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RESUMO 

Esta pesquisa avalia o impacto da aprendizagem organizacional de duplo 

circuito na concepção do SITAGRO-RS (Sistema de Informação Tributária sobre a 

Agropecuária do Rio Grande do Sul). 

Foram constituídos dois Grupos de Controle e dois Grupos Experimentais, 

compostos por dezoito Fiscais de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda do 

Estado. Todos os Grupos foram convidados a aperfeiçoar o diagnóstico prévio 

contendo as disfunções da Administração Tributária do Setor Primário e a definir as 

características básicas do Sistema de Informação a ser implementado para aumentar 

a eficácia da Seção de Produção Primária - SEPRIM, órgão da Secretaria da 

Fazenda. Fez-se incidir apenas sobre os Grupos Experimentais o estímulo ao auto-

questionamento das normas que orientam o funcionamento da organização, através 

da realização de atividades teórico-práticas versando sobre as transformações em 

curso no papel do Estado e da Administração Pública e nos Sistemas de Informação. 

O referencial teórico compreende: a questão da eficácia, aprendizagem 

organizacional, revolução digital, concepções econômicas do Estado, visões de 

Administração Pública e sistema de informação organizacional. Com  base na 

revisão de literatura e em atividades exploratórias, foi concebido o modelo de 

análise. O construto teórico relaciona os atributos da Administração Tributária 

associados às dimensões Era Industrial e Era Digital. A análise das definições 

produzidas evidencia que os Grupos de Controle conceberam um Sistema de 

Informação propenso a consolidar as estruturas e as práticas inerentes à Era 

Industrial. Os Grupos Experimentais conferiram ao SITAGRO-RS predominância 

de atributos associados à Era Digital. 

Conclui-se que a institucionalização do estímulo à aprendizagem 

organizacional de circuito duplo contribui para ampliar a eficácia da Administração 

Tributária. 



ABSTRACT 

This research evaluates the impact of organizational apprenticeship of 

double circuit in the conception of SITAGRO-RS (Tributary Information System of 

Agriculture and Cattle Raising in Rio Grande do Sul). 

Two Groups of Control and two Experimental Groups were constituted, 

composed of eighteen Inspectors of State Tributes of the Treasury State Department. 

All Groups were invited to improve the previous diagnosis containing the 

malfunctions of Tributary Administration of Primary Sector and to define the basic 

characteristics of the Information System to be implemented to raise the efficacy of 

the Primary Production Section - SEPRIM, an organ of the Treasury Department. 

Only over the Experimental Groups was made to fali the stimulus of self 

questioning of the norms that orient the functioning of the organization, through the 

performing of theoretical and practical activities dealing with the transformations in 

course of the role of the State and Public Administration and Information Systems. 

The theoretical references comprise: the efficiency issue, organizational 

apprenticeship, digital revolution, economic conceptions about the State, Public 

Administration visions and organizational information system. Grounded in the 

revision of literature and in exploratory activities, the model of analysis was 

conceived. The theoretical frame lists the attributes of Tributary Administration 

associated to Industrial Era and Digital Era dimensions. The analysis of the 

definitions produced evidence that the Control Groups conceived an Information 

System disposed to the consolidation of the structures and the practices inherent to 

the Industrial Era. The Experimental Groups conferred to SITAGRO-RS 

predominance of attributes associated to the Digital Era. We conclude that the 

institutionalization of stimulus to organizational apprenticeship of double circuit 

contributes to enlarge the efficiency of Tributary Administration. 



1 INTRODUÇÃO 

Este texto relata um processo de aprendizagem de investigação científica, 

desenvolvido no âmbito do Mestrado em Administração, na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul - UFRGS. Buscou-se "conceber e pôr em prática um 

dispositivo para a elucidação do real" (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 15), com o 

intuito de avaliar o impacto da Aprendizagem Organizacional de Duplo Circuito na 

concepção de um Sistema de Informação Organizacional. O substrato teórico, 

metodológico e empírico foi compilado e produzido para solucionar a questão 

central da pesquisa, destacada a seguir: Qual é o impacto do estímulo à 

aprendizagem de circuito duplo na concepção de um Sistema de Informação? 

