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A pandemia do Covid-19 trouxe diversos aprendiza-
dos à sociedade mundial. Nunca antes, o mundo inteiro 
se viu obrigado a se reorganizar e modificar suas estru-
turas de convívio social numa velocidade que se fizesse 
necessária à redução do contágio e consequentemente 
menor perda de vidas humanas. Dentre esses aprendi-
zados, talvez o mais impactante no cotidiano das pes-
soas foi o rompimento do paradigma do trabalho pre-
sencial, um formato estabelecido em várias sociedades 
mundiais desde a Revolução Industrial.

O Governo do Estado de Pernambuco não hesitou em 
adotar protocolos emergenciais sanitários que visaram 
em primeiro lugar: o bem-estar e a salvaguarda da saú-
de de todos os pernambucanos. Essa preocupação se 
estendeu à Secretaria da Fazenda e aos servidores pú-
blicos estaduais aqui lotados.

Nos preparativos para a desmobilização do corpo 
funcional da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), o desem-
penho de bastidores da Secretaria Executiva de Coorde-
nação Institucional (SCI) e suas superintendências: SGP, 
SPE, SAFI e STI, no planejamento, preparação, execução 
e suporte às tarefas relativas ao trabalho remoto, foi de 
suma importância.

A Escola Fazendária, em tempo hábil, reviu o seu pla-
nejamento das capacitações e redesenhou o modelo de 
educação corporativa oferecida aos servidores para se 
adaptar ao novo momento em que toda a educação se 
viu, também, obrigada a readequar seus modelos ora 
consolidados no processo de ensino-aprendizagem.

O Relatório Gerencial 2020 está diferente. Sim, por-
que, tudo mudou. Nas próximas páginas o balanço geral 
de todo esforço da equipe Esafaz.

2020, um ano 
para a história
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Capacitar-se continua sendo a palavra de ordem do 
Século XXI. Sensibilizar para o aprendizado é funda-
mental para o corpo funcional de toda instituição, seja 
ela pública ou privada. Adquirir novos conhecimentos 
ou revisitar alguns conteúdos, a fim de acompanhar as 
constantes mudanças que o mundo vem passando, prin-
cipalmente aquelas relacionadas aos avanços na área da 
tecnologia da informação, torna-se fundamental tanto 
para o profissional como para a instituição, sendo esta 
uma vantagem competitiva indispensável. 

Atenta a esse conceito, a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), 
através da sua Escola Fazendária (Esafaz), busca renovar os 
saberes do corpo funcional oferecendo as melhores possi-
bilidades de aprimoramento. Iniciamos 2020, como em to-
dos os outros anos, com planejamento pronto e a postos. 
Mas, como todos sabem, este foi um ano para entrar para 
a história da humanidade, o ano da pandemia e tudo se 
modificou: vidas, emprego, desafios e aprendizados.

Paralisadas as atividades, foi hora de repensar o pre-
sente e, mais do que nunca, o futuro. A educação em to-
dos os níveis tomou um impulso involuntário rumo ao 
ensino a distância (EAD). Agora não mais o EAD e suas 
plataformas estáticas, programadas e reativas. Mas, a 

evolução para um modelo remoto, dinâmico e interati-
vo. O que havia sido postergado como “a educação do 
futuro” entrou forçosamente no processo de aprendiza-
gem como a única opção de aprimoramento profissio-
nal, via educação conectada.

A Escola Fazendária, mais uma vez, buscou estar na 
vanguarda desse novo tempo, repensando seus mode-
los de ensino, seus processos de trabalho e renovando 
seus produtos para continuar em sua missão de pro-
porcionar ao servidor fazendário o que há de melhor na 
educação corporativa, tudo que esteja disponível e ao 
alcance no mercado educacional corporativo.

Neste balanço das atividades do Relatório Gerencial 
2020, encontra-se compilado aquilo que a Esafaz pode 
ofertar ao servidor fazendário ao longo desse difícil e 
marcante ano. Inovamos o formato para acompanhar 
as mudanças. As atividades desenvolvidas, as parcerias 
estabelecidas, os números e gráficos, a cooperação com 
cada área demandante, tudo retratado e guardado para 
a história da educação corporativa da SEFAZ.

JULIANA GUIMARÃES
Diretora da Esafaz

EDITORIAL
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em meio a pandemia,
um case de sucesso

A Escola Fazendária foi selecionada e convidada, en-
tre as Escolas Corporativas do Estado de Pernambuco, a 
ser estudada enquanto Case de Aprendizagem Organiza-
cional no Mestrado da Universidade Federal de Pernam-
buco (UPE).

