior.
A capacitação externa é
muito precária.
Manifestação de interesse
dos próprios servidores.
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Os gestores foram questionados, conforme sua visão da SEFAZ, quais
competências farão diferença no alcance dos resultados esperados pela organização. As
competências apresentadas foram: competências de negócio; competência técnico-profissional
e competências sociais. Podiam optar por mais de uma alternativa, e foi pedido que
comentassem sua escolha.
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Gráfico 10 – Categorias de competências - gestores

80%
70%
60%
50%
37

40%

32

33

30%
20%
10%
0%
Competências de negócio

Competência técnicoprofissional

Competências sociais

Gestor - 44

Fonte: Pesquisa direta.

Os gestores que responderam à pesquisa consideram que as competências de
negócio são mais importantes; isso se justifica pela cultura da visão gerencial voltada para o
cumprimento de metas, prazos e resultados.
Aqui foram consideradas como categorias as próprias competências para obter
comparação direta das respostas.
Quadro 4 – Categorias das competências - gestores
Competências de Negócio:
relacionadas à compreensão do
negócio da organização.
Indispensáveis
Necessárias.

Competência técnico-profissional: é o
conhecimento específico de determinada
operação ou atividade.
Deveria haver um censo para melhor
adequá-las às funções.
Nos quadros profissionais da SEFAZ-CE
temos excelentes técnicos.

Importantes para o alcance dos
resultados organizacionais.

Considero mais importante.

Já é bem trabalhada.

Índice elevadíssimo de pós-graduados.

Na coordenação financeira, exige
muito a competência de negócio.

Complementa o rol de competências
necessárias ao bom desempenho
profissional.

Fonte: Pesquisa direta.

Competências sociais: é a interação entre
as pessoas na organização.
Competências mais objetivas no
desenvolvimento das atividades.
Necessárias para interagir com as
pessoas.
Imprescindível saber se inter-relacionar
para o alcance dos objetivos da
organização.
Permite uma contextualização do
trabalho da SEFAZ-CE.
Ajuda na compreensão do papel de
servidor público.
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Os gestores foram indagados a respeito das mudanças proporcionadas pela
capacitação ofertada pela SEFAZ, no desempenho da sua equipe.
Gráfico 11 – Desempenho da equipe
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Fonte: Pesquisa direta.

A aprovação dos gestores é de 72,73%, em relação às mudanças de desempenho
de suas equipes. Mesmo com a avaliação de caráter contrário na validação das políticas de
T&D (Gráfico 8), os gestores ainda percebem mudanças no comportamento de suas equipes
quando participam de treinamento.
A seguir apresentamos as respostas dispostas em categorias: Conhecimento
Específico; Melhor desempenho; Atendimento e Iniciativas.
Quadro 5 – Mudanças no desempenho da equipe
(continua)
Conhecimento Específico:
conhecimentos que emglobam
uma área, um processo ou um
sistema específico.

Nos projetos específicos (Ex.
Planilha do Simples Nacional).

Embora seja precário, sempre
que há algum curso de
capacitação específico para a
nossa área, a melhoria na
qualidade dos pareceres e
documentos é notável.

Melhor desempenho:
comportamentos que estimulam o
potencial dos servidores.

Atendimento: refere-se à
melhoria no serviço
prestado pela SEFAZ.

Embora a capacitação dos
servidores deixe a desejar, mesmo
assim agrega algum valor e este
será, querendo ou não, fonte de
inspiração no desenvolvimento das
atividades dos capacitados.
Nas nossas unidades de trabalho
percebe-se o crescimento
profissional dos servidores que se
submetem regularmente aos
programas de treinamento e
capacitação.

Mudança no atendimento
ao cliente interno e
externo; espírito de
equipe.

Iniciativas: ações das
coordenações
independente da atuação
da área de RH.
O desempenho da equipe
atualmente depende mais
do esforço individual de
cada membro que da
capacitação oferecida
pela SEFAZ-CE.
Os treinamentos que
temos são os que nós
solicitamos e estamos
tendo muitas
dificuldades em
contratá-los.
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Quadro 5 – Mudanças no desempenho da equipe
(conclusão)
Conhecimento Específico:
conhecimentos que emglobam
uma área, um processo ou um
sistema específico.

Atualmente, o grupo de estudos
econômico-tributário carece de
um melhor conhecimento
científico dos diversos setores
econômicos, e principalmente,
não há uma sistematização dos
dados relevantes destes setores.

Melhor desempenho:
comportamentos que estimulam o
potencial dos servidores.

Atendimento: refere-se à
melhoria no serviço
prestado pela SEFAZ.

Melhor relacionamento em grupo;
desenvolvimento de novas ideias.

Quanto mais treinamento, melhor
o desempenho das pessoas.
Quando as pessoas (servidores Sempre que temos oportunidades
e colaboradores) são treinadas, de participar de algum evento, o
conseguem melhor realizar suas funcionário tende a aumentar sua
atividades, o que podemos
autoestima e confiança no seu
exemplificar com o S2GPR trabalho, e isso é muito positivo,
Sistema de Gestão
na medida em que contagia outras
Governamental por Resultado.
pessoas também.

Melhoria da qualidade
dos serviços prestados.

Iniciativas: ações das
coordenações
independente da atuação
da área de RH.
Aqui na coordenação
financeira, os
treinamentos estão sendo
aplicados por
necessidade, em vista de
estarmos implementando
as novas Normas
Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público – NBC.
Basicamente toda
formação de nossa
equipe foi feita
externamente.
Não existe para o
interior.
O que falta à SEFAZ-CE
é uma efetiva cobrança
desta capacitação
oferecida às pessoas.

Fonte: Pesquisa direta.

Pediu-se aos gestores que fizessem comentários gerais sobre o tema da pesquisa,
dando-lhes oportunidades de ampliar suas considerações acerca das políticas de capacitação
dos servidores da SEFAZ. Não há necessidade de gráfico representando o quantitativo de
respostas, pois não havia a obrigatoriedade de comentar, sendo uma atitude espontânea.
Os comentários foram agrupados em categorias para melhor entendimento dos
temas destacados pelos gestores: Motivação e Reconhecimento; Mudança; Oportunidade.
Quadro 6 – Comentários – gestores
(continua)
Motivação e Reconhecimento:
Sugerem ações de reconhecimento
aos servidores.

Mudança:
Sugerem melhorias na área de recursos
humanos.
Acho que a Secretaria da Fazenda
É sempre importante motivar as
deveria oferecer mais cursos específicos
pessoas e, no trabalho, a
por área. Deveria disponibilizar verbas
reciclagem de conhecimentos e a
específicas para a qualificação do
aquisição de novos pode motivar servidor de acordo com cada área, e não
tanto quanto (ou mais) do que o
oferecer cursos gerais, que não agregam
desenvolvimento interpessoal.
muito à unidade onde ele desempenha
suas atividades.
A preocupação em fazer um estudo
Na organização SEFAZ-CE, a área sobre a política de recursos humanos de
de RH e seus produtos não são
capacitação da SEFAZ-CE pode
reconhecidos como estratégica.
contribuir para a melhoria dessa
política na organização.

Oportunidade:
Falta de capacitação ou oportunidade de
treinamento.

Abrir mais cursos de qualificação para o
pessoal lotado no interior do Estado.

Na área de RH, quase não há oferta, a não
ser, por meio da Escola de Gestão.
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Quadro 6 – Comentários – gestores
(conclusão)
Motivação e Reconhecimento:
Sugerem ações de reconhecimento
aos servidores.

Mudança:
Sugerem melhorias na área de recursos
humanos.

Não é possível uma instituição
crescer e ser valorizada se seu
corpo funcional não receber a
valorização devida.

Como citamos, anteriormente, o mundo
mudou: mudanças cognitivas são
imperativas “para ontem”. Precisamos
de ação e comprometimento e não
somente de discursos.

Acredito nas mudanças que são sempre
alternativas a serem implantadas para
melhoria da instituição, dos servidores,
dos serviços.

Oportunidade:
Falta de capacitação ou oportunidade de
treinamento.
O grupo de trabalho econômico-tributário
trabalha com o estabelecimento de metas
anuais de arrecadação dos principais
segmentos econômicos, bem como com a
análise do impacto na arrecadação do
ICMS decorrente de alterações nas
sistemáticas de tributação desses
segmentos. No entanto, apesar de ter sido
enviada para o setor de treinamento
"Proposta de Capacitação", não temos sido
atendidos quanto ao treinamento nesta
área, de modo a configurar um programa
de treinamento consistente para suprir a
necessidade dos técnicos da área
econômico-tributária.

Fonte: Pesquisa direta.

Os participantes deste grupo atenderam a metodologia na formação do
pensamento a partir do seu envolvimento pessoal que, ao explicitá-lo, possibilitou a
formulação de categorias, assim contempladas nos seus respectivos questionamentos:
a) Planejamento Estratégico da SEFAZ-CE: crescimento – sete respostas,
consolidadas em três; satisfatório – sete respostas, consolidadas em quatro;
referência – treze respostas, consolidadas em cinco e gestão – cinco respostas,
consolidadas em quatro;
b) Coerência com os Objetivos Estratégicos – estratégia – quatorze respostas,
consolidadas em seis; alocação – quatro respostas, consolidadas em quatro;
prioridade – sete respostas, consolidadas em cinco; efetividade – dezenove
respostas, consolidadas em seis;
c) Categorias das Competências – Gestores – competências de negócio – vinte e
quatro respostas, consolidadas em cinco; competência técnico-profissional –
nove respostas, consolidadas em cinco; competências sociais – onze respostas,
consolidadas em cinco;
d) Desempenho da Equipe – conhecimento específico – nove respostas,
consolidadas em quatro; crescimento – dezessete respostas, consolidadas em
cinco; atendimento – três respostas, consolidadas em duas; iniciativas – oito
respostas, consolidadas em seis;
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e) Comentários – motivação e reconhecimento – sete respostas, consolidadas em
quatro; mudança – sete respostas, consolidadas em quatro; oportunidade – três
respostas, consolidadas em três.