A concepção de um Sistema de Informação é um processo de criação de 

conhecimento organizacional. A construção do Sistema pode decorrer de uma 

análise da situação atual orientada pelos preceitos e normas arraigados na 

organização, configurando a aprendizagem organizacional de circuito único. 

Alternativamente, pode resultar da aprendizagem organizacional de circuito duplo, 

em um processo de autoquestionamento da pertinência de tais preceitos e normas, 

face às mudanças ambientais, cada vez mais freqüentes e profundas. Nesta pesquisa, 

os dois métodos de criação de conhecimento organizacional são utilizados para 

conceber diferentes modelos do Sistema de Informações Tributárias sobre a 

Agropecuária do RS - SITAGRO-RS. Para responder a questão de pesquisa, são 

confrontadas as características organizacionais contempladas em cada modelo. O 

impacto do método de aprendizagem na concepção do Sistema é avaliado por meio 

da análise da correlação entre as características organizacionais presentes em cada 

concepção e os atributos que a literatura confere aos modelos de Administração 

Pública, de Sistema de Informação Organizacional e de Administração Tributária, 

na Era Industrial e na Era Digital. 



2 

À semelhança de sistemas cibernéticos simples, como o termômetro ou o 

termostato, muitas organizações "são incapazes de questionar a propriedade daquilo 

que estão fazendo" (Morgan, 1996, p. 91). Cada organização diverge na intensidade 

com que estimula e propicia o questionamento sobre a persistência da adequação 

dos princípios básicos que norteiam a sua atuação. Embora exista um processo 

contínuo de troca de informação entre o sistema e o seu ambiente permitindo 

monitorar mudanças e iniciar respostas, em regra a habilidade de inovar está 

restrita, ficando tais respostas circunscritas ao determinado pelas normas 

operacionais e pelos padrões vigentes. Quando esses padrões deixam de ser 

apropriados para lidar com as mudanças ambientais, "a 'inteligência' do sistema se 

rompe, porque o sistema de feedback negativo termina, tentando manter um padrão 

inapropriado de comportamento" (Morgan, 1996, p. 91). 

Os três "passos" da aprendizagem de circuito único (vide Figura 1), 

enumerados por Morgan (1996, p. 92), são: 

"Passo 1 = O processo de percepção, exploração e controle do 
ambiente. 

Passo 2 = comparação entre a informação obtida e normas de 

funcionamento. 

Passo 3 = Processo de iniciação de ações apropriadas." 

Diversamente, a aprendizagem de circuito duplo (vide Figura 1). insere e 

destaca a habilidade do autoquestionamento. 

No modelo de aprendizagem organizacional concebido por Chris Argyris e 

descrito por Morgan, a aprendizagem organizacional de circuito duplo "depende de 

ser capaz de 'olhar-se duplamente' a situação, questionando a relevância das normas 

de funcionamento", inserindo-se no processo o Passo 2a: 

"Passo 2a = Questionamento da pertinência das normas de 
funcionamento". 
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Figura 1- Aprendizagem de circuito único e duplo 

Fonte: Morgan, 1996, p. 92 

Na Administração Pública, a ausência de questionamento sobre a 

pertinência das normas de funcionamento tende a restringir a capacidade para 

adaptação a circunstâncias novas, passando a comprometer a efetividade das ações 

estatais. No que tange à Administração Tributária, de sua eficácia/ineficácia resulta 

maior ou menor disponibilidade de recursos próprios para custear o atendimento das 

demandas sociais. A resistência à inovação decorre de um conjunto de fatores 

endógenos e exógenos que se somam para ampliar o distanciamento entre a receita 

tributária potencial, que resultaria da observância plena das normas impositivas, e a 

receita tributária que efetivamente ingressa nos cofres públicos. A manutenção de 

padrões operacionais que deixam de ser adequados face às modificações ambientais 

ocorridas, fazem com que diminua a percepção do risco do descumprimento das 

obrigações tributárias, provocando diminuição no cumprimento voluntário das 

mesmas e afetando o "grau de maturidade social em relação à importância do 

cumprimento tributário para o financiamento auto-sustentável do Estado" (Soares & 

Cunha, 1999, p. 2). 