Com o nome "Aprendizagem organizacional versus 
pandemia mundial pelo covid-19: Os desafios da Escola 
Fazendária de Pernambuco - ESAFAZ na capacitação de 
seus servidores públicos.", o artigo destrincha a atuação 
e reafirma como a ESAFAZ soube rapidamente se rein-
ventar para continuar contrubuindo, à sua forma, com a 
arrecadação do Estado de Pernambuco.

Pegamos emprestado as palavras do artigo:

"A situação instalada com a pandemia trouxe deman-
das que a equipe passou a atender. Nos bastidores da 
Esafaz houve: cursos on-line, palestras e reuniões remo-
tas para acertos e ou esclarecimentos sobre os processos 
de trabalhos.

A Esafaz, com a responsabilidade de oferecer, entre 
outras metodologias, cursos e eventos presenciais de 
capacitação aos servidores fazendários, na sua progra-
mação anual, viu-se obrigada a interromper andamento 
de processos já encaminhados e cancelar todos aqueles 
que demandassem deslocamentos, além de se reinventar 
em seus processos de trabalho, desenvolvendo ações que 
contemplassem ao teletrabalho ao presencial.

Assim, ante a paralisação de todo setor educacional, 
em todos os níveis, tornaram-se palavras de ordem na 
educação corporativa: reinventar-se, readaptar-se e rea-
prender a levar o conhecimento a todos àqueles que dele 
necessitava. Como resultado, houve o envolvimento de 
toda a equipe na busca de metodologias substitutas à 
presencial. 

Portanto, assim que foi possível oferecer conhecimento 
de maneira remota, a equipe da Esafaz fez o possível para 
levar até o servidor fazendário o que havia de melhor e 
disponível."
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ABRIL
Curso Reaprendizagem Criativa, com Murilo 
Gun, contou com a participação de 100 pessoas 
de Pernambuco. A Esafaz firmou a parceria e 
ofertou para os servidores de Fazenda Brasil 
o curso de 20 horas, na modalidade a 
distância, gratuitamente. Ao todo, mais de 600 
servidores fazendários foram capacitados, 
entre os meses de abril e maio de 2020.

JUlHO
ESTRUTURAÇÃO, COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃ

O 

DO SEMINÁRIO VIRTUAL SOBRE USO DO SPED 

NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

DO ICMS, COM O AUDITOR DA SEFAZ BAHIA 

ALEXANDRE ALCÂNTARA, NA MODALIDADE 

remota COM CARGA HORÁRIA DE 3 HORAS, 

IMPACTANDO MAIS DE 200 AUDITORES, NO 

MÊS DE JUnHO DE 2020.

junho/agosto

Estruturação e execução do Programa de 

Formação da DFA, na modalidade remota, 

com 10 disciplinas técnicas (136 horas aula) 

para área de Atendimento  e  09 disciplinas 

técnicas (131 horas aula) para área de 

Monitoramento e Fiscalização. Para as duas 

áreas, 4 módulos comportamentais com 8 horas 

aula. Atingindo cerca de 140 servidores, 

em média, da DFA e Regionais I, II e III, com os 

temas: Atendimento ao contribuinte na 

era da transformação digital; A 

importância da inteligência emocional 

nas relações interpessoais; Poder da comunicação 

assertiva e escuta ativa e o Impacto das 

mudanças na modernização organizacional. 

MAIO

MARÇO
LEVANTAMENTO E EDIÇÃO DE BOOK COM 

DIVERSOS CURSOS ONLINE GRATUITOS QU
E 

VISAVAM APOIAR OS SERVIDORES DURANTE O 

INÍCIO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, NO 

DESENVOLVIMENTO DE NOVAS HABILIDADES E 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS E TRANSVERSAIS. 

O MATERIAL FOI DIVULGADO TANTO PARA 

SEFAZ PE, QUANTO PARA TODAS AS SE
CRETARIAS JUlHO

Realização do curso Dfe Viewer: 

Ferramenta de Manipulação e Auditora 

de Documento Fiscal Eletrônico, para 20 

servidores da Regional II, na modalidade 

remota, com carga horária de 7 horas

e o mesmo curso para 45 servidores da 

Regional III, ambos em julho de 2020.

agosto
Programa de Formação em Inovação 
na Gestão Pública através de parceria 
com o Instituto de Gestão da 
Secretaria de Planejamento e Gestão 
do Estado, na modalidade remota, para 
30 servidores, com carga horária de 
34 horas, iniciando em julho e 
finalizando em agosto 2020.