Quando indagados sobre o Planejamento Estratégico da SEFAZ-CE, os gestores
entrevistados mostraram conhecimento e compreensão dos dados e informações acerca do
crescimento da arrecadação de ICMS, principal tributo do Estado. Reconhecem o aumento da
arrecadação como satisfatório e acima da meta estabelecida, e fazem comparação entre o
desempenho da SEFAZ-CE e outras UFs, demonstrando visão sistêmica da arrecadação do
ICMS em nível regional e nacional. Eles apresentam-se alinhados aos resultados da
Secretaria, porque participam diretamente do Planejamento Estratégico, formalizando
propostas de estratégias com o propósito de nortear as decisões gerenciais e a execução de
ações para melhor dar resultados à organização. Ressalte-se que as competências atribuídas ao
perfil do gestor compreendem a visão sistêmica, a orientação para resultados, a liderança e
desenvolvimento de equipes, o compartilhamento de informação e as ações inovadoras.
Os gestores não reconhecem a capacitação alinhada aos objetivos estratégicos da
organização. Enfatizam que a alocação dos servidores não é trabalhada pela organização, de
forma que não atende as competências para a execução das atividades e não define os perfis
dos profissionais; veem a capacitação voltada para a atividade finalística e, quanto à sua
efetividade, sentem necessidade de mais treinamento, principalmente externo, o qual
proporciona uma visão de cenários e contextos mais abrangente e diversificada.
Há que se ressaltar que a gestão de pessoas por competências implica na
vinculação entre o objetivo estratégico, as competências organizacionais e a gestão das
competências concebidas como necessárias ao exercício da função dos gestores públicos e
liderança estratégica, ancorada nos sistemas de tecnologia da informação com foco em
resultados, para atender as demandas da sociedade.
Entende-se que a capacitação deva fomentar e fortalecer a eficiência e efetividade das
ações gerenciais, ampliando os conhecimentos e habilidades imprescindíveis à função gerencial
na esfera pública, tornando-os gestores com visão inovadora, capazes de perceber os cenários, de
promover e liderar as mudanças necessárias para o desenvolvimento de suas equipes.
A Secretaria possui políticas de capacitação de recursos humanos muito bem
definidas e estabelecidas no planejamento estratégico, mas o que se questiona é se ela está
contribuindo efetivamente para atingir os objetivos e resultados esperados definidos no
referido planejamento, se a lotação dos servidores corresponde à sua área de formação.
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Nas respostas relativas ao Gráfico 9, Quadro 3 na categoria Alocação, os gestores
destacam que a SEFAZ não tem uma política que contemple a lotação conforme o perfil dos
servidores e a competência que as atividades exigem. Na categoria competência técnicoprofissional Gráfico 10, os gestores tornam a enfatizar a necessidade de melhor adequação do
perfil dos servidores às atividades.
Não se pode negar que os aspectos subjetivo e abstrato estão presentes na
avaliação dos programas de T&D e seus impactos nos resultados da organização. É tênue a
linha da validação e avaliação para mensurar e analisar a abrangência da capacitação no
alcance dos objetivos estratégicos organizacionais, porque, acima de tudo, existe a atitude das
pessoas, que é determinante nos processos e resultados da organização.
Quando analisam as competências dos servidores, os gestores confirmam sua
visão estratégica ao reconhecer que as competências de negócio são mais importantes para a
organização, porque contribuem para o alcance dos resultados esperados.
Os gestores indicam que a capacitação contribui para um melhor desempenho dos
seus colaboradores. É atribuição da área de RH proporcionar aos servidores o conhecimento
técnico, formar especialistas em melhorias nos processos organizacionais e dar a possibilidade
de saber como eles poderiam contribuir para melhorias sustentáveis na sua unidade. As
equipes também precisam conhecer o planejamento estratégico, para que possam desenvolver
habilidades e conhecimentos de forma que tenham visão crítica e tomem atitude, objetivando
auferir os resultados estabelecidos nas estratégias da organização.
Portanto, o bom desempenho dos colaboradores é de interesse dos gestores, pois
proporciona o entendimento de como suas ações e decisões estão ligadas aos resultados
obtidos por sua equipe e podem limitar ou aumentar a efetividade da sua gerência.
Bergamini (1990, p. 46) cita Lévy-Lebyer para definir desempenho como “todo
trabalho executado com o fim de obter um propósito ou a concretização de uma tarefa,
compreendendo duas premissas, que são: a capacidade de execução que corresponde às
aptidões e o desejo de fazer, equivalente à motivação”.
Portanto, as ações de T&D podem ter ingerência sobre o desempenho individual e
organizacional, pois agem essencialmente na competência do servidor, dando-lhe condição de
executar as tarefas que lhe são confiadas e, consequentemente, na motivação, por meio do
reconhecimento e crescimento profissional e pessoal.
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5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS SERVIDORES

Os servidores foram indagados a respeito do planejamento em T&D, se
participaram do levantamento de necessidade de capacitação da sua unidade e se conhecem a
grade de capacitação divulgada mensalmente na intranet pela área de recursos humanos.
Com mais de 60%, os servidores responderam que não têm conhecimento do
planejamento de T&D na SEFAZ-CE, que é realizado pela Célula de Desenvolvimento de
Recursos Humanos (CEDRH) e as coordenações. Eles expressam de forma categórica
desconhecer esta prática em suas respectivas unidades. Se observarmos os dados das Tabelas
5 e 6, veremos que, no período analisado, a SEFAZ-CE ofereceu, em média por ano, de 2.655
oportunidades no treinamento interno, e de 1.010 no treinamento externo. Ou seja: o total de
3.665 servidores treinados. O planejamento de T&D é elaborado com as coordenações, de
acordo com a necessidade de cada área. Não obstante a esse desconhecimento, no Gráfico 13,
que trata da divulgação dos cursos, 71,88% dos respondentes conhecem a grade de cursos. A
reflexão para os gestores é se estão envolvendo sua equipe quando da indicação dos cursos no
planejamento de T&D.
Gráfico 12 – Levantamento de necessidade de capacitação
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Fonte: Pesquisa direta.

O objetivo do levantamento da necessidade de capacitação é propiciar a cada
unidade ou coordenação a averiguação dos objetivos estratégicos de sua área e propor ações
de desenvolvimento para suas equipes, visando a um melhor desempenho para atingir os
resultados esperados pela organização. O gestor precisa ter a visão da interação de sua área
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com as demais, para que perceba a organização como um todo e não de forma restrita. É
preciso estar atento às novas tecnologias e sistemas em desenvolvimento na organização, para
potencializar os servidores na competência que esses processos exigirão. Só assim o
planejamento de T&D poderá contribuir efetivamente para a melhoria da instituição.
Abaixo, dividimos em categorias as respostas dos servidores, que são: conhece;
desconhece; demanda não atendida.
Quadro 7 – Levantamento de necessidade de capacitação
Conhece: manifestam conhecer essa ação
da área de RH.

Desconhece: revelam que não Demanda não atendida: conhecem, mas sua
percebem esse processo da área
demanda não foi atendida pela área de RH.
de RH.
É a primeira vez que estou
Nossas sugestões não foram acatadas por
tomando conhecimento desse
dois anos seguidos.
assunto.
Não há levantamento anual de
Foi feito na célula financeira um
necessidade de capacitação na
levantamento sobre a necessidade de
minha unidade. Nunca ouvi falar
capacitação dos servidores e entregue à
disso.
CEDRH e em nada adiantou.

Participei de levantamento de
necessidade de capacitação em meu
setor, mas não recentemente.
Antigamente não existia, mas na atual
gestão do orientador sim.
Algumas vezes, achei interessante,
porque as necessidades de capacitação
foram direcionadas para as atividades do
setor, otimizando tempo e oportunidades.

Só tomo conhecimento quando
divulgam na intranet.

Nem sempre esse planejamento tem sido
executado em todos os setores.

Embora a orientadora da célula tenha boas
intenções, o levantamento, quando ocorre,
Não houve esse interesse por
não é sistematizado, não é planejado, não
parte da Administração local.
ocorre em data certa e nem sempre atende às
necessidades dos servidores.
Existem matérias que nunca são objeto de
Na SEFAZ-CE não tem um plano curso de capacitação, especialmente quanto
definido da necessidade de
ao uso eficiente de sistemas de
capacitação no setor de
processamento de dados, tais como: Sistema
trabalho.
Cometa e versões mais recentes como o
SITRAN e o ALFRESCO.

Faço sempre esse levantamento com a
orientadora.

Nunca dedicamos tempo suficiente ao
levantamento.

Fonte: Pesquisa direta.

Gráfico 13 – Grade de capacitação
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Fonte: pesquisa direta.
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A CEDRH faz a divulgação da grade de cursos na intranet, na qual já está
definido o público alvo, carga horária, instrutor e demais informações. Não há disponibilidade
para o servidor optar por fazer um curso que esteja contemplado na grade, pois quando esta é
divulgada as turmas já estão fechadas. Quando o curso é aberto, os servidores são
comunicados por meio de e-mail institucional e geralmente as vagas são limitadas, sendo
preenchidas por ordem de confirmação da inscrição do servidor pela sua área de lotação.
As categorias contempladas nesta pergunta são: conhece, não conhece, atende a
área específica e limitação.
Quadro 8 – Grade de capacitação
Conhece: indicam que
conhecem esse recurso de
publicação dos cursos.

Não conhece: desconhecem
esse mecanismo de
comunicação da planilha
mensal dos cursos.

Atende a área específica:
externam que a capacitação
alcança somente
determinadas áreas.

Nesse quesito há grande
divulgação dos cursos
oferecidos.

Não sabia que existia!

Acho que a maioiria dos
cursos ofertados diz mais
respeito à área de
fiscalização.

Conheço, mas os cursos não
têm importância para as
tarefas que faço.

Desconheço.

Observo que é uma grade
que prioriza a área fim da
SEFAZ-CE.

No mundo de hoje, deveria
haver treinamento utilizando
a internet, não sei por que
obrigar o funcionário a
comparecer na sede para
fazer um simples treinamento.

Nunca fui informado.

Quando há a divulgação da
grade de capacitação, o
servidor tem uma melhor
visão do curso que no
momento priorize suas
necessidades; a SEFAZ-CE,
neste quesit, sempre procurou
aprimorar os conhecimentos
de seus talentos humanos,
visando um resultado final
satisfatório.

Estou sabendo agora que
existe uma divulgação desta
grade de capacitação na
intranet.

Limitação: compreendem
que área de RH tem limitação
no atendimento às demandas
de cursos.
Essa grade sempre diz
respeito a necessidades
inadiáveis, não contemplando
matérias que exijam uma
preparação de longo prazo,
por exemplo, Direito Civil,
Direito Constitucional,
Direito Tributário.
Os cursos oferecidos
precisam ser ampliados para
outras áreas que não sejam
meramente técnicas.

Quando a grade é divulgada,
já existem os setores que
A capacitação do RH carece
poderão participar do evento
de cursos técnicos de TI, que
e nem sempre é possível
são os mais importantes para
inclusão de servidor que não
as atividades da CAT-TIC.
seja lotado nos setores já
determinados.

Geralmente, são cursos
direcionados para algumas
áreas.

Muitos cursos pelos quais me
interesso são limitados a
alguns setores e, ao final, não
temos a liberdade de escolha
dos cursos previstos na grade.

Fonte: Pesquisa direta.

Os servidores também foram interpelados acerca da sua visão da SEFAZ-CE,
indicando quais competências farão diferença no alcance dos resultados esperados pela
organização. Podiam optar por mais de uma alternativa e foi solicitado que comentassem a
opção escolhida.
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Gráfico 14 – Categorias das competências – servidores
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Fonte: Pesquisa direta.