UFRGS 
escola  de N.!» 
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1.1 	AMBIENTE DO ESTUDO E MOTIVAÇÃO 

A modelagem do SITAGRO-RS atende solicitação formulada pelo 

Departamento da Receita Pública Estadual - DRP, órgão responsável pela 

Administração Tributária e integrante da estrutura da Secretaria da Fazenda do RS - 

SEFAZ-RS. O SITAGRO-RS será implementado pela Secretaria com o intuito de 

aumentar a eficácia da Administração Tributária do Setor Primário do Estado. 

No Rio Grande do Sul, ao longo das últimas décadas, especialmente a partir 

da instituição do ICM, em 1967, a Administração Tributária Estadual não 

acompanhou o ritmo das transformações econômicas, jurídicas e tecnológicas. Na 

economia, as empresas puramente locais cederam espaço para conglomerados 

industriais e redes comerciais, de âmbito estadual e nacional. Os estabelecimentos 

comerciais perderam seu caráter físico-estático, passando a fazer negócios à 

distância. Ao mesmo tempo, em direção oposta, a quantidade de micro e pequenas 

empresas cresceu significativamente nos últimos 20 anos. No arcabouço jurídico, o 

ICM/ICMS veio se somar à concentração e globalização da economia pelos 

aspectos da tributação (e, também, da sonegação) em cadeia verticalizada, 

contrapondo-se à tributação eminentemente horizontal dos impostos unifásicos 

sobre vendas. Tais mudanças, aliadas às novas tecnologias da informação, tornaram 

obsoletas a organização e a estrutura anteriores, excessivamente segmentadas e 

baseadas em critérios meramente territoriais. Além disso, o desequilíbrio estrutural 

das contas públicas estaduais, especialmente nos últimos 10 anos, provocou. ou foi 

utilizado como argumento para, a deficiente alocação de recursos humanos e 

materiais para as atividades de Administração Tributária. A administração do 

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 

incidente sobre a produção primária do Rio Grande do Sul apresenta inúmeras 

disfunções, destacando-se a defasagem tecnológica e operacional no que concerne à 

gestão e ao uso da informação. 



Buscando superar a defasagem tecnológica e metodológica da 

Administração Fazendária, está em desenvolvimento na Secretaria da Fazenda do 

Estado do Rio Grande do Sul, desde setembro de 1996, o Programa de 

Modernização Fazendária - PROMOFAZ. O PROMOFAZ é financiado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID, e tem por objetivo 

"modernizar a gestão e a organização fazendária, com ênfase na 
informatização e no aprimoramento contínuo dos recursos humanos 
para a melhoria dos processos de arrecadação, fiscalização e 
controle da despesa pública, visando à elevação do nível de 
sustentabilidade econômico-financeira do Estado."' 

Conforme os termos de contrato firmado entre o Estado do RS e o BID, em 

01.09.97, no período de 1998/2001 estã) sendo aplicados USS 38.791.200 em 

capacitação (23,74%); consultoria (24,13%); informática (33,69%); equipamentos 

de apoio e comunicação (9,18%); e obras de infra-estrutura e instalações (9,27%). 

Da garantia da viabilização financeira do desenvolvimento do SITAGRO-RS, 

presente a vontade política de implementá-lo, decorreu a viabilidade da 

operacionalização desta pesquisa. Ademais, estando previstos inúmeros projetos de 

"modernização" fazendária, no âmbito do PROMOFAZ, é oportuno que se perscrute 

sobre o alcance das inovações, conforme se estimule ou não: 

a) o questionamento da pertinência dos princípios vigentes; 

b) a participação dos funcionários em todas as etapas dos projetos, incluída 

a concepção. 

A pesquisa sobre o alcance dos projetos de melhoria organizacional 

concebidos com e sem o autoquestionamento da missão e dos princípios 

organizacionais pode auxiliar na otimização de quaisquer projetos de inovação no 

âmbito da Administração Fazendária e da própria Administração Pública. 

