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APRESENTAÇÃO  

Os desafios da área de educação corporativa são grandes e se mostram cada vez mais 
dinâmicos, face à necessidade de acompanhamento das inovações tecnológicas e mudanças 
de cenários de mercado. Esses desafios vão desde a garantia de posicionamento e atuação 
estratégica à adequação de metodologias de aprendizagem, de modo a torná-las efetivas e 
práticas. Outra necessidade da educação corporativa é a de mensurar os resultados obtidos 
a partir das ações de capacitação e desenvolvimento.

Diante dos desafios impostos e a fim de garantir o alinhamento com a Missão, Visão e 
Planejamento Estratégico da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, a Escola Fazendária 
coordenou, executou e acompanhou ações relacionadas a dois Projetos Estratégicos, 
monitorados pelo Escritório de Projetos da SPE:

• Projeto de Reestruturação da Esafaz que visa propor um modelo de Escola Corporativa 
voltado ao aperfeiçoamento constante da força de trabalho fazendária, através de ações 
educacionais práticas, nas modalidades: presencial e a distância.

• Projeto de Gestão do Conhecimento com foco em Auditoria de Estabelecimento 
que visa apoiar o processo de formação e aperfeiçoamento das ações de Auditoria 
de Estabelecimento, assim como sistematizar a preservação do conhecimento de tal 
segmento, através de registros de boas práticas.

Os projetos Estratégicos: Reestruturação da Esafaz e Gestão do Conhecimento com foco em 
Auditoria de Estabelecimento tiveram desdobramentos em diversas ações de capacitação e 
inovação:

Programa de Formação de Auditoria de Estabelecimento, contemplando capacitações para 
20 auditores remanejados para a DRR I;

Construção de vídeos voltados ao registro de “Boas Práticas” no segmento de Transportadora, 
sendo esta ação vinculada à Gestão do Conhecimento;

Workshops e oficinas de sensibilização e coleta de expectativas para a elaboração do Termo 
de Concepção do Projeto de Reestruturação da Escola, com a equipe da Esafaz e gestores 
da Sefaz; 

Desenvolvimento de sistema gerencial que visa apoiar o planejamento das ações de 
capacitação para o exercício 2018.  O Sistema aproximará mais a escola do servidor, propondo 
um compromisso maior com o seu desenvolvimento, uma vez que, cada servidor irá construir 
a sua própria Trilha de Capacitação. 



RELATÓRIO DE GESTÃO  ESAFAZ 2017 | 4

Além das ações relacionadas aos Projetos Estratégicos da Esafaz, outras ações foram 
viabilizadas durante o exercício 2017. O curso “Cronograma de Execução Orçamentária – 
CEO”, no sistema E-Fisco Financeiro, para 105 Unidades Gestoras do Estado, através de 
23 turmas presenciais, capacitou 595 servidores do Poder Executivo. Nesta ação, a Esafaz 
exerceu papel de apoiadora de uma das etapas do Projeto Estratégico da Coordenação do 
Tesouro Estadual (CTE) que visa ampliar as ações de controle das demandas financeiras do 
Estado.

Destacamos, ainda, ações que oportunizaram debates técnicos e comportamentais, promovidas 
através de parcerias, sem ônus para o Estado. Foram convidados profissionais renomados: 
Ana Karla Cantarelli, Presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, abordando 
o tema “Conhecendo os seus pontos fortes”, para uma plateia de 40 servidores; Wallace 
Limaa, escritor, poeta e palestrante internacional, convidado pela Escola para uma Roda de 
Conversa sobre o tema “Saúde Quântica - Uma Nova Cultura em Saúde” para 75 servidores, 
Valdeblan Siqueira, servidor da Secretaria da Fazenda, ministrando palestra sobre “Ética e 
Espiritualidade: em busca da excelência na gestão”, com participação de 43 servidores. 