Os servidores que participaram da pesquisa consideram, com 82,30%, a
competência técnico-profissional mais importante e, em segundo, com 66,37%, as
competências sociais.
Os servidores foram incentivados a comentar sua opção e, neste grupo de
respostas, estabelecemos quatro agrupamentos pela diversidade de entendimento que envolve
as respectivas respostas.
Diferentemente das respostas dos gestores, que se restringiram aos três tipos de
competências, os servidores foram mais abrangentes nas respostas e por isso foi definida mais uma
categoria, além das três competências, isto é, respostas que contemplam as três competências.
Quadro 9 – Categorias das competências – servidores
(continua)
Competências de Negócio:
relacionadas à compreensão
do negócio da organização.

É fundamental o profissional
conhecer as regras do
negócio para que possa
executar as atividades que
deem mais resultados à
missão da SEFAZ-CE.

Competência técnicoprofissional: é o conhecimento
específico de determinada
operação ou atividade.

Competências sociais: é a
interação entre as pessoas
na organização.

As três competências: os
servidores entendem que
as três competências são
importantes.

O mais importante para uma
instituição é a competência
técnico-profissional.

O trabalho em equipe é
muito importante para
atingir as metas da
organização.

As três são de extrema
importância para o
alcance dos resultados.

A partir da competência técnicoprofissional os servidores
alcançarão os resultados
esperados pela organização,
inclusive um melhor raciocínio e
compreensão das competências de
negócio e sociais.

Importante, devido ao
atendimento presencial
feito pelas unidades de
execução.

Creio que, para se ter
êxito, faz-se necessário
obter a competência nas
três áreas relacionadas.
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Quadro 9 – Categorias das competências – servidores
(conclusão)
Competências de Negócio:
relacionadas à compreensão
do negócio da organização.

Conhecimento do assunto é
determinante para qualidade
e segurança do trabalho.

Competência técnicoprofissional: é o conhecimento
específico de determinada
operação ou atividade.

Competências sociais: é a
interação entre as pessoas
na organização.

As três competências: os
servidores entendem que
as três competências são
importantes.

Competências sociais visam
As três são competências
às mudanças de atitudes
As metas da SEFAZ-CE dependem
necessárias e
dessas pessoas para
da competência técnicoimprescindíveis ao
aumentar a motivação e
profissional de seus servidores.
desempenho de um bom
torná-las mais receptivas a
profissional.
uma nova situação.
Entendo que as três
O técnico-profissional - o servidor
O bom relacionamento
competências são
tem que conhecer a fundo sua área
entre as pessoas é muito
importantes para o
de atuação para desenvolver as
importante para serem
alcance dos resultados da
atividades com competência.
desenvolvidas boas tarefas.
instituição.

Fonte: Pesquisa direta.

Para fazer relação com a competência escolhida na questão anterior, questionou-se
se a capacitação oferecida pela SEFAZ-CE contribui para o desenvolvimento das
competências dos servidores. As opções de resposta foram Sim ou Não. Pediu-se que
comentassem em qualquer uma das opções escolhidas.

%

Gráfico 15 – Desenvolvimento das competências
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Fonte: pesquisa direta.

Os servidores validaram, com 69,03%, que a capacitação desenvolve as
competências dos servidores. De certa forma, está coerente com a questão anterior, na qual
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mais de 80% dizem que as competências técnico-profissionais são mais importantes para a
organização. Os gestores priorizaram as competências de negócio, por terem uma visão mais
estratégica voltada para resultados a serem alcançados e os servidores mantiveram sua visão
no desempenho de suas atividades.
A noção de competência já foi aprofundada em capítulo anterior, mas reforça-se
que a sua compreensão é muito geral e ampla quanto à abrangência e à utilidade. A
competência no desempenho de um cargo vai além do que tradicionalmente se refere ao
conhecimento, habilidade e atitude (CHA), e é necessária a vinculação destas com as
estratégias da organização.
As respostas também foram agrupadas em categorias: desenvolvimento, alocação,
ofertar mais capacitação.
Quadro 10 – Desenvolvimento das competências
Desenvolvimento: diz respeito ao
desenvolvimento dos servidores, tanto na
aprendizagem de novas habilidades quanto na
ampliação daquelas já existentes.
Contribui para o desenvolvimento dos
servidores, mas muitas vezes não atende ao
trabalho específico do servidor.
Para que um determinado treinamento
desenvolva competência, é necessário o
comprometimento do servidor, o sentir-se
parte da organização e outros fatores.

Parcialmente. De qualquer maneira os cursos
oferecidos tem diferencial para qualificar as
pessoas e desenvolver.
O profissional, quando é capacitado, tende a
desenvolver melhor o seu trabalho,
desenvolver suas funções de forma mais
segura, com satisfação e com a certeza de que
foi preparado para fazer o melhor com o risco
mínimo de erros.
Prova disso é a reciclagem periódica, que
estimula o servidor a capacitação ao exigir
300 horas de capacitação ao adquirir
pontuação máxima para fins de promoção na
carreira, e também 200 horas anuais, como
condição para receber pontuação máxima nos
cursos de progresso na classe.

Alocação: os servidores revelam que a
capacitação não condiz com a
competência exigida em suas funções.

Ofertar mais capacitação: os
servidores expressam a
necessidade de treinamento

Não se refere ao cotidiano vivido pelo
funcionário; é mais teórico.

Na minha área, são oferecidos
pouquíssimos cursos, por ser
considerada muito específica.

A SEFAZ-CE primeiro precisa definir
suas competências institucionais e
setoriais com a participação de todos.
Só assim será possível desenvolver as
competências individuais necessárias ao
exercício funcional.

Para o plantão tributário quase
não são oferecidos cursos.

Os cursos ofertados não correspondem
às atividades desempenhadas.

A SEFAZ-CE precisa investir
mais em capacitação dos seus
servidores, em especial da área
média (digo os servidores não
comissionados).

Quando fiz o curso de formação em
2009, não tive nenhuma contribuição
para o desenvolvimento de minhas
atividades no Posto Fiscal.

Desconheço capacitação
oferecida para a área de
tecnologia.

São poucas as ofertas ligadas à área de
atuação dos servidores.

As pessoas que são treinadas são
sempre as mesmas, ou seja, não
tem sido oferecido sob um
critério democrático. Deveria o
treinamento atingir a todos os
servidores, e não a uns poucos.

Fonte: Pesquisa direta.

Foi solicitado aos servidores que emitissem comentários a respeito do tema da
pesquisa. As respostas foram agrupadas seguindo o formato das questões anteriores, em
categorias: percepção da área de recursos huamnos, falta capacitação, melhorias/mudanças.
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Quadro 11 – Comentários – servidores
Percepção da área de RH: representa
a visão que os servidores têm da área de
recursos humanos em relação à
organização.

Falta capacitação: é a percepção do
servidor quanto à oferta de oportunidades
de cursos

Sabemos que atualmente o RH não tem
sido prioridade para a SEFAZ-CE.

Os cursos oferecidos para o órgão em que
trabalho são poucos e as vagas,
pouquíssimas.

No geral, os cursos atendem
parcialmente. Acho que se faz
necessário levantamento das
necessidades com os servidores,
mediante diagnóstico situacional.

Observo que tem diminuído a grade de
cursos mês a mês.

A SEFAZ-CE oferece ambiente de
aprendizagem, mas nem todos os
servidores estão propensos a agregálos a sua pratica.

Há vários anos que não participo de
cursos de aprimoramento/atualização na
Legislação, apenas algumas reuniões
direcionadas para atividade rotineira.

A SEFAZ-CE precisa colocar como
prioridade as políticas de recursos
humanos de capacitação, pois o
conhecimento dos servidores vai
ficando obsoleto e não mais atendendo
ao interesse dessa instituição.

Sempre senti falta de um controle maior
para esses treinamentos. Temos os cursos,
mas se fizerem um levantamento de
números de servidores (convocados, não
convocados e convocados e que não
participam), poderiam ficar surpresos
com o resultado.

Melhorias/Mudança: os servidores
sugerem melhorias na área de recursos
humanos
O funcionário tem que ser capacitado
naquilo que ele lida no seu cotidiano.
A SEFAZ-CE não utiliza ferramentas
de EAD (ensino a distancia), deveria
haver mais utilização de curso pela
internet.
Como pessoa da área de recursos
humanos, acho falha nas ofertas de
cursos, bem como se sabe pouco ou
quase nada sobre o "perfil" do
servidor, o que ele faz dia a dia.
O assunto em foco é muito
interessante, abrangente, e o resultado
do trabalho deverá ser divulgado na
área de RH, no sentido de melhoria
nas relações interpessoal entre os
servidores da SEFAZ-CE.
A SEFAZ-CE do Ceará deveria
estimular a meritocracia, deixar um
servidor eternamente em cargos de
chefia desestimula e não provoca
nenhuma mudança de impacto.

Fonte: Pesquisa direta.

Os comentários estendem a compreensão, o pensamento e as impressões dos
servidores a respeito da qualificação oferecida pela SEFAZ.
A seguir, expõem-se as questões e as respectivas categorias das respostas dos servidores:
a) Levantamento de necessidade de capacitação: conhece – dezessete respostas
agrupadas e consolidadas em cinco; desconhece – quarenta e cinco respostas
agrupadas e consolidadas em cinco; demanda não atendida – dezessete
respostas agrupadas e consolidadas em cinco;
b) Grade de capacitação: conhece – trinta e sete respostas agrupadas, consolidadas
em quatro; não conhece – dez respostas agrupadas e consolidadas em quatro;
atende a área específica – onze respostas agrupadas e consolidadas em quatro;
limitação – doze respostas agrupadas e consolidadas em quatro;
c) Categorias das Competências – Servidores: competências de negócio – seis
respostas, consolidadas em duas; competência técnico-profissional – dezoito
respostas, consolidadas em quatro; competências sociais – doze respostas,
consolidadas em quatro; as três competências – trinta e três respostas,
consolidadas em quatro;
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d) Desenvolvimento das competências: desenvolvimento – quarenta e uma
respostas, consolidadas em cinco; alocação – nove respostas, consolidadas em
cinco; ofertar mais capacitação – vinte e três respostas, consolidadas em cinco;
e) Comentários: percepção da área de RH – oito respostas, consolidadas em
quatro; falta capacitação – oito respostas, consolidadas em quatro;
melhorias/mudanças – nove respostas, consolidadas em quatro.