1 Objetivo geral do projeto PROMOFAZ-RS, transcrito do mesmo. 
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1.2 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Desenvolveu-se uma pesquisa quase-experimental de campo. com  a 

participação de dezoito Fiscais de Tributos Estaduais, formalmente designados pelo 

Departamento da Receita Pública Estadual para revisar o funcionamento da Seção 

de Produção Primária - SEPRIM e para conceber o SITAGRO-RS. Os funcionários 

foram subdivididos de forma homogênea e aleatória em quatro Grupos: dois de 

Controle e dois Experimentais. Solicitou-se aos dois Grupos de Controle que 

discutissem o diagnóstico prévio sobre o funcionamento atual da SEPRIM e 

definissem as características básicas do SITAGRO-RS. Aos dois Grupos 

Experimentais, após a análise do mesmo diagnóstico prévio e antes da estruturação 

da arquitetura do Sistema, foi propiciado suporte teórico destinado a estimular a 

habilidade de autoquestionamento sobre a missão e os princípios institucionais, face 

às mudanças econômicas, políticas e sociais ocorridas no ambiente em que o órgão 

se insere. A intervenção sobre os Grupos Experimentais consistiu na realização de 

Seminário composto por atividades teórico-práticas destinadas a subsidiar a reflexão 

aprofundada sobre a missão e os princípios que orientam o funcionamento do Fisco 

Estadual. O esquema de execução da pesquisa experimental é assim enunciado: 

"Consideram-se dois grupos o mais semelhantes possível, o grupo 
experimental A e um grupo de controle C. Faz-se intervir a variável 
x que se pretende medir sobre o grupo A, unicamente, e se observa 
os resultados sobre os dois grupos. Se a hipótese é correta, o 
fenômeno z ligado à variável x deve estar presente em A e ausente, 
ou mais débil, em C. A diferença entre z em A e C assinala a 
influência da variável x". (Grawitz, 1975, p. 394) 

A atividade desenvolvida pelos Grupos de Controle na concepção do 

SITAGRO-RS teve como base o relacionamento do diagnóstico da SEPRIM com as 

normas operacionais ou padrões atualmente observados por funcionários do 

Departamento da Receita Pública do Estado; tal processo configura a aprendizagem 

organizacional de circuito único, que se apóia na habilidade de detectar e corrigir o 

erro com relação a um determinado conjunto de normas operacionais. 

Diversamente, os Grupos Experimentais foram instados a conceber o SITAGRO-RS 
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a partir de reflexão sobre o papel do Estado, da Administração Pública e dos 

Sistemas de Informação, em um processo de criação de conhecimento permeado 

pelo "questionamento da pertinência das normas de funcionamento" (Morgan, 1996, 

p. 102). Afora a incidência do estímulo ao autoquestionamento, que recaiu apenas 

sobre os Grupos Experimentais, as demais atividades dos Grupos de Controle e 

Experimentais foram idênticas, consistindo em: 

a) revisar e aperfeiçoar o diagnóstico preliminar do funcionamento da 

SEPRIM; 

b) definir as características básicas de um Sistema de Informação que 

contribua para otimizar a Administração Tributária do Setor Primário 

gaúcho; 

c) fornecer dados que permitam afastar explicações alternativas para as 

diferenças constatadas entre as concepções de cada Grupo. 

Para avaliar o impacto da aprendizagem organizacional na concepção do 

SITAGRO-RS, foram elaborados construtos teóricos a partir de revisão da literatura 

sobre a variável dependente: características preponderantes da Administração 

Tributária na Era Industrial e na Era Digital. Cornella (1996) aponta como 

"principal diferença entre a organização tradicional, baseada no controle e na 

separação do pensamento e da ação, e a organização baseada na informação o fato 

de que aquela enfatiza o processamento e o armazenamento da informação, 

enquanto que esta se preocupa em melhorar a distribuição e a utilização da 

informação", por todos os membros da organização. Na análise das concepções do 

SITAGRO-RS, geradas pelos Grupos de Controle e pelos Grupos Experimentais, 

traça-se um paralelo entre as definições dos Grupos e as características teóricas dos 

modelos de Administração Tributária preponderantes na Era Industrial e na Era 

Digital. 