Através dos esforços e iniciativa dos profissionais da Esafaz, o Código de Ética da Sefaz foi 
gravado, na íntegra, em formato de áudio, para ser disponibilizado no Portal Esafaz, como 
instrumento de apoio à gestão fazendária.

Ao final de um ano de muito trabalho, inovação e estudos de melhoria registramos graficamente 
os resultados alcançados que evidenciam os esforços de toda a equipe Esafaz, para garantir 
o cumprimento do planejamento e execução das atividades educacionais. Nossas ações 
visam sempre contribuir para a melhoria dos resultados da SEFAZ.
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

NEGÓCIO
Educação, capacitação e desenvolvimento de pessoas.

MISSÃO
Estimular o desenvolvimento das potencialidades e valores necessários ao alcance das 
competências fazendárias e de cidadania.

VISÃO
Ser reconhecida pela excelência na construção e disseminação do conhecimento para o 
aprimoramento da SEFAZ e da sociedade.

valores
Compromisso Socioambiental: Disseminar a cultura da utilização racional dos recursos físicos 
e naturais, visando a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida.

Ética e cidadania: Valorizar as pessoas, suas características individuais e coletivas, estimulando 
comportamentos éticos e de cidadania.

Qualidade educacional: Aprimorar as soluções educacionais oferecendo produtos e serviços 
em um ambiente acolhedor e humanizado que favoreça o aprendizado e a inovação.

Socialização do conhecimento: Promover oportunidades de acesso e de compartilhamento 
do conhecimento, fomentando o crescimento pessoal e profissional e o desenvolvimento de 
talentos.

Transparência: Gerenciar o processo educacional com a participação dos envolvidos 
propiciando ampla publicidade às ações e resultados da Esafaz. 
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REALIZAÇÕES 2017

dados consolidados de desenvolvimento das capacitações

distribuição de vagas utilizadas por categoria

nº de eventos nº de PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS

Público (*) nº de servidores da sefaz vagas utilizadas

229 4.635 R$ *190.978,60

*Investimentos com pagamentos de inscrição em cursos /instrutores/coordenadores.

GOAAF 234

960

171

1.384 1.950

239

19 26

1.541

144

GOATE

Comissionados

À disposição

Total
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distribuição de eventos e capacitação quanto à natureza 

natureza da 
capacitação

Técnico /
Operacional

Total

Comportamental / 
Gerencial

R$190.336,00

R$ 642,60

R$ 190.978,60

160

69

229

693.200

1.435

4.635

31

100

99,7

0,3

100

eventos participações ( % ) ( % )investimentos

distribuição de eventos e capacitação quanto À modalidade

MODALIDADE

Presencial 160

69

229Total

A Distância

2.723 59

41

100

70

30

100

1.912

4.635

eventos ( % ) participações ( % )
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DISTRIBUIÇÃO DOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO QUANTO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

PROMOÇÃO

ESAFAZ 190

39

229TOTAL

CEFOSPE

4.579 99

1

100

83

17

100

56

4.635

eventos ( % ) participações ( % )
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AÇÕES RELEVANTES - EDUCAÇÃO PRESENCIAL

Programa de Capacitação em Auditoria de Estabelecimentos – 13 disciplinas – 20 auditores por turma

Programa de Aperfeiçoamento de Auditoria de Estabelecimentos

• Levantamento Analítico de Estoque com noções básicas de utilização das funcionalidades do IDEA – 23 auditores

GAF – Gestão da Ação Fiscal PAT – Processo Administrativo Tributário

• Contágil - Conhecimentos Básicos – 04 turmas - 85 auditores
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Capacitação no curso GBP – e-Fisco - Noções sobre o Cronograma de Execução Orçamentária – 23 turmas – 595 
servidores capacitados

Ações Realizadas em Caruaru e Petrolina
• DRR II RF

GBP e-Fisco CEO - Cronograma de Execução Orçamentária

AFS – Auditoria Fiscal no Sistema de 
Escrituração Fiscal

Malha Fina Palestra Novo Regulamento do ICMS – 
Decreto 44.650/2017

Planilha Eletrônica Excel Nível II Palestra Novo Regulamento do ICMS – 
Decreto 44.650/2017