Estas respostas subsidiam a importância da efetivação de políticas de recursos
humanos voltadas para a melhoria do serviço público, fazendo urgir a necessidade de a
Secretaria dar passos mais longos, com políticas de recursos humanos adequadas ao perfil do
setor público, sendo a formação dos servidores premissa básica para a efetivação das mesmas.
Sob este prisma, buscou-se entender como os servidores representam a
subjetividade, intersetorialidade e o fomento da capacitação, bem como o estigma enfrentado
pela área de RH da restrição de recursos financeiros para investimento em T&D.
No tocante à intersetorialidade, evidenciam-se a falta de integração e as ações
abrangentes, de fortalecimento e autonomização da área de RH, o que demanda um
planejamento integrado de ações e sua priorização, a partir de um conjunto articulado de
demandas de capacitação das diversas áreas da SEFAZ. Os servidores reconhecem as
limitações na atuação da área de RH por conta de diversos fatores do setor público, que
impedem um desempenho eficaz, sendo de extrema importância uma orientação e apoio da
alta administração na validação das políticas de desenvolvimento dos servidores.
Os servidores também evidenciam a conveniência de se adequar a lotação dos
servidores às competências de suas atividades (Gráfico 15, Quadro 10).
Na visão dos servidores, a Secretaria precisa colocar como prioridade as políticas
de recursos humanos de capacitação, pois o conhecimento dos servidores com o tempo vai
ficando obsoleto, e não mais atendendo ao interesse da organização. Ressaltam que a SEFAZ
deveria estimular a meritocracia, pois deixar um servidor durante muito tempo em cargos de
chefia desestimula e não provoca nenhuma mudança de impacto nas equipes de trabalho.
Enfatizam que, como as empresas privadas, o serviço público necessita da
especialização de seus servidores, para alcançar a eficiência no serviço público previsto na
própria Constituição Federal. Concluem que serviços públicos eficientes significam a
satisfação plena da sociedade como um todo.
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6 CONCLUSÃO

Este estudo não tem a intenção de esgotar o tema, mas servir de incentivo para
novas pesquisas na área de recursos humanos, com o intuito de contribuir para a constante
inovação da organização na gestão e potencialização de competências, monitoramento da
alocação e avaliação de desempenho dos servidores fazendários.
Nesta perspectiva, buscou-se entender como os servidores fazendários exprimem
a subjetividade e a intersetorialidade das políticas de qualificação, além da compreensão de
como enfrentam no cotidiano os desafios de sua atividade laboral, os questionamentos sobre a
qualificação e sua relação com o desempenho dos recursos humanos e os resultados
organizacionais.
Os servidores fazendários não se sentem motivados em participar das pesquisas
relativas à organização, haja vista, que dos 107 questionários enviados aos gestores,
retornaram 44 e, dos 310 enviados aos servidores retornaram 113. Nesse mesmo período a
Assessoria de Comunicação e Ouvidoria (ASCOM) realizou uma pesquisa para avaliar seus
produtos (jornal, informativo, etc.), e também não obteve retorno de questionário suficiente
para garantir a amostra que havia sido planejado pela referida área. Por isso, estenderam a
pesquisa por mais um mês. É flagrante a falta de interesse do servidor em colaborar com
avaliação dos processos da organização.
Por meio das informações acerca das políticas de recursos humanos, constata-se
que a SEFAZ-CE, no período analisado, 2007 a 2011, não realizou o mapeamento do perfil
dos servidores para embasar a alocação dos servidores; não fomentou o banco de gestores e
sucessores, nem a formação de lideranças; daí por que a capacitação, no momento, atenda de
forma pontual a atualização da legislação, as mudanças advindas dos sistemas e processos
novos que são implementados pela Secretaria.
Na dimensão alocação de recursos humanos, necessidade emergida no nível
estratégico da Secretaria, ressalta-se o necessário reconhecimento da heterogeneidade desta
área e, como consequência, a elaboração de estratégias de RH que contemplem suas
particularidades para possibilitar, em especial, o gerenciamento de projetos institucionais e os
estudos econômicos que embasam o planejamento das metas de arrecadação, a partir da
criação de trabalhos específicos com um corpo profissional diferenciado e capacitado.
Desta forma, demanda a necessidade de se efetivar as políticas de capacitação,
levando em consideração o perfil requerido para as atividades específicas das diversas áreas
da Secretaria, sendo a formação dos servidores fazendários premissa básica para a
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confirmação das ações da área de recursos humanos para que a Secretaria obtenha os
resultados esperados definidos no Planejamento Estratégico.
A SEFAZ-CE necessita resgatar o programa de formação de novas lideranças para
garantir a continuidade, a qualidade e a renovação da liderança e da sua gestão. Quais líderes
são necessários e de quais precisa a organização? Quais suas características e valores?
Os servidores do último concurso precisam conhecer as competências gerenciais
da Secretaria para que desenvolvam atitudes e hábitos avançados e inovadores, e se apropriem
dos valores do setor público de forma a assegurar a sustentabilidade dos serviços de qualidade
para a sociedade. Na Secretaria, que tipo de líder, efetivamente, busca-se formar com a
política de desenvolvimento de liderança? Como estão sendo inseridos os servidores
ingressados pelo último concurso (2007) neste programa de liderança? Como formá-los para,
em um futuro próximo, assumirem o compromisso de conduzir a organização, baseados em
princípios e valores que devem nortear a competência da liderança no serviço público?
Questiona-se, então, se a SEFAZ-CE, por meio da CAT/RH, realiza
benchmarking em outras organizações (públicas ou privadas) em busca de novas referências
para o pensamento crítico e ações que gerem mudanças culturais nas lideranças. Como a
organização trabalha os bons resultados, para que seu corpo gerencial não paralise na
"anestesia do sucesso", mascarando a necessidade de mudança e perpetuando-se no cargo?
O objetivo geral da dissertação é a análise das políticas de capacitação dos
recursos humanos da SEFAZ-CE, sendo este atendido ao final deste trabalho, com a avaliação
dos gestores e dos servidores. Quanto à problemática levantada pela mestranda, que a
capacitação não subsidia a alocação dos servidores, ficou atestada nas respostas relativas ao
Gráfico 9, Quadro 3 dos gestores, e ao Gráfico 15, Quadro 10 dos servidores, bem como a não
implementação do Mapeamento das Competências dos Perfis Profissionais e da Gestão de
Pessoas por Competências, pela Secretaria.
Conclui-se, portanto, que, de um modo geral, os gestores e os servidores
fazendários indicam insatisfação com as políticas de capacitação; enfatizam que a área de RH é
importante para a estratégia da organização, mas reconhecem que, no período analisado, de
2007 a 2011, houve a falta de apoio da alta administração para os investimentos em qualificação
do servidor. Apresenta-se a seguir um resumo do resultado da avaliação das políticas de
recursos humanos de capacitação: gestores (44 respondente) e servidores (113 respondentes).
a) Na Política de Recrutamento e Seleção de Pessoal – Os servidores, com
57,52%, e os gestores, com 70,45%, revelaram insatisfação;
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b) Na Política de Movimentação de Pessoal – 74,34% dos servidores e 72,73%
dos gestores avaliaram de forma a suscitar mudança nessa política;
c) Na Política de Sucessão Gerencial – Os servidores, com 67,25%, e os gestores,
com 63,63%, demonstraram-se insatisfeitos;
d) Na Política de Desenvolvimento de Lideranças – os servidores, com mais de
65%, e os gestores, com mais de 70%, apresentaram-se contrários;
e) Na Política Avaliação de Desempenho – os servidores, com 58,40%, e os
gestores, com 65,91%, mostraram-se contrários;
f) Na Política de Cargos e Carreiras – os servidores, com 60%, e os gestores, com
79,55%, validaram positivamente;
g) Na Política de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal – os servidores, com
65,48%, e os gestores, com 59%, também revelaram insatisfação.
GESTORES
a) 52,27% responderam contrariamente quanto à coerência da capacitação aos
objetivos estratégicos;
b) 84% consideram as competências de negócio mais importantes para o alcance
dos resultados esperados pela organização;
c) 72,73% validam que a capacitação gera mudanças no desempenho de suas
equipes.
SERVIDORES
a) Mais de 60% responderam que não têm conhecimento do planejamento de
T&D na SEFAZ;
b) 71,88% conhecem a grade de cursos;
c) 82,30% consideram a competência técnico-profissional mais importante para o
alcance dos resultados esperados pela organização;
d) 69,03% validaram que a capacitação desenvolve as competências dos
servidores
Com base em tais pressupostos, faz-se iminente elencar um conjunto de sugestões
que possam contribuir para o fortalecimento da área de recursos humanos no âmbito da
SEFAZ-CE, que são:
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a) Implementar a Gestão por Competências, a exemplo da CAT/TIC, que, em
2010, instalou a Governança de TI na SEFAZ e a ADINS, que está em processo
de contratação de consultoria para implementar a Governança Corporativa,
pois são processos pilares para a estratégia da Secretaria;
b) Implantar a gestão de alocação de recursos humanos baseada na gestão por
competência, definindo o perfil dos profissionais da organização, para tornar mais
aderente a alocação dos servidores aos objetivos estratégicos da Secretaria;
c) Resgatar a atividade da consultoria em RH, identificando gaps de capacitação,
no sentido de fornecer subsídios às coordenações na percepção de suas
necessidades de capacitação, alinhadas aos objetivos estratégicos de sua área;
d) Realizar pesquisas institucionais de avaliação das ações de RH;
e) Divulgar o relatório anual das ações de RH, o que já feito para a alta
administração da SEFAZ-CE, e encaminhado ao Grupo de Desenvolvimento
do Servidor Fazendário (GEDFAZ), que é constituído por representantes das
áreas de RH das Secretarias de Estado da Fazenda de várias Unidades da
Federação do Brasil. Os servidores fazendários, contudo, não têm
conhecimento deste relatório.

A reestruturação na gestão de pessoas para dar suporte ao novo modelo de gestão
do Estado, tem requerido uma atuação cada vez mais determinante e estratégica da área de
recursos humanos junto aos seus órgãos e entidades. A área de RH tem a incumbência de
proporcionar aos servidores a percepção ampla dos diferentes aspectos da gestão do
conhecimento, dentre eles a alocação, a capacitação e a aplicabilidade, associada à
valorização do capital humano e à sua inclusão organizacional, focada na dimensão de
intensificar a prestação de um serviço público satisfatório; do contrário, corre o risco de
fragilizar institucionalmente a competência da área.
É fundamental fortalecer a parceria entre EGP e SEFAZ, para a superação da ótica
que a sociedade em geral apresenta sobre o serviço público, que apenas cristalizam
preconceitos sobre ele, a partir de socialização de pesquisas, realização de debates e formação
de instrutores, de modo que os servidores públicos possam ter visibilidade como sujeitos
capacitados e comprometidos com a ética pública. Neste sentido, iniciativas como a inclusão
do debate sobre a importância do setor público para a sociedade, como temática no
planejamento de RH, também é de extrema relevância para a superação da visão do servidor
público perante ela.
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A ação da consultoria em RH deverá promover a intersetorialidade, ou seja, a
integração das ações de desenvolvimento, fortalecendo a atuação da área de RH junto às
unidades fazendárias, visando garantir a efetividade dos investimentos e o alcance dos
objetivos institucionais, além de disseminar uma cultura organizacional condizente à nova
realidade da administração pública. Verifica-se a necessidade de instrumentalizar a
participação dos servidores na programação anual de cursos de suas respectivas áreas.
A avaliação de desempenho deverá contemplar o monitoramento do servidor que
participou de ação de desenvolvimento, para conferir se ele tem aplicado os conhecimentos
adquiridos em suas atividades, se teve efetivamente seu desempenho melhorado.
Considera-se fundamental a ampliação de investimentos em cursos para as áreas
com conhecimento específico, como: estudos econômicos, direito e suas aplicações no campo
fiscal, contabilidade, matemática, tecnologia da informação, além da garantia de intervenção
junto à administração e priorização para investimentos em livros e demais instrumentos, dos
quais procede a atualização em tempo real destas áreas.
Sugere-se que a Secretaria faça um aprofundamento das questões levantadas neste
estudo para um melhor desenvolvimento das competências individuais e alocação dos seus
talentos humanos.
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APÊNDICE A – Solicitação de colaboração para participação na pesquisa

Prezado(a) colega,

Prezado(a) colega, Estou concluindo um curso de Mestrado em Planejamento de Políticas
Públicas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), cuja dissertação tem como tema uma
Análise das Políticas de Capacitação do Capital Humano na Secretaria da Fazenda do Estado
do Ceará. Gostaria de sua colaboração no desenvolvimento da pesquisa que estou realizando
entre os fazendários, que deverá demonstrar a percepção dos servidores quanto aos impactos
das políticas de recursos humanos de capacitação nos resultados da organização e satisfação
dos servidores. A pesquisa, através de questionário, deverá tomar só alguns minutos seus e os
dados dela obtidos serão mantidos no anonimato. Neste sentido, solicitamos a sua colaboração
respondendo ao questionário. Suas respostas são de fundamental importância para a
efetivação do estudo empírico e, consequentemente, para a concretização da pesquisa.
Esclarecemos que os dados obtidos serão utilizados apenas no âmbito desta pesquisa e que as
informações fornecidas serão confidenciais, e sua identidade não será divulgada. Ressaltamos
que é importante responder todas as perguntas, para termos uma pesquisa consistente, com
resultados satisfatórios. Contando com a sua colaboração, agradeço pela atenção dispensada.