8 

1.3 	OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

Enunciada a questão de pesquisa, descrito o ambiente do estudo e sua 

motivação, explanada a operacionalização, tendo presente que "um procedimento é 

uma forma de progredir em direção a um objetivo" (Quivy & Campenhoudt, 1998, 

p. 25), cumpre explicitar o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa. 

A dissertação tem por objetivo geral avaliar o impacto do estímulo à 

aprendizagem organizacional de circuito duplo na concepção do SITAGRO — RS, 

em confronto com a concepção do mesmo Sistema com base na aprendizagem 

organizacional de circuito único. Como parâmetros para a avaliação, são utilizados 

construtos teóricos com os atributos da Administração Tributária, na Era Industrial e 

na Era Digital. 

Os objetivos específicos  da pesquisa consistem em: 

a) diagnosticar o funcionamento atual da Seção de Produção Primária 

(SEPRIM/DTIF/DRP), setor responsável pela Administração Tributária 

do Estado; 

b) definir metodologia adequada para a concepção do SITAGRO-RS: 

c) coordenar a atuação dos Grupos de Controle e Experimentais, 

assegurando isonomia cronológica e metodológica na redefinição do 

papel da SEPRIM e na concepção do SITAGRO-RS; 

d) identificar, nas concepções de cada Grupo, a predominância de atributos 

de Administração Tributária típicos da Era Industrial ou de atributos 

característicos da Era Digital; 
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e) contribuir para o aperfeiçoamento da Administração Tributária do Setor 

Primário, promovendo a geração de um modelo implementável do 

SITAGRO-RS; 

O subsidiar a reflexão sobre a institucionalização do autoquestionamento 

permanente das normas organizacionais, como meio para o 

aprimoramento contínuo das organizações. 

1.4 ESTRUTURAÇÃO DO TEXTO 

Os seis capítulos que compõem o texto, além do introdutório, versam sobre: 

referencial teórico, atividades exploratórias, construção do modelo de análise, 

observação, análise das informações, e conclusão. 

O referencial teórico (Capítulo 2) contempla, além do estudo da Criação do 

Conhecimento nas Organizações: a análise da empregabilidade do conceito de 

eficácia organizacional em investigações científicas; as concepções econômicas de 

Estado; a transição da Era Industrial para a Era Digital; e as características da 

Administração Pública e dos Sistemas de Informação na Era Industrial, em que 

predominaram as "organizações baseadas no controle e na separação do 

pensamento e da ação", e na Era Digital, com a ênfase em organizações "baseadas 

na informação". Os conceitos teóricos estudados guardam relação com o objeto da 

pesquisa, sendo utilizados como: 

a) base para a elaboração dos construtos teóricos que compõem o modelo 

de análise; 

b) subsídio empregado no Seminário destinado a estimular 

autoquestionamento dos princípios que regem o funcionamento do 

Estado e do Fisco; 
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c) referencial para a elaboração dos instrumentos de coleta; 

d) suporte teórico para a análise dos dados e para a formulação das 

conclusões. 

No Capítulo 3, relativo às atividades exploratórias, são descritos o 

ambiente do estudo, as disfunções da SEPRIM e o sistema de Administração 

Tributária. As atividades exploratórias consistiram em entrevistas, reuniões, 

observação e análise documental. Tiveram por escopo diagnosticar o funcionamento 

do setor estatal ao qual se destina o SITAGRO-RS, procurando discernir as 

dimensões essenciais do problema estudado, a Administração Tributária do Setor 

Primário. Tendo-se presente que a pesquisa compreende uma atividade de campo e 

não de laboratório, o Capítulo contêm informações sobre: 

a) a estrutura e a missão da Secretaria da Fazenda e do Departamento da 

Receita Pública; 

b) o funcionamento e as disfunções da Seção de Produção Primária; 

c) o sistema de Administração Tributária; e 

d) a estrutura organizacional da Administração Tributária no contexto 

internacional. 

A delimitação da problemática, o delineamento da pesquisa quase-

experimental e a construção do modelo teórico de análise estão contidos no 

Capítulo 4, denominado "da problemática ao modelo de análise". 