MOVIMENTOS DA 
ESCOLA FAZENDÁRIA
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ABRIL
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agosto
Programa de Formação em Inovação 
na Gestão Pública através de parceria 
com o Instituto de Gestão da 
Secretaria de Planejamento e Gestão 
do Estado, na modalidade remota, para 
30 servidores, com carga horária de 
34 horas, iniciando em julho e 
finalizando em agosto 2020.

dezembro
Realização do Evento CPCAF Homenageados 
2019, no modelo híbrido, com participação 
de 50 servidores no ambiente virtual e 25 
servidores no presencial (horários 
alternados), em dezembro.

dezembro
Coordenação e realização do Eve

nto de 

Encerramento das Contas Públicas do 

Exercício de 2020 em Pernambuco: 

O Tesouro Estadual atuando para melhorar 

a Qualidade da Informação Contábil e 

Fiscal do Estado, para 130 Unidades Gestoras

e 240 participantes, com duração de 2 horas, 

na modalidade remota, em dezembro.

nov/dez
Realização do Curso: Estratégias e

 

Ferramentas de Negociação de Harvard, 

para 58 servidores da Sefaz e PGE 

(Duas turmas), na modalidade a distância, 

com 20 horas aula cada turma, novembro 

e dezembro. 

agosto/setembro
Aquisição de vagas no Curso: Elaboração do 
Anexo de Metas Fiscais e do Demonstrativo de 
Resultados Primário e Nominal, para servidores 
do Tesouro, na modalidade a distância, com 
duração 15 horas aula, nos meses agosto e 
setembro. Instituição: Gestão Pública Editora 
e Treinamentos Sociedade Ltda – EPP.

setembro
Realização do Curso Antecipação 
Tributária e ICMS Consumidor 
Final – EC nº 87/2015, com 
facilitação de Luciana Antunes, 
na modalidade remota, para 100 
servidores, com carga horária de 
08 horas aula, em setembro.

dezembro
Finalização do Programa de 
Formação DFA com mais de 130 
horas aula de conteúdos e 10 
disciplinas, tanto para área de 
Atendimento quanto para área de 
Monitoramento e Fiscalização, em 
dezembro.

novembro
Coordenação e realização do Webinar 

CTE – Transformação Digital e o Perfil 

do Servidor do Tesouro, para 40 

servidores, com a facilitação do Prof. Dr. 

Francisco Gaetani e duração de 2 horas, 

em novembro.

outubro
Aquisição de vagas no Curso: Processo 

Tributário Analítico, na modalidade a 

distância, para servidores da SJF, com 

duração de 38 horas aula, no período 
de 

outubro a dezembro. Instituição: Instituto 

Brasileiro de Estudos Tributários – IBET.

setembro
Realização do Curso: Introdução à

 

Fiscalização de Contribuintes no 

Simples Nacional, com facilitação de 

Márcio Neves, na modalidade remota, 

para 105 servidores, com carga horária 

de 08 horas aula, em setembro.
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Resultados 2020
Dados consolidados de desenvolvimento das capacitações*

Número de Eventos Número de Participações Investimento

53 2280 148.825,00

Distribuição dos eventos de capacitação por modalidade

Modalidade Eventos % Participações %

Presencial 5 9,4 71 3,1

EAD 5 9,4 250 11,4

Remoto 43 81,2 1950 85,5

Total 53 100,0 2280 100,0

*até 11 de Dezembro de 2020
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Distribuição de vagas utilizadas em cursos por categoria

Público Vagas utilizadas

GOAAF 11

GOATE 1412

Comissionados 4

Outros órgãos 184

Terceirizados 45

Não identificado* 624

Total 2280

Distribuição dos eventos de capacitação

Natureza Eventos % Participações % Investimento %

Técnico/operacional 34 64,2 1557 68,3 42.200,00 28,4

Comportamental/gerencial 19 35,8 723 31,7 106.625,00 71,6

Total 53 100 2280 100 148.825,00 100

Participantes em ao menos uma capacitação = 605

* Servidores que acessaram os ambientes virtuais de aprendiza-
gem utilizando logins diferentes dos informados na inscrição. 
A falha foi detectada e corrigida pela Equipe Esafaz nas ações 
posteriores.
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Crescimento de 90,6% de 
ofertas de capacitação
remota e a distância.