Cursos  para a Diretoria de Operações Estratégicas – DOE

• DRR III RF

Novo Regulamento do ICMS – Decreto 44.650/2017 Segurança Orgânica Aplicada às atividades de Auditoria Fiscal para 
Auditores da DOE e DECOT 
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AÇÕES RELEVANTES - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Turmas ead ofertadas 2017

Nº de turmas 69

1912Nº de participantes

 Lançamento do curso “5 Competências Essenciais” (Julho/2017);

Construção e disponibilização do curso Semipresencial “Gerenciamento de Projetos na Prática”, em parceria 
com a SPE (Setembro/2017);

Construção e lançamento do projeto “Boas Práticas: Transporte Rodoviário de Cargas”, em parceria com a DRR I,  que 
atende a uma das metas do Planejamento Estratégico da SEFAZ, sendo esta ação vinculada  à Gestão do Conhecimento 
(Novembro/2017);
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Desenvolvimento e lançamento de um sistema gerencial “Sistema de Trilhas de Desenvolvimento – STD” que visa 
apoiar o planejamento das ações de capacitação para 2018 (Novembro/2017);

Lançamento do curso “Atualização da Nova Norma Ortográfica” (Dezembro/2017);

Vídeo sobre “Desmistificando as Informações Fiscais do Tesouro”, etapa do projeto “Modernização do Modelo de Ges-
tão do Tesouro Estadual” da Coordenação do Tesouro Estadual – CTE (Dezembro/2017).
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AÇÕES RELEVANTES - EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Comemoração dos 25 anos da Esafaz

“Os desafios da Educação no Ambiente Corporativo” – Frederico Amâncio – 30/10/2017

roda de conversa

“A arte de escrever ! Como se dá o processo criativo? A inspiração e o amor às palavras” - Antônio Neto e Josué Limeira – 16/03/2017

“Conhecendo os seus pontos Fortes” - Ana Karla Cantarelli – 24/08/2017
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“Saúde Quântica: Uma Nova Cultura em Saúde” - Wallace de Carvalho Ferreira Limaa ‘ 03/10/2017

“Nos Passos do Frevo : Histórias de um Patrimônio Imaterial “ ‘ Nilo Otaviano ‘ 22/02/2017

“Incentivos Fiscais em Tempos de Crise: A Problemática da autonomia dos entes subnacionais em decorrência da renúncia fiscal 
da União” ‘ Gabriel Ulbrik Guerreira ‘ - 29/03/2017

“Ética e Espiritualidade : Em busca da excelência na gestão” - Valdeblan Siqueira - 14/11/2017

4ªs quartas
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Workshops - Caminhos a Percorrer - ESAFAZ - Suzana Azoubel / Eliane Trigueiro - 23/05 e 20/06/2017

Boas Práticas

Seminário do Contencioso Administrativo Tributário - TATE /ESAFAZ/OAB - 01 e 02/06/2017

Transporte Rodoviário de Carga - “ Apresentação da vídeo-aula” - Analaura Espíndola / Marcus Leal / Mayerber Loureiro - 21/11/2017
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ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Têm por objetivo estimular a participação nos cursos oferecidos pela SEFAZ/ 
ESAFAZ e pelas unidades Gestoras envolvidas, mediante a concessão 
de vagas em cursos já formatados e incluídos nas grades anuais ou em 
formação de turmas específicas, quando da identificação da necessidade.

Acordos vigentes:

Secretaria de Planejamento do Governo do Estado

Procuradoria Geral do Estado

Escola de Contas Públicas (Tribunal de Contas do Estado).