O Capítulo 5 descreve a fase da observação, detalhando a composição dos 

Grupos de Controle e Experimentais, os instrumentos de coleta de dados e a 

operacionalização da pesquisa. A análise das informações coletadas é procedida no 

Capítulo 6, seguindo-se a Conclusão. 
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A título de ilustração das etapas desta pesquisa, reproduz-se, na Figura 2, o 

esquema das etapas do procedimento de investigação científica, proposto por 

(Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 27). 

Figura 2 - As etapas do procedimento 
Fonte: Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 27. 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

"Leituras e entrevistas exploratórias devem ajudar a constituir a 
problemática de investigação. As leituras ajudam a fazer o balanço 
dos conhecimentos relativos ao problema de partida; as entrevistas 
contribuem para descobrir os aspectos a ter em conta e alargam ou 
retificam o campo de investigação das leituras. Umas e outras são 
complementares e enriquecem-se mutuamente." (Quivy & 
Campenhoudt, 1998, p. 69). 

Estão assim configurados os eixos conceituais que orientam a revisão 

teórica: 

a) eficácia organizacional, como questão preliminar de um estudo que 

busca avaliar o impacto do método de aprendizagem utilizado na 

concepção de um Sistema de Informação, voltado à melhoria do 

desempenho de uma atividade estatal; 

b) aprendizagem organizacional, para embasar o emprego de diferentes 

métodos de criação de conhecimento (variável independente) na solução 

de um mesmo problema: redefinição do funcionamento de um órgão 

público e concepção de um sistema de informação; 

c) características organizacionais apontadas pela literatura como 

preponderantes na Era Industrial e na Era Digital, diante da necessidade 

de elaborar construtos teóricos de Administração Pública, de Sistemas 

de Informação e de Administração Tributária, na Era Industrial e na Era 

Digital, para compor o modelo de análise; 

d) concepção econômica do Estado, por se estar definindo a mudança do 

funcionamento de uma atividade estatal, cabendo perquirir sobre o papel 

e os limites da atuação do Estado; 
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e) modelos de Administração Pública, para examinar as características 

organizacionais de Administração Tributária (variável dependente) 

privilegiadas nos modelos de Sistema de Informação concebidos pelos 

Grupos de Controle e Experimentais; 

f) Sistema de Informação, para identificar eventual correlação entre o 

modelo de Sistema concebido e o método de criação de conhecimento 

(variável independente). 

No final do Capítulo 2 apresenta-se Quadro Sinóptico Remissivo (Quadro 

9), estabelecendo a conexão do referencial teórico com as demais etapas da 

investigação. Especifica-se a relação entre os conceitos teóricos examinados e a 

delimitação da problemática, a construção do modelo de análise, a elaboração dos 

instrumentos de coleta, a observação e a análise dos dados coletados. 

2.1 	UMA QUESTÃO PRELIMINAR: A EFICÁCIA ORGANIZACIONAL 

O ponto de partida para a estruturação desta pesquisa foi uma solicitação da 

direção do DRP/RS para que fosse desenvolvida atividade que pudesse contribuir 

para melhorar a eficácia da Administração Tributária do Setor Primário do RS. 

Há que se conceituar, desde logo, a eficácia organizacional. Importa. 

também, perquirir sobre a empregabilidade da eficácia organizacional como uma 

variável a ser mensurada em uma investigação científica. Para tal, examina-se a 

seguir o conceito de organização e apresentam-se modelos teóricos de eficácia 

organizacional. 

Algumas interrogações contribuem para que se vislumbre a amplitude e a 

complexidade do conceito de eficácia organizacional: 

a) eficácia para quem? para a alta administração, para os demais membros 

da organização, para os clientes ou usuários, ou para a sociedade? 
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b) eficácia quando? no curto ou no longo prazo? 

c) eficácia no que tange às metas oficiais ou às metas informais da 

organização? 

Contribui para a elucidação do tema o exame do conceito de organização. 