Cordialmente,

Ana Maria Ribeiro
Mestranda

OBS.: Ressaltamos que é importante responder todas as perguntas, para termos uma pesquisa
consistente.
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APÊNDICE B – Questionário

Perguntas comuns aos gestores e servidores.
 Exerce Cargo Comissionado?
SIM ( )

NÃO ( )

 Avalie, marcando com um X na coluna adequada, e qualifique as políticas de recursos
humanos de capacitação da SEFAZ-CE, quanto a sua efetividade.
Políticas

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Recrutamento e Seleção de Pessoal
Movimentação de Pessoal
Banco de Gerentes e Sucessores
Avaliação de Desempenho
Plano de Cargos e Carreiras
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal
Desenvolvimento de Lideranças

PERGUNTA AOS GESTORES
 A missão da SEFAZ-CE, definida no Planejamento Estratégico 2011-2014, é captar e gerir
recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável do Estado e promover a cidadania
fiscal. Com base na missão definida, analisando a SEFAZ-CE quanto ao desempenho de
arrecadação (Desempenho atual e desejável), pergunta-se:
Onde estamos? Comente.
Onde queremos estar? Comente.
 A capacitação oferecida pela SEFAZ-CE é coerente com os objetivos estratégicos da
organização?
( ) SIM

Se sim, comente.
Se não, por quê?

( ) NÃO
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 Fleury (2002 apud BOOG; BOOG, 2006) propõe três categorias para as competências do
indivíduo: competências de negócio, relacionadas à compreensão do negócio; a
competência técnico-profissional, que é específica de determinada operação ou atividade e
as competências sociais, necessárias para interagir com as pessoas.
Conforme sua visão da SEFAZ-CE, quais competências (dos servidores) farão diferença no
alcance dos resultados esperados pela organização? Pode optar por mais de uma alternativa.
1 As competências de negócio ( )

Comente

2 A competência técnico-profissional ( )

Comente

3 As competências sociais ( )

Comente

 Você consegue perceber mudanças proporcionadas pela capacitação oferecida pela
SEFAZ-CE no desempenho da sua equipe?
( ) SIM

( ) NÃO

Se sim, comente:
Se não, por quê?
 Comentários dos gestores

PERGUNTA AOS SERVIDORES (não comissionados)

1. Você já participou do levantamento de necessidade de capacitação da sua unidade?
( ) SIM

( ) NÃO

Se sim, comente.
Se não, por quê?

2. Você conhece a grade de capacitação divulgada mensalmente na intranet pela área de
recursos humanos?
( ) SIM

( ) NÃO

Se sim, comente.
Se não, por quê?

3. Fleury (2002 apud BOOG; BOOG, 2006) propõe três categorias para as competências do
indivíduo: competências de negócio, relacionadas à compreensão do negócio; a
competência técnico-profissional, que é específica de determinada operação ou atividade e
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as competências sociais, necessárias para interagir com as pessoas. Conforme sua visão da
SEFAZ-CE quais competências (dos servidores) farão diferença no alcance dos resultados
esperados pela organização? Pode optar por mais de uma alternativa.
1 As competências de negócio ( )

Comente

2 A competência técnico-profissional ( )

Comente

3 As competências sociais ( )

Comente

4. A capacitação oferecida pela SEFAZ-CE contribui para o desenvolvimento das
competências dos servidores?
( ) SIM

( ) NÃO

Se sim, comente.
Se não, por quê?

5. Comentários dos servidores.
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APÊNDICE C – Tabulação das respostas

PERGUNTAS COMUNS AOS SUJEITOS

1 - Exerce cargo comissionado?
Pesquisa
Sim
Não
TOTAL

Total
44
113
157

%
28,03%
71,97%
100,00%

2 - Avalie, marcando com um X na coluna adequada, e qualifique as políticas de
recursos humanos de capacitação da SEFAZ-CE, quanto a sua efetividade.

2.1. Recrutamento e seleção de pessoal
Conceito
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
TOTAL

Gestores
Total
3
10
23
7
1
44

Servidores
%
6,82%
22,73%
52,27%
15,91%
2,27%
100,00%

Total
5
43
49
8
8
113

%
0,00%
27,27%
52,27%
15,91%
4,55%
100,00%

Total
4
25
54
20
10
113

%
4,43%
38,05%
43,36%
7,08%
7,08%
100,00%

2.2. Movimentação de pessoal
Conceito
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
TOTAL

Gestores
Total
0
12
23
7
2
44

Servidores
%
3,54%
22,12%
47,79%
17,70%
8,85%
100,00%

2.3. Banco de gerentes e sucessores
Conceito
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
TOTAL

Gestores
Total
1
15
16
8
4
44

Servidores
%
2,27%
34,09%
36,36%
18,18%
9,09%
100,00%

Total
34
34
46
15
15
113

%
2,65%
30,09%
40,71%
13,27%
13,27%
100,00%
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2.4. Desenvolvimento de lideranças
Conceito
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
TOTAL

Gestores
Total
2
12
21
6
3
44

Servidores
%
4,55%
27,27%
47,73%
13,64%
6,82%
100,00%

Total
1
27
48
19
18
113

%
2,27%
31,82%
38,64%
15,91%
11,36%
100,00%

Total
7
40
41
21
4
113

%
0,88%
23,89%
42,48%
16,81%
15,93%
100,00%

2.5. Avaliação de desempenho
Conceito
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
TOTAL

Gestores
Total
1
14
17
7
5
44

Servidores
%
6,19%
35,40%
36,28%
18,58%
3,54%
100,00%

2.6. Plano de cargos e carreiras
Conceito
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
TOTAL

Gestores
Total
6
29
9
0
0
44

Servidores
%
13,64%
65,91%
20,45%
0,00%
0,00%
100,00%

Total
11
57
38
5
2
113

%
9,73%
50,44%
33,63%
4,42%
1,77%
100,00%

2.7. Treinamento e desenvolvimento de pessoal
Conceito
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
TOTAL

Gestores
Total
4
14
22
2
2
44

Servidores
%
9,09%
31,82%
50,00%
4,55%
4,55%
100,00%

Total
2
37
50
17
7
113

%
1,77%
32,74%
44,25%
15,04%
6,19%
100,00%
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RESULTADOS DOS GESTORES
1. A missão da SEFAZ-CE, definida no Planejamento Estratégico 2011-2014, é captar e
gerir recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável do Estado e promover a
cidadania fiscal. Com base na missão definida, analisando a SEFAZ-CE quanto ao
desempenho de arrecadação (desempenho atual e desejável), pergunta-se:

Onde estamos? Comente.
Onde queremos estar? Comente.

2. A capacitação oferecida pela SEFAZ-CE é coerente com os objetivos estratégicos da
organização?
Pesquisa
Sim
Não
TOTAL

Total
21
23
44

%
47,73%
52,27%
100,00%

3. Conforme sua visão da SEFAZ-CE, quais competências (dos servidores) farão
diferença no alcance dos resultados esperados pela organização? Pode optar por mais de
uma alternativa. Comente.
Pesquisa
Total
%
As competências de negócio
37 84,09%
A competência técnico-profissional 33 75,00%
As competências sociais
32 72,73%
4. Você consegue perceber mudanças proporcionadas pela capacitação oferecida pela
SEFAZ-CE no desempenho da sua equipe?
Pesquisa
Sim
Não
TOTAL
5. Comentários dos gestores

Total
%
32
72,73%
12
27,27%
44 100,00%
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RESULTADOS DOS SERVIDORES
1. Você já participou do levantamento anual de necessidade de capacitação da sua
unidade?
Pesquisa
Sim
Não
TOTAL

Total
41
72
113

%
36,28%
63,72%
100,00%

2. Você conhece a grade de capacitação divulgada mensalmente na intranet pela área de
recursos humanos?
Pesquisa
Sim
Não
TOTAL

Total
81
32
113

%
71,68%
28,32%
100,00%

3. Conforme sua visão da SEFAZ-CE quais competências (dos servidores) farão
diferença no alcance dos resultados esperados pela organização? Pode optar por mais
de uma alternativa. Comente.
Pesquisa
Total %
As competências de negócio
66 58,41%
A competência técnico-profissional 93 82,30%
As competências sociais
75 66,37%
4. A capacitação oferecida pela SEFAZ-CE contribui para o desenvolvimento das
competências dos servidores?
Pesquisa
Sim
Não
TOTAL

Total
78
35
113

5. Comentários dos servidores

%
69,03%
30,97%
100,00%
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ANEXO A – Áreas de formação (graduação e pós-graduação) dos servidores por
Coordenação
(1/7)
UNIDADE

GRADUAÇÃO/NÍVEL SUPERIOR

SECRETARIA EXECUTIVA

ASSESSORIA DE ESTUDOS PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ADINS

UNIDADE

ÁREA

DIREITO
AGRONOMIA
CIENCIAS CONTABEIS
CIENCIAS ECONOMICAS
CONTABILIDADE E FINANCAS
DIREITO
ECONOMIA
HISTORIA
MEDICINA
PEDAGOGIA
TECNOLOGIA EM MECATRONICA

ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
ECONOMIA
GESTÃO E COMPORTAMENTO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
AGRONOMIA
CIENCIAS CONTABEIS
CIENCIAS ECONOMICAS
DIREITO
ECONOMIA
ENGENHARIA CIVIL
ESTATISTICA
GEOGRAFIA
HISTORIA
MATEMATICA

ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
ECONOMIA
GESTÃO E COMPORTAMENTO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

GRADUAÇÃO/NÍVEL SUPERIOR
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
CIENCIAS CONTABEIS
CIENCIAS DA COMPUTACAO
CIENCIAS ECONOMICAS
CIRURGIAO DENTISTA
DIREITO
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DA COMPUTACAO

ÁREA
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
ECONOMIA
GESTÃO E COMPORTAMENTO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

COORDENADORIA DE PESQUISA
E ANALISE FISCAL – CEPAF

CORREGEDORIA – COSEF

ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
AGRONOMIA
CIENCIAS CONTABEIS
GEOGRAFIA
OUTROS

CIENCIAS CONTABEIS
CIENCIAS ECONOMICAS
COMUNICACAO SOCIAL
DIREITO
ASSESSORIA DE COMUNICACAO LETRAS
E OUVIDORIA – ASCOM
OUTROS

ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
ECONOMIA
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
COMUNICAÇÃO
ECONOMIA
GESTÃO E COMPORTAMENTO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

PEDAGOGIA

PÓS-GRADUAÇÃO
(especialização, mestrado, doutorado)
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
ADMINISTRACAO FAZENDARIA
COMERCIO EXTERIOR
COMPUTACAO APLICADA
CONTABILIDADE
CONTABILIDADE E FINANCAS
DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO
DIREITO TRIBUT, TRABALHISTA E PREVIDENC
DIREITO TRIBUTARIO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GESTAO DE POLITICAS FISCAIS
MBA EXECUTIVO EM FINANCAS
PLANEJAMENTO E POLITICAS PUBLICAS
ADMINISTRACAO DA QUALIDADE
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
COMERCIO EXTERIOR
CONTABILIDADE E CONTROLE
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO
DIREITO TRIBUTARIO
ECONOMIA
GERENCIA AVANCADA DE FINANCAS PUBLICAS
HISTORIA DAS IDEIAS POLITICAS
III CURSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
INFORMATICA
MBA EM GESTAO ESTRAT P/QUALID E PRODUT
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
ORGANIZACAO E METODOS
PLANEJAMENTO E POLITICAS PUBLICAS
POLITICA E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

PÓS-GRADUAÇÃO (especialização, mestrado,
doutorado)
ADMINISTRACAO FAZENDARIA
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
AUDITORIA
AUDITORIA INTERNA
AVALIACAO AMBIENTAL
COMERCIO EXTERIOR
CONTABILID PRAT/AVANC A DISTANC
CONTABILIDADE
CONTROLADORIA
CRIPTOGRAFIA E SEGURANCA EM REDES
DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO
DIREITO PUBLICO
DIREITO TRIBUTARIO
ECONOMIA
ENGENHARIA CIVIL
FINANCAS PUBLICAS E DIREITO TRIBUTARIO
GERENCIA AVANCADA DE FINANCAS PUBLICAS
GESTAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA
GESTAO FINANCEIRA
GESTAO PUBLICA - DESENVOLVIMENTO TECNICO
GESTAO TRIBUTARIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
AUDITORIA
CIENCIAS CONTABEIS
DIREITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO
ECONOMIA
GESTAO TRIBUTARIA
MBA SEGURANCA CORPORATIVA E DO TRABALHO
DIREITO TRIBUTARIO, TRABALHISTA, PREVID
ECONOMIA DO SETOR PUBLICO
GERENCIA AVANCADA DE FINANCAS PUBLICAS

GESTAO DE PESSOAS
GESTAO EM OUVIDORIA
GESTAO PUBLICA

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
POLITICA E ADMINIST TRIBUTARIA

PSICOPEDAGOGIA
TEORIAS DA COMUNICACAO E DA IMAGEM
CIENCIAS CONTABEIS
DIREITO
ASSESSORIA JURIDICA – ASJUR LETRAS

GESTÃO E COMPORTAMENTO
JURÍDICA

DIREITO
DIREITO CONSTITUCIONAL
DIREITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO
DIREITO PROCESSUAL
ORGANIZACAO E METODOS
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(2/7)
UNIDADE

GRADUAÇÃO/NÍVEL SUPERIOR
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
ADMINISTRACAO PUBLICA
CIENCIAS CONTABEIS
CIENCIAS DA COMPUTACAO
CIENCIAS ECONOMICAS
CREDITOS E FINANCAS
DIREITO
ECONOMIA
ENGENHARIA CIVIL
FILOSOFIA
GEOGRAFIA
HISTORIA
LETRAS
OUTROS
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL
SERVICO SOCIAL
VETERINARIA
LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS

CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTARIO – CONAT

ÁREA
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
COMUNICAÇÃO
ECONOMIA
GESTÃO E COMPORTAMENTO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

PÓS-GRADUAÇÃO (especialização, mestrado, doutorado)
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
ADMINISTRACAO FAZENDARIA
AUDITORIA
AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA
AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
AUDITORIA INTERNA
AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS
CONTABILIDADE
CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO
CONTABILIDADE TRIBUTARIA
CONTROLADORIA
CONTROLADORIA E GERENCIA CONTABIL
DIREITO
DIREITO CONSTITUCIONAL
DIREITO E GESTAO TRIBUTARIA
DIREITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO
DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO
DIREITO EMPRESARIAL
DIREITO PROCESSUAL E CIVIL
DIREITO PUBLICO
DIREITO PUBLICO C/ENFASE DIREITO PROC CIVIL
DIREITO TRIBUTARIO
ECONOMIA
ENFERMAGEM EM SAUDE PUBLICA
FINANCAS PUBLICAS E DIREITO TRIBUTARIO
GERENCIA AVANCADA DE FINANCAS PUBLICAS
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA ESTRATEGICA DA INFORMACAO
GERENCIA GERAL

GESTAO CONTABIL
GESTAO DE MARKETING E RECURSOS HUMANOS
GESTAO DE NEGOCIOS
GESTAO DE PESSOAS
GESTAO PUBLICA - DESENVOLVIMENTO TECNICO
GESTAO PUBLICA - GERENCIA ESTRATEGICA
GESTAO PUBLICA ENFOQUE LEI RESPONS FISCAL
GESTAO TRIBUTARIA
LINGUA PORTUGUESA
MBA EM DIREITO PUBLICO E ADMINIST PUBLICA
METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCACAO
ORGANIZACAO E METODOS
PLANEJAMENTO E POLITICAS PUBLICAS
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
POLITICA E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO CIVIL
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(3/7)
UNIDADE

COORDENAÇÃO DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTARIA – CATRI

COORDENAÇÃO DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTARIA – CATRI

GRADUAÇÃO/NÍVEL SUPERIOR
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
ADMINISTRACAO PUBLICA
AGRONOMIA
BIOLOGIA
CIENCIAS CONTABEIS
CIENCIAS DA RELIGIAO
CIENCIAS ECONOMICAS
CIENCIAS SOCIAIS
DIREITO
ECONOMIA
EDUCACAO FISICA
ENFERMAGEM
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DE EDIFICACOES
ENGENHARIA DE PESCA
ESTUDOS SOCIAIS
FILOSOFIA
FONOAUDIOLOGIA
GEOGRAFIA
GEOLOGIA
GESTAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
HABILIT. EM HISTORIA E GEOGRAFIA
HISTORIA
LETRAS
LICENCIATURA EM HISTORIA
LICENCIATURA EM PORTUGUES
LICENCIATURA ESPECIFICA EM PORTUGUES
LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS
MATEMATICA
OUTROS
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL
PSICANALISE CLINICA
QUIMICA
SAUDE PUBLICA
SERVICO SOCIAL

ÁREA
GESTÃO E COMPORTAMENTO
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
COMUNICAÇÃO
ECONOMIA
EDUCACAO
GESTÃO E COMPORTAMENTO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

PÓS-GRADUAÇÃO (especialização, mestrado, doutorado)
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACAO E MARKETING
ADMINISTRACAO EMPREEND DE NEGOCIOS
ADMINISTRACAO ESCOLAR
ADMINISTRACAO FAZENDARIA
ADMINISTRACAO PUBLICA
ARTE-EDUCACAO
AUDITORIA
AUDITORIA CONTABIL E FISCAL
AUDITORIA E CONTROLADORIA
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA PUBLICA ENFASE EM CONTROLADORIA
COMERCIO EXTERIOR
COMPETENCIAS GERENCIAIS
CONTABILID GERENCIAL PUBLICA E PRIVADA
CONTABILID PRAT/AVANC A DISTANC
CONTABILIDADE E FINANCAS
CONTABILIDADE E PLANEJAM TRIBUTARIO
CONTABILIDADE GERENCIAL PUBLICA E PRIVADA
CONTABILIDADE PRATICA AVANCADA
CONTROLADORIA
CONTROLADORIA E AUDITORIA CONTABIL
CONTROLADORIA E FINANCAS
CONTROLE, MONIT/AVALIACAO SETOR PUBLICO
CRIMINOLOGIA E DIREITO PENITENCIARIO
DIDATICA
DIREITO CONSTITUCIONAL
DIREITO DE FAMILIA E SUCESSOES
DIREITO DO TRABALHO
DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO
DIREITO EMPRESARIAL
DIREITO PRIVADO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIREITO PUBLICO
DIREITO PUBLICO E PRIVADO
DIREITO TRIBUT, TRABALHISTA E PREVIDENC
DIREITO TRIBUTARIO
DIREITO TRIBUTARIO E ORCAMENTO PUBLICO
ECONOMIA
ECONOMIA APLICADA A EMPRESA
ECONOMIA DO SETOR PUBLICO
ECONOMIA RURAL
EDUCACAO
EDUCACAO A DISTANCIA
EDUCACAO AMBIENTAL
EDUCACAO ESPECIAL
FINANCAS PUBLICAS E DIREITO TRIBUTARIO
GEOGRAFIA E HISTORIA
GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE
GERENCIA AVANCADA DE FINANCAS PUBLICAS
GERENCIA DE MARKETING
GESTAO DE NEGOCIOS
GESTAO DE PESSOAS
GESTAO DE POLITICAS FISCAIS
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
GESTAO DE RH E PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
GESTAO DO SER HUMANO
GESTÃO ESCOLAR
GESTAO ESTRATEGICA DE RH
GESTAO GOVERNAM/RESPONSABILIDADE FISCAL
GESTAO GOVERNAMENTAL
GESTAO PUBLICA
GESTAO PUBLICA - DESENVOLVIMENTO TECNICO
GESTAO TRIBUTARIA
INFORMATICA
IRRIGACAO E DRENAGEM
LINGUA PORTUGUESA
MATEMATICA
MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRACAO
METOD DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO
METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMATICA
METODOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
NEGOCIOS INTERNACIONAIS
PLANEJAMENTO E GESTAO TRIBUTARIA
PLANEJAMENTO E POLITICAS PUBLICAS
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
POLITICA E ADMINIST TRIBUTARIA
POLITICA E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
PROCESSO PENAL
PSICOPEDAGOGIA
PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL
PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL
SAUDE PUBLICA
SUPERVISAO E GESTAO ESCOLAR
TEOLOGIA LATINO AMERICANA
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(4/7)
UNIDADE