Novo Acordo (formalizado em 2017):

Prefeitura da Cidade do Recife

Participação dos Servidores da SEFAZ em Eventos de Instituições Parceiras

instituição evento nº participantes

Secretaria de Planejamento e 
Gestão- SEPLAG

Economia do Setor Público: Uma abordagem Macroeconômica

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos

I Seminário de Educação Corporativa
“Inovar para Motivar”

Palestra: “Gente Não é Salame”

-

Escola de Contas Públicas-TCE/PE

Cefospe

SESI

Total

02

03

04

35

44
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Participação dos Servidores de Instituições Parceiras nos Eventos da SEFAZ 

evento

Roda de Conversa 
“A Arte de Escrever”

Seminário 25 anos do TATE

Cursos a Distância

15/PGE

06/SEPLAG
05/TCE
02/PCR

Vários

Vários

Total

Josué Limeira
Antonio Neto

Ana Karla Cantarelli

- -

Roda de Conversa
“Conhecendo os seus Pontos Fortes”

02/ PRF

04/SEPLAG
01/UPE

01/CEFOSPE

02

06

15

13

36

palestrante nº participantes total
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COMUNICAÇÃO E MARKETING

ações objetivos resultados

ESAFAZ TV

Intranet SEFAZ/PE

Biblioteca 
Solidária

Mapeamento de 
Processos 

Canal comunicativo voltado 
ao servidor fazendário com o 
propósito de direcionar o olhar 
do servidor para as ações e 
informações que a Escola 
Fazendária divulga em seu Portal 
na Internet.

Vinculação de matérias nos 
principais canais de comunicação 
interna da SEFAZ/PE – Página da 
Intranet e Boletim da SEFAZ.

Incentivo à leitura e participação 
solidária do servidor fazendário na 
captação de doações para o acervo, 
no empréstimo e troca de exemplares 
entre os servidores da SEFAZ e de 
outros órgãos da administração 
pública.

Em 2017 houve incremento de 
28% nas doações de exemplares 
à Biblioteca, nas diversas áreas de 
conhecimento.

Mapeamento de processos de 
trabalho das cinco áreas de 
atividade da Escola.

100% dos processos de trabalho 
previamente identificados pelas 
áreas foram mapeados.

A Esafaz participou de 36% 
da pauta da Intranet/SEFAZ, 
conseguindo melhor visualização 
das ações desenvolvidas.

• Visualizações do Portal
-Acréscimo de 135,7% (comparando com 60 
dias anteriores)
•Tempo de Permanência no Portal
- Acréscimo de 56% 
• Taxa de Rejeição 
- Queda de 38,9%
• Retorno dos Usuários
- Acréscimo de 46%
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EQUIPE ESAFAZ

Diretoria
Juliana Guimarães

educação A distância
 Paulo Kato

Eduardo Almeida
Carlos Antunes
Fernando Alvim

serviços gerais
 Anrilaval Batista

motorista
José Carlos dos Santos

educação presencial
 Katharine Cavalcanti

Josineide Leão
Elizabeth Ribeiro
Kátia Machado

Maria das Neves (Caruaru)
Djalva Fátima (Petrolina)

educação corporativa
 Valdeblan Viana

Vânia Pernambuco
Eliane Trigueiro
Norma Mazzoni
Suzana Azoubel

Assessoria
 Pedro Brito Rodrigues 

secretaria
Maria Núbia Santos

estagiários
 Adna Rodrigues
Thaís Alessandra 

Ítalo Alcântara
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

2017 foi um ano de superação para a Escola Fazendária. Após vários ajustes internos em 
termos de estrutura física, de pessoal e de metodologia de ensino-aprendizagem, conseguimos 
alcançar resultados expressivos junto à força de trabalho da Secretaria da Fazenda, com 
ações inovadoras e de apoio ao processo de melhoria contínua das atividades fazendárias.
Nossa meta principal de garantir a efetividade das ações de desenvolvimento e de capacitação 
pôde ser constatada ao final deste exercício, através de avaliações e depoimentos dos 
demandantes das ações à Esafaz, com entrega de serviços e produtos desenvolvidos com 
qualidade e profissionalismo.