Perrow toma as organizações como 

"construções humanas intencionais, mas não necessariamente 

sistemas racionais guiados por metas oficiais: como arenas de 
negociação e não como sistemas cooperativos; como sistemas de 
poder e não como instituições capazes de crescimento, que refletem 
as normas culturais; e como recursos para outras organizações e 
grupos, e não como sistemas fechados. Então. se definirmos as 
organizações como construções humanas intencionais em que as 
pessoas e os grupos competem por outputs de seu interesse, sob 
condições de poder desigual, teremos colocado a questão da eficácia 
de maneira bastante diferente [...] contribuindo para revelar o que a 
maioria dos administradores sabe mas que os cientistas sociais não 
se permitem reconhecer, a saber: que os sistemas sociais complexos 
são grandemente influenciados por meros acasos, acidentes. sorte; 
que a maioria das decisões são muito ambíguas, as ordens de 
preferência são incoerentes e instáveis; os esforços no sentido da 
comunicação e do entendimento são freqüentemente ineficazes, os 
subsistemas têm conexões muito fracas e a maioria das tentativas de 
controle social são ineptas e imprevisíveis" (Perrow, 1977. apud 
Hall, 1994, p. 209). 

Ao analisar o posicionamento de Perrow, Hall (1994, p. 209) enfatiza que: 

a) as organizações não devem ser examinadas com noções preconcebidas 

acerca de qual seja a sua função, inclusive porque costumam estar 

presentes as funções manifestas ou explícitas e as funções latentes ou 

implícitas; 

b) como diferentes grupos têm diferentes participações, é ingênuo abordar 

as organizações tomando suas decisões e ações como resultantes de uma 

simples ordenação em torno de metas ou de pressões ambientais. 



(1) Yuchtarnan e 
Seashore (1967) 

(2) Katz e Kahn 
(1978) 
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Hall assevera que "a maioria de nossas conceitualizações acerca da eficácia 

são por demais simplistas" e descreve, em sua obra Organizações, estrutura e 

processos, modelos teóricos desenvolvidos por outros autores, e o modelo de 

contradição da eficácia, por ele proposto. 

Apresenta-se, no Quadro 1, uma sinopse dos modelos teóricos 

desenvolvidos por outros autores e descritos por Hall e sintetiza-se, após, o modelo 

de contradição da eficácia, por ele concebido (Hall, 1994, pp. 192-220). 

Quadro 1 - Sinopse dos Modelos Teóricos de Eficácia Organizacional 2  

   

Modelo/ 

Autores/Ano(*)  
Proposições Críticas/Limitações 

   

   

Apresenta extensa análise da interface 
organização - ambiente. 

Eficácia de uma organização é a 
"capacidade de explorar seu ambiente 
para a aquisição de recursos escassos e 
valorizados para manter seu 
funcionamento" (1)  A obtenção de 
recursos está relacionada com a 
capacidade do ambiente. 

Hierarquiza as variáveis relacionadas 
com a eficácia: a) critérios finais, que 
só podem ser avaliados com o tempo, 
como a sobrevivência ou morte; b) 
critérios semifinais, relacionados com 
os resultados ou output: coisas que são 
buscadas por seu próprio valor, são 
gerados por diferentes combinações de 
variáveis inferiores e determinam, no 
longo prazo, o próprio critério final. 

Enfatizando excessivamente a 
dependência dos recursos, 
não valoriza o fato de que as 
decisões são tomadas com 
base nas condições 
ambientais percebidas e nas 
metas organizacionais. 

Formulação estreita por focar 
apenas os interesses dos 
dirigentes da organização. 

Não gerou nenhuma linha 
sistemática de pesquisa. 

2 O Quadro 1 sintetiza os Modelos: de Recursos dos Sistemas, das Metas, da Satisfação dos 
Participantes, de Função Social, e de Restrições, Metas e Participantes. 
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Modelo/ 

Autores/Ano(*)  
Proposições Críticas/Limitações 

   

As organizações têm metas múltiplas, 
que podem ser contraditórias entre si e 
modificam-se com o tempo. 