Redução de 34,6% do
valor per capita, passando 

de R$99,83 para R$65,27.

Resultados 2020

90,6%

34,6%
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Por outro lado, a média de participações por evento 
passou de 12 para 43 servidores, um crescimento de 258%.

12.

43.

O número de eventos reduziu 
73,77% em relação ao ano anterior

20202019

202

53

Resultados 2020
Gráfico de 

Eventos por Ano
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E fizemos isso reduzindo em 
41,5% o nosso investimento 
em relação ao ano de 2019.

Chegamos perto! Quase igualamos o 
número de participações do ano anterior.

20202019

2.550

2280

Resultados 2020
Gráfico de 

Participações por Ano

41,5%
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FATOS E FOTOS

janeiro de 2020
capacitação sefaz pernambuco

“Hadoop Fundamentos - Data Science”
com Thiago Teixeira
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“Hadoop Avançado”

com Thiago Teixeira

março de 2020
capacitação sefaz pernambuco

( antes da pandemia do coronavírus )
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março de 2020
capacitação sefaz pernambuco

“e-Fisco - Prestação de Contas”

com Ciro Augusto/Simone Melo

( antes da pandemia do coronavírus )
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março de 2020
capacitação sefaz pernambuco

“Introdução ao Orçamento Público 
para usuários do e-fisco”

com Ronaldo Bonifácio

( antes da pandemia do coronavírus )



maio-agosto de 2020
palestra em casa gdfaz

19
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“Criando a cultura do EAD: 
Como engajar pessoas”
com Ilanna Fortes

“Profisco II: perspectivas, 
diretrizes e orientações”
com André Cordeiro

“Mudança de mindset do profissional 
de RH e Educação Corporativa”
com Rogério Leme

“O Desafio de fazer inovação na Gestão 
de Pessoas num cenário de pandemia”
com Marizaura Camões

“O papel do gestor dentro do novo contexto. O que 
precisamos fortalecer e o que precisa de mudança imediata?”
com Oscar Motomura

“Modelo Integrado de Gestão do Desempenho, Planejamento 
Estratégico, Competências, Liderança e Dimensionamento da 
força de trabalho” - com ROGERIO LEME

“Humanguide: ferramenta 
para o autoconhecimento”
com Luciana Rivelli

“O impacto do autoconhecimento 
para a liderança”
com Ana Karla Cantarelli

“Apresentação do programa 
de líderes”
com a Fundação dom cabral

“Liderança Criativa: A arte 
de Cocriar Soluções”
com Thiago Mota

“O papel da curadoria  
em tempos de pandemia”
com Pedro Paulo Carbone

“Gestão em época de crises”
com Paulo Vicente - fdc

20

PALESTRA EM CASA gdfaz
Programação maio-agosto de 2020
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julho-dezembro de 2020
programa de formação dfa
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“atendimento ao contribuinte na 
era da transformação digital”

com josé alberto brandão

“a importância da inteligência 
emocional nas relações interpessoais”

com maria medeiros

“poder da comunicação 
assertiva e escuta ativa”

com diogo arrais

“o impacto das mudanças na 
modernização governamental”
com vivianne camara

“Cadastramento de 
Contribuinte Substituto e da 
Emenda Constitucional 87/15”

com suzana lobo

“Facilidades e limitações do Cálculo 
Automático do ICMS - Fronteiras”

com Paulo César Mendonça

“SPED - Resumo da Legislação com prazos e Multas, 
principais blocos e campos, onde e como buscar”
com Alexandre Alcântara

tira-dúvidas com JORGE SILVA

“Introdução à Fiscalização de 
Contribuintes no Simples Nacional”

com márcio neves

“Antecipação Tributária e ICMS 
Consumidor Final - EC nº 87/2015”
com luciana antunes

“Procedimentos para 
liberação de mercadorias”
com Paula Bellei

“afs web” t2
robson holanda 

“NF-e: Legislação, Layout do 
documento e principais campos”

com rafael borba

“português instrumental básico”
com BRUNO ROBERTO

“ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS 
DE NEGOCIAÇÃO - TURMA 2”
com CMI Interser

“ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS 
DE NEGOCIAÇÃO - TURMA 1”
com CMI Interser

“LAVRATURA DE AUTOS DE 058-2”
com Marcelo Pires

“Planilha Eletrônica para 
Auditoria de Estabelecimento” T1
com fernando alvim 
 e fernando moreira