Destacamos o projeto “Boas Práticas”, no segmento de Transporte Rodoviário de Cargas, 
uma parceria entre a Esafaz e a DRRI, que possibilitou o registro de boas práticas através de 
vídeos que passarão a compor o acervo de documentos da biblioteca virtual do Portal Esafaz.  
Há um grande desafio ainda pela frente, no que tange à garantia da segurança da informação 
dos relatos em vídeos e, também, ao de realizar parcerias para desenvolver novos registros 
de boas práticas em outras unidades de negócio da Sefaz, a fim de que os conhecimentos 
tácitos não sejam perdidos pelos adventos de aposentadorias e/ou mudanças de áreas.

Outro destaque foi a viabilização das capacitações de UGs (Unidades Gestoras) do Poder 
Executivo, Legislativo e Judiciário no novo módulo do E-Fisco que trata do “Cronograma de 
Execução Orçamentária – CEO”, que visa ampliar o controle da execução orçamentária e o 
acompanhamento dos contratos firmados com o Estado. Nesta ação, cerca de 600 pessoas 
foram capacitadas, através de 23 turmas coordenadas pela Esafaz.

Além destas, o acompanhamento e a coordenação dos Projetos Estratégicos: Reestruturação 
da Esafaz e Gestão do Conhecimento com foco em Auditoria de Estabelecimento foram 
exemplos de disciplina, planejamento e visão de futuro. Estes são projetos estruturadores 
das ações da Esafaz que serão desenvolvidos no próximo exercício, sempre objetivando a 
efetividade e a inovação das ações de educação corporativa para as áreas de negócio da 
Sefaz.
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DESAFIOS PARA 2018

EDUCAÇÃO PRESENCIAL
- Ampliar as ações de capacitações nas DRR II e III;
- Oportunizar capacitações para o grupo ocupacional GOAAF.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
- Ampliar as funcionalidades do sistema STD (Sistema de Trilhas de Desenvolvimento);
- Adquirir novos cursos EAD via Profisco;
- Desenvolver novos cursos EAD;
- Desenvolver novos projetos de Boas Práticas;
- Substituir o sistema de controle de capacitação (SIIG) para a plataforma Moodle;
- Reformular o layout do Moodle para melhorar a usabilidade.

EDUCAÇÃO CORPORATIVA
- Elaborar Programa de Desenvolvimento para os servidores remanejados dos Postos  
Fiscais, em conjunto com a SGP;
- Implementar melhorias no STD (Sistema de Trilhas de Desenvolvimento);
- Elaborar Termo de Concepção do Projeto e coordenar ações de Gestão do Conhecimento;
- Implantar estrutura prevista no Regimento Esafaz.

COMUNICAÇÃO E MARKETING
- Ampliar a participação da Esafaz na intranet da Sefaz  através das matérias veiculadas;
- Implantar a Esafaz TV em outros prédios da Sefaz;
- Ampliar o número de doações da biblioteca solidária, através de campanha promocional;
- Aprofundar o mapeamento de processos.

ADMINISTRATIVA
- Ampliar integração com as unidades de negócio da Esafaz;
- Desenvolver ferramenta de controle de itens e materiais da Esafaz.
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GOVERNADOR DE PERNAMBUCO
Paulo Henrique Saraiva Câmara

SECRETÁRIO DA FAZENDA 
Marcelo Andrade Bezerra Barros

COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL 
Bernardo Juarez D’Almeida

SECRETARIA EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL
 Leonardo Ângelo de Souza Santos

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Ana Paula de Albuquerque Xavier

DIRETORIA DA ESCOLA FAZENDÁRIA
 Juliana Pereira Guimarães

COORDENAÇÃO DE CONTROLE DO TESOURO ESTADUAL 
Edilberto Xavier de Albuquerque Junior
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