GRADUAÇÃO/NÍVEL SUPERIOR

ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
ADMINISTRACAO PUBLICA
AGRONOMIA
BIOLOGIA
CIENCIAS CONTABEIS
CIENCIAS DA RELIGIAO
CIENCIAS ECONOMICAS
CIENCIAS SOCIAIS
DIREITO
ECONOMIA
EDUCACAO FISICA
ENFERMAGEM
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DE EDIFICACOES
ENGENHARIA DE PESCA
ESTUDOS SOCIAIS
FARMACIA
FILOSOFIA
FONOAUDIOLOGIA
GEOGRAFIA
GEOLOGIA
GESTAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
GESTAO EMPRESARIAL
GESTAO FINANCEIRA
HABILIT. EM HISTORIA E GEOGRAFIA
HISTORIA
HISTORIA/GEOGRAFIA
LETRAS
LICENCIATURA EM HISTORIA
LICENCIATURA EM PORTUGUES
LICENCIATURA ESPECIFICA EM PORTUGUES
LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS
MATEMATICA
OUTROS
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL
PSICANALISE CLINICA
QUIMICA
SAUDE PUBLICA
COORDENAÇÃO DA
EXECUCAO FAZENDÁRIA SERVICO SOCIAL
- COREX
TECNOLOGICA EM RECURSOS HUMANOS
TEOLOGIA
VETERINARIA

ÁREA
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
COMUNICAÇÃO
ECONOMIA
EDUCACAO
GESTÃO E COMPORTAMENTO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

PÓS-GRADUAÇÃO (especialização, mestrado,
doutorado)
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACAO E MARKETING
ADMINISTRACAO EMPREEND DE NEGOCIOS
ADMINISTRACAO ESCOLAR
ADMINISTRACAO FAZENDARIA
ARTE-EDUCACAO
AUDITORIA
AUDITORIA CONTABIL E FISCAL
AUDITORIA E CONTROLADORIA
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA PUBLICA ENFASE EM CONTROLADORIA
COMERCIO EXTERIOR
COMPETENCIAS GERENCIAIS
CONTABILID GERENCIAL PUBLICA E PRIVADA
CONTABILID PRAT/AVANC A DISTANC
CONTABILIDADE E FINANCAS
CONTABILIDADE E PLANEJAM TRIBUTARIO
CONTABILIDADE GERENCIAL PUBLICA E PRIVADA
CONTABILIDADE PRATICA AVANCADA
CONTROLADORIA
CONTROLADORIA E AUDITORIA CONTABIL
CONTROLADORIA E FINANCAS
CONTROLE, MONIT/AVALIACAO SETOR PUBLICO
CRIMINOLOGIA E DIREITO PENITENCIARIO
DIDATICA
DIREITO CONSTITUCIONAL
DIREITO DE FAMILIA E SUCESSOES
DIREITO DO TRABALHO
DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO
DIREITO EMPRESARIAL
DIREITO PRIVADO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIREITO PUBLICO
DIREITO PUBLICO E PRIVADO
DIREITO TRIBUTARIO
DIREITO TRIBUTARIO E ORCAMENTO PUBLICO
DIREITO TRIBUTARIO/TRABALHISTA/PREVIDENC
ECONOMIA
ECONOMIA APLICADA A EMPRESA
ECONOMIA DO SETOR PUBLICO
ECONOMIA RURAL
EDUCACAO
EDUCACAO A DISTANCIA
EDUCACAO AMBIENTAL
EDUCACAO ESPECIAL
FINANCAS PUBLICAS E DIREITO TRIBUTARIO
GEOGRAFIA E HISTORIA
GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE
GERENCIA AVANCADA DE FINANCAS PUBLICAS
GERENCIA DE MARKETING
GESTAO DE NEGOCIOS
GESTAO DE PESSOAS
GESTAO DE POLITICAS FISCAIS
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
GESTAO DE RH E PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
GESTAO DO SER HUMANO
GESTAO ESCOLAR
GESTAO ESTRATEGICA DE RH
GESTAO GOVERNAM/RESPONSABILIDADE FISCAL
GESTAO GOVERNAMENTAL
GESTAO PUBLICA
GESTAO PUBLICA - DESENVOLVIMENTO TECNICO
GESTAO TRIBUTARIA
INFORMATICA
IRRIGACAO E DRENAGEM
LINGUA PORTUGUESA
MATEMATICA
MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRACAO
METOD DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO
METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMATICA
METODOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
NEGOCIOS INTERNACIONAIS
PLANEJAMENTO E GESTAO TRIBUTARIA
PLANEJAMENTO E POLITICAS PUBLICAS
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
POLITICA E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
PROCESSO PENAL
PSICOPEDAGOGIA
PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL
PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL
SAUDE PUBLICA
SUPERVISAO E GESTAO ESCOLAR
TEOLOGIA LATINO AMERICANA
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(5/7)
UNIDADE

GRADUAÇÃO/NÍVEL SUPERIOR

ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
BACHAREL EM ADMINISTRACAO
CIENCIAS CONTABEIS
CIENCIAS ECONOMICAS
DIREITO
ENGENHARIA CIVIL
LETRAS
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS
DO TESOURO ESTADUAL MATEMATICA
COTES
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL

CORREGEDORIA - COGEF

UNIDADE

COORDENADORIA
ADMINISTRATIVA E DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO - CAT/RH

ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
ADMINISTRACAO PUBLICA
AGRONOMIA
BACHAREL EM ADMINISTRACAO
BIBLIOTECONOMIA
CIENCIAS CONTABEIS
CIENCIAS ECONOMICAS
CONTROLADORIA EMPRESARIAL
LETRAS
PEDAGOGIA
TECNOLOGIA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS

ÁREA

ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
AUDITORIA
AUDITORIA INTERNA
CONTABILIDADE PUBLICA
CONTROLADORIA
CONTROLADORIA E GERENCIA CONTABIL
DIREITO TRIBUTARIO/TRABALHISTA/PREVIDENC
DOCENCIA DO ENSINO SUPERIOR
ECONOMIA
ENGENHARIA SEGURANCA DO TRABALHO
FINANCAS PUBLICAS E DIREITO TRIBUTARIO
GERENCIA AVANCADA DE FINANCAS PUBLICAS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
PLANEJAMENTO E DESENV ECONOMICO

ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
ECONOMIA
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

ADMINISTRACAO PUBLICA
AUDITORIA
AUDITORIA EM ORGANIZACOES SETOR PUBLICO
DIREITO TRIBUTARIO/TRABALHISTA/PREVIDENC
ECONOMIA
FINANCAS PUBLICAS E DIREITO TRIBUTARIO
GERENCIA AVANCADA DE FINANCAS PUBLICAS
MARKETING COM ENFASE EM SERVICOS
MATEMATICA
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA

GRADUAÇÃO/NÍVEL SUPERIOR

ÁREA

PÓS-GRADUAÇÃO
(especialização, mestrado, doutorado)
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO FAZENDARIA
ADMINISTRACAO PUBLICA
AUDITORIA
AUDITORIA PUBLICA ENFASE EM CONTROLADORIA
CONTROLADORIA E GERENCIA CONTABIL
DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO
DIREITO TRIBUTARIO/TRABALHISTA/PREVIDENC
EDUCACAO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GESTAO DE PESSOAS
GESTAO DO SER HUMANO
ORGANIZACAO E METODOS
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL
SAUDE DA FAMILIA
SERV SOCIAL NOVAS DETERM MUNDO TRAB

ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
CIENCIAS CONTABEIS
CIENCIAS ECONOMICAS
CIENCIAS SOCIAIS
COMUNICACAO SOCIAL
ENGENHARIA CIVIL
ESTATISTICA
FILOSOFIA
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
GESTAO ESTRATEGICA DE RH
HISTORIA
PEDAGOGIA
PROCESSAMENTO DE DADOS
SERVICO SOCIAL

ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
EDUCACAO
GESTÃO E COMPORTAMENTO
JURÍDICA
SAÚDE
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
CIENCIA DA COMPUTACAO
CIENCIAS CONTABEIS
COMPUTACAO
DIREITO
ESTATISTICA
INFORMATICA
PROCESSAMENTO DE DADOS
SISTEMAS DE INFORMACAO
TECNOLOGO EM INFORMATICA
TECNOLOGO PROCESSAMENTO DE DADOS

ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
COMUNICAÇÃO
ECONOMIA
EDUCACAO
GESTÃO E COMPORTAMENTO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

ADMINISTRACAO FAZENDARIA
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
BANCO DE DADOS - PROJETOS E TECNOLOGIAS
CIENCIA DA COMPUTACAO
COMPUTACAO
COMPUTACAO APLICADA
CONTABILID PRAT/AVANC A DISTANC
DESENVOLVIMENTO AGIL DE SOFTWARE
DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO
ECONOMIA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
ENGENHARIA DE TELEINFORMATICA
ESPECIALIZAÇAO EM DIREITO TRIBUTARIO
GERENCIA ESTRATEGICA DA INFORMACAO
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
GESTAO DE POLITICAS FISCAIS
GESTAO EMPRESARIAL
GESTAO PUBLICA - DESENVOLVIMENTO TECNICO
GESTAO TRIBUTARIA
INFORMATICA
INFORMATICA APLICADA
MBA TECNOLOGIA DE INFORMACAO
MECATRONICA
SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES
SISTEMAS E COMPUTACAO
TECNOLOGIA DA INFORMACAO

ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
ADMINISTRACAO PUBLICA
AGRONOMIA
ARQUITETURA E URBANISMO
CIENCIAS CONTABEIS
CIENCIAS ECONOMICAS
COMUNICACAO SOCIAL HABILIT JORNALISMO
DIREITO
ENFERMAGEM
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA MECANICA
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
LETRAS
LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS
MATEMATICA
OUTROS
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL
PORTUGUES
PROCESSAMENTO DE DADOS
VETERINARIA

ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
ECONOMIA
GESTÃO E COMPORTAMENTO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACAO FAZENDARIA
ADMINISTRACAO PUBLICA
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
AUDITORIA
AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS
DIREITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO
DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO
DIREITO TRIBUTARIO
DIREITO TRIBUTARIO/TRABALHISTA/PREVIDENC
ECONOMIA
ELABORACAO E AVALIACAO DE PROJETOS
FINANCAS PUBLICAS E DIREITO TRIBUTARIO
GERENCIA AVANCADA DE FINANCAS PUBLICAS
GESTAO DO POTENCIAL HUMANO NAS ORGANIZ
GESTAO FINANCEIRA/ORCAMENT ORGANIZ PUB
GESTAO PUBLICA - DESENVOLVIMENTO TECNICO
INFORMATICA
ORGANIZACAO E METODOS
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
POLITICA E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL

COORDENADORIA
ADMINISTRATIVA E DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO - CAT_TI

COORDENADORIA
ADMINISTRATIVA E DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO CAT_ADMINISTRATIVO

PÓS-GRADUAÇÃO (especialização, mestrado, doutorado)

ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
COMUNICAÇÃO
ECONOMIA
GESTÃO E COMPORTAMENTO
JURÍDICA
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

(6/7)
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UNIDADE

GRADUAÇÃO/NÍVEL SUPERIOR
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
ADMINISTRACAO PUBLICA
AGRONOMIA
BACHAREL EM ADMINISTRACAO
CIENCIASCIENCIAS CONTABEIS
CIENCIAS DA COMPUTACAO
CIENCIAS ECONOMICAS
CIENCIAS MILITARES
CIENCIAS NAVAIS
CIENCIAS SOCIAIS
CIRURGIAO DENTISTA
DIREITO
ECONOMIA
EDUCACAO FISICA
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DE EDIFICACOES
ENGENHARIA DE PESCA
ENGENHARIA DE PRODUCAO
ENGENHARIA ELETRICA
ENGENHARIA ELETRONICA
ENGENHARIA MECANICA
ESTATISTICA
ESTUDOS SOCIAIS
FILOSOFIA
FISIOTERAPIA
FORM DE PROFES DE DISCIP ESPEC DE II GRAU
FORMACAO PEDAGOGICA
GEOGRAFIA
HISTORIA
LETRAS
MEDICINA
ODONTOLOGIA
OUTROS
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL
PROCESSAMENTO DE DADOS
PSICOLOGIA
RELACOES INTERNACIONAIS
SERVICO SOCIAL
TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL
TERAPIA OCUPACIONAL
VETERINARIA

AUDITORIA

PÓS-GRADUAÇÃO
(especialização, mestrado, doutorado)
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
ADMINISTRACAO
COMUNICAÇÃO
ADMINISTRACAO DA QUALIDADE
ECONOMIA
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
EDUCACAO
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALIZAÇÃO
ADMINISTRACAO E CONTROLADORIA
GESTÃO E COMPORTAMENTO
ADMINISTRACAO E NEGOCIOS
JURÍDICA
ADMINISTRACAO EM REC NATURAIS RENOVAVEIS
SAÚDE
ADMINISTRACAO ESCOLAR
TRIBUTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO ADMINISTRACAO FAZENDARIA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO HOTELEIRA
ADMINISTRACAO JUDICIARIA
ADMINISTRACAO PUBLICA
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
AGRONOMIA
AUDITORIA
AUDITORIA E CONTROLADORIA
AUDITORIA E CONTROLE EXTERNO
AUDITORIA GOVERNAMENTAL
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA PUBLICA ENFASE EM CONTROLADORIA
COMERCIO EXTERIOR
CONSULTORIA DE EMPRESAS
CONTABILID GERENCIAL PUBLICA E PRIVADA
CONTABILID PRAT/AVANC A DISTANC
CONTABILIDADE
CONTABILIDADE E AUDITORIA
CONTABILIDADE E CONTROLE
CONTABILIDADE E FINANCAS
CONTABILIDADE GERENCIAL PUBLICA E PRIVADA
CONTABILIDADE PUBLICA
CONTABILIDADE TRIBUTARIA
CONTROLADORIA
CONTROLADORIA AVANCADA
CONTROLADORIA E CONTABILIDADE
CONTROLADORIA E GERENCIA CONTABIL
DIREITO
DIREITO ADMINISTRATIVO
DIREITO CIVIL
DIREITO CONSTITUCIONAL
DIREITO E PROCESSO CONSTITUCIONAL
DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO
DIREITO EMPRESARIAL
DIREITO PROCESSUAL
DIREITO PUBLICO
DIREITO PUBLICO C/FOCO DIREITO TRIBUTARIO
DIREITO PUBLICO E PRIVADO
DIREITO TRABALHO E DIREITO PROC TRABALHO
DIREITO TRIBUT, TRABALHISTA E PREVIDENC
DIREITO TRIBUTARIO
DIREITO TRIBUTARIO, TRABALHISTA, PREVID
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA DE EMPRESAS
ECONOMIA DO SETOR PUBLICO
EDUCACAO AMBIENTAL
ENDODONTIA
ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO
ESPEC DIREITO TRIBUT TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO
ESTATISTICA
FINANCAS
FINANCAS PUBLICAS E DIREITO TRIBUTARIO
GERENCIA AVANCADA DE FINANCAS PUBLICAS
GERENCIA DE MARKETING E NEGOCIOS
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA GERAL
GERIATRIA
GESTAO CONTABIL
GESTAO CONTEMPORANEA NO SETOR PUBLICO
GESTAO DE NEGOCIOS
GESTAO DE PESSOAS
GESTAO EMPRESARIAL
GESTAO ESCOLAR
GESTAO ESTRATEGICA DE MARKETING
GESTAO GOVERNAMENTAL
GESTAO PUBLICA
GESTAO PUBLICA - DESENVOLVIMENTO TECNICO
GESTAO PUBLICA - GERENCIA ESTRATEGICA
GESTAO PUBLICA - MEDIA GERENCIA
GESTAO TRIBUTARIA
MARKETING
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
MBA EXECUTIVO EM FINANCAS
NEGOCIOS INTERNACIONAIS
ORGANIZACAO E METODOS
PLANEJAM REGION DO DESENVOLVIMENTO
PLANEJAMENTO E DESENV ECONOMICO
PLANEJAMENTO E GESTAO TRIBUTARIA
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
PLANEJAMENTO ENERGETICO
POLITICA E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
POLITICA E GESTAO DE SISTEMAS DE SAUDE
PSICOPEDAGOGIA
SAUDE PUBLICA
ÁREA
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(7/7)
UNIDADE

GRADUAÇÃO/NÍVEL SUPERIOR
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO

(GERENCIA) ANALISE SISTEMAS
C/HABILIT EM COM EXTERIOR
DE EMPRESAS
PUBLICA

ÁREA
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
COMUNICAÇÃO
ECONOMIA
EDUCACAO
GESTÃO E COMPORTAMENTO

TRÂNSITO – POSTOS
FISCAIS

TRÂNSITO – POSTOS
FISCAIS

UNIDADE

TRÂNSITO – POSTOS
FISCAIS

GRADUAÇÃO/NÍVEL SUPERIOR

ÁREA

PÓS-GRADUAÇÃO
(especialização, mestrado, doutorado)
ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACAO E NEGOCIOS
ADMINISTRACAO E SUPERVISAO ESCOLAR
ADMINISTRACAO ESCOLAR
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO HOSPITALAR
ADMINISTRACAO PUBLICA
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
AGRONOMIA
ANALISE DE SISTEMAS
AUDITORIA
AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA/CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS
AVALIACAO PROCESSO ENSINO-APRENDIZ
COMERCIO EXTERIOR
CONTABILID E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO
CONTABILID GERENCIAL PUBLICA E PRIVADA
CONTABILID PRAT/AVANC A DISTANC
CONTABILIDADE E CONTROLADORIA
CONTABILIDADE GERENCIAL PUBLICA E PRIVADA
CONTABILIDADE PUBLICA
CONTABILIDADE PUBLICA E LRF
CONTROLADORIA E AUDITORIA
CONTROLADORIA E FINANCAS
CONTROLADORIA E GERENCIA CONTABIL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DIREITO
DIREITO CONSTITUCIONAL
DIREITO CONSTITUCIONAL/TRIBUTARIO
DIREITO DO TRABALHO
DIREITO E PROCESSO CONSTITUCIONAL
DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO
DIREITO E PROCESSO TRIBUTARIO
DIREITO EMPRESARIAL
DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTARIO
DIREITO IMOBILIARIO
DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO
DIREITO PRIVADO
DIREITO PROCESSUAL
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIREITO PUBLICO
DIREITO SANITARIO
DIREITO TRIBUT, TRABALHISTA, PREVID
DIREITO TRIBUTARIO
DIREITO TRIBUTARIO/TRABALHISTA/PREVIDENC
DOCENCIA SUPERIOR
ECONOMIA
ECONOMIA AGRICOLA
ECONOMIA APLICADA A EMPRESA
ECONOMIA DO SETOR PUBLICO
EDUCACAO A DISTANCIA
EDUCACAO ESPECIAL
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO
ENGENHARIA SANITARIA
FILOSOFIA
FINANCAS
FINANCAS PUBLICAS E DIREITO TRIBUTARIO
FORMACAO TECNICA EM SERVICO PUBLICO
GEOGRAFIA: ANALISE AMBIENTAL URBANA
GERENCIA AVANCADA DE FINANCAS PUBLICAS
GERENCIA DE MARKETING
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
GESTAO COMUNIC/MARKETING INSTITUCIONAL
GESTAO CONTABIL
GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA
GESTAO CONTEMPORANEA NO SETOR PUBLICO
GESTAO DE PESSOAS
GESTAO DE POLITICAS FISCAIS
GESTAO EM MARKETING E RECURSOS HUMANOS
GESTAO EMPRESARIAL
GESTAO EMPRESARIAL E DE PESSOAS
GESTAO EMPRESARIAL ESTRATEGICA
GESTAO ESCOLAR
GESTAO ESTRATEGICA DA LOGISTICA
GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS
GESTAO P/EXECUTIVOS
GESTAO PUBLICA
GESTAO PUBLICA - DESENVOLVIM GERENCIAL
PÓS-GRADUAÇÃO
(especialização, mestrado, doutorado)
GESTAO PUBLICA - DESENVOLVIMENTO TECNICO
GESTAO PUBLICA - GERENCIA ESTRATEGICA
GESTAO PUBLICA E RESPONSABILIDADE FISCAL
GESTAO TRIBUTARIA
HIGIENE INSPEC VIGILANCIA SANIT ALIMENTOS
HISTORIA CONTEMPORANEA
HISTORIA DAS RELACOES POLITICAS
HISTORIA DO BRASIL
INSPECAO SANITARIA DE ALIMENTOS
LINGUA PORTUGUESA
LINGUA PORTUGUESA E ARTE-EDUCACAO
MBA ADMINIST EMPRESAS E GESTAO NEGOCIOS
MBA EM ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
MBA EM GESTAO EMPRESARIAL
MBA EM GESTAO ESTRAT P/QUALID E PRODUT
MBA EM GESTAO FINANCEIRA
MBA EXEC EMPRES GESTAO PUB RESPONS FISCAL
MBA EXECUTIVO EM FINANCAS CORPORATIVAS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
METOD DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO
ORTODONTIA
PERICIA E AUDITORIA CONTABIL
PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PLANEJAMENTO E GESTAO TRIBUTARIA
PLANEJAMENTO E POLITICAS PUBLICAS
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
POLITICA E ADMINIST TRIBUTARIA
POLITICA E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
POLITICAS PUBLICAS
POLITICAS PUBLICAS E SOCIEDADE
PROCESSO PENAL
PROFISSIONAL EM ADMINISTRACAO
PROTESE DENTARIA
PSICOPEDAGOGIA
PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL
PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL
SAUDE PUBLICA
SUPERVISAO ESCOLAR
TANATOLOGIA
TECNOLOGIA DE REDES E INTERNET
TEOLOGIA
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