“Planilha Eletrônica para Auditoria de 
Estabelecimento - intermediário”

com fernando alvim e fernando moreira

“Planilha Eletrônica para Auditoria 
de Estabelecimento” T2 E T3
com fernando alvim 
 e fernando moreira

Programa de formação dfa
Programação julho-dezembro de 2020
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“a educação corporativa na era da 
transformação digital: desafios e aprendizados”

com as escolas corporativas de pe

Agosto de 2020
I WEBINAR CEFOSPE EM CASA
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novembro de 2020
turma 1

“ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS 
DE NEGOCIAÇÃO HARVARD”

com CMI INTERSER
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dezembro de 2020
turma 2

“ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS 
DE NEGOCIAÇÃO HARVARD”

com CMI INTERSER
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EVENTO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO CPCAF
HOMENAGEADOS 2019

com décio padilha e cpcaf
dezembro de 2020

primeiro evento híbrido 
(presencial+remoto)
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“encerramento das contas públicas do 
exercício de 2020 em pernambuco”

com a coordenação de Controle 
do Tesouro Estadual

dezembro de 2020
encerramento de contas - cte
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ALGUMAS AÇÕES
DA esafaz

palestra em casa GDFAZ
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programas de formação
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cursos síncronos e assíncronos
(remotos e ead)
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webinários
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» Estruturação equipe: Reposição de quadro 
e formação da nova equipe (todos os 
servidores fazendários lotados na Esafaz 
saem em dezembro 20).

» Estruturação Sede Administrativa Esafaz: 
Tecnologia (melhoria link de internet); 
instalação de equipamentos de ar 
condicionado (condensadora foi roubada e 
precisa ser reinstalada) e segurança física e 
eletrônica (grades; câmeras; alarmes).

» Execução projetos Profisco II (R$ 8 Milhões): 
Plano de Capacitação Anual; Aquisição de 
Cursos; Construção de Cursos Técnicos; PPP; 
Trilhas; Liderança; Estúdio; Equipamentos.

» Manutenção e melhoria de metodologias: 
Análise de metodologias de ensino 
aprendizagem para garantia da melhoria 
contínua da educação corporativa.

» Customização de ações de 
desenvolvimento: Garantir a elaboração 
de planos de cursos customizados, com a 
perda da mão de obra sênior responsável 
por esta atividade da Esafaz.

» Diversificação e ampliação de soluções de 
aprendizagem: Manter a diversificação de 
objetos de aprendizagem, a fim de atingir os 
diversos perfis dos servidores fazendários.

desafios para
2021 - 2023
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A Escola Fazendária ressignificou sua forma de atuação 
para atender as necessidades de capacitação, desenvol-
vimento e integração dos servidores fazendários, neste 
momento de grande transformação digital e de distan-
ciamento social. 

A capacidade de analisar cenários, presentes e futu-
ros, possibilitou agir de forma consciente e célere, tra-
zendo novo valor agregado aos produtos gerados por 
cada uma das unidades da Escola.

A internalização da mudança, a adequação do olhar 
para cada necessidade de aprendizado trazida pelas 
áreas, a produção de conteúdos, as estratégias didáticas 
adotadas e a grande capacidade de execução, foram di-
ferenciais para o alcance dos resultados. 

A mudança da totalidade das ações presenciais, até 
então históricas na Esafaz, para a totalidade de ações 
na modalidade a distância permitiu ampliar horizontes. 
Reunir servidores lotados na Região Metropolitana, no 
Agreste e no Sertão em uma única ação virtual, gerou 
ampliação de discussões e tornou cada uma das ações 
de qualificação mais prática e mais próxima da real ne-

cessidade desses servidores.
Os desafios foram muitos. Mas o compromisso com a 

Missão da Esafaz e a responsabilidade de sistematizar o 
conhecimento circulante da Sefaz venceu. Foram horas 
de estudos e pesquisas, de autocapacitação, de testes 
internos sobre novas metodologias de ensino aprendi-
zagem, para o alcance de cada um dos resultados de-
monstrados ao longo deste Relatório. 

De aprendizado? Restou-nos a confirmação de que es-
tamos sempre aprendendo e que tudo é possível quan-
do se tem atitude, vontade, dedicação e alinhamento de 
propósitos.

Para o ano de 2021 entendemos ser primordial man-
ter o conhecimento circulante de forma estruturada seja 
na modalidade a distância, na presencial ou no modelo 
híbrido.

Compromisso e coragem foram e continuam sendo o 
lema da equipe e, por isso, esperamos 2021 de braços 
abertos!

Equipe Escola Fazendária

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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