Na versão mais simples, a eficácia foi 
definida como: "o grau em que uma 
organização realiza suas metas". (3)  

"As metas envolvem intenções e 
resultados e servem como restrições à 
tomada de decisões. Por definição, as 
metas organizacionais são criações, 
isoladas ou coletivas, dos indivíduos. 
Ao mesmo tempo, a determinação de 
uma meta para a ação coletiva 
transforma-se num padrão através do 
qual a ação coletiva é julgada. A meta 
coletivamente determinada e de base 
comum raramente permanece constante 
ao longo do tempo. Novas 
considerações impostas de fora ou de 
dentro desviam a organização de sua 
meta original, não apenas modificando 
as atividades da organização, mas 
também convertendo-se em parte da 
estrutura global de metas. ... a meta de 
qualquer organização é uma abstração 
derivada dos desejos dos membros e 
das pressões provenientes do ambiente 
e do sistema interno." (Hall, 1994, 
p.198-9) 

As 	metas, 	em 	particular 	as 
operacionais, mudam ao longo do 
tempo, em razão de: a) interação direta 
com o ambiente; b) alterações 
organizacionais internas; c) pressões 
indiretas do ambiente, como avanços 
tecnológicos e mudança de valores. O 
estabelecimento organizacional de 
metas é afetado por relações 
competitivas, de negociação, 
cooptativas e de coalizão. 

Há metas empregadas para motivar ou 
direcionar o comportamento dos 
participantes e metas usadas como 
critérios para avaliar aspectos 
selecionados do comportamento dos 
participantes ou de toda a organização. 

Modelo das 

Metas 

( ) Etzioni (1964) 

(4) Kochan, 
Cummings e 
Huber (1976) 

(5) Thompson e 
McEwen (1958) 

(6) Jenkins (1977) 

Perrow (1961) destaca que 
existem as metas oficiais 
declaradas e as metas 
operacionais. Estas designam 
os fins buscados através da 
política efetiva de operação, 
informando o que a 
organização está realmente 
tentando fazer, 
independentemente do que as 
metas oficiais afirmam ser o 
objetivo organizacional. As 
metas operacionais se 
desenvolvem e se modificam 
através de padrões contínuos 
de interação, que 
transcendem o ciclo de vida 
das relações interpessoais e 
convertem-se em padrões que 
orientam as decisões e ações. 

Hannan e Freeman (1977) 
citam a multiplicidade de 
metas organizacionais 
conflitantes. Além disso, 
metas oficiais costumam ser 
genéricas e na sua 
operacionalização podem 
assumir múltiplas formas 
alternativas. Destacam ainda 
a questão temporal: eficácia 
no curto ou no longo prazo; 
efeitos do desempenho de um 
período nos subseqüentes; 
adoção de diferentes 
estruturas temporais por 
diferentes níveis hierárquicos. 
Questionam também a 
avaliação dos resultados: 
êxito no curto prazo pode ser 
desastroso no longo prazo; é 
difícil determinar qual 
atividade, dentro da 
organização, contribui para 
um certo resultado; a 
qualidade do input afeta o 
output. 



Modelo da 

satisfação dos 

participantes 

(7) Barnard 
(1938) 

(8) Georgiou 
(1973) 

(9) Cummings 
(1977) 

(1°) Steers (1977) 
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Modelo/ 

Autores/Ano (*)  
Proposições 	 Críticas/Limitações 

Os indivíduos contribuem para as 
organizações em troca de incentivos, 
sendo as contribuições de cada um, 
para a consecução dos seus fins 
particulares, uma contribuição para a 
satisfação dos fins dos outros. As 
motivações dos membros são 
determinantes cruciais da eficácia. Só 
com participantes satisfeitos a 
organização pode funcionar bem. (7)  

"A emergência das organizações, sua 
estrutura de papéis, sua divisão de 
trabalho e distribuição de poder, bem 
como sua manutenção, mudança e 
dissolução podem ser mais bem 
compreendidas como resultados dos 
intercâmbios complexos entre 
indivíduos que buscam uma 
multiplicidade de metas. Embora o 
foco primordial de interesse resida no 
comportamento dentro das 
organizações e no impacto do ambiente 
sobre elas, a influência recíproca da 
organização sobre o ambiente também 
é considerada. Uma vez que nem todos 
os incentivos decorrentes do processo 
de intercâmbio são consumidos dentro 
das relações interpessoais dos 
membros, aqueles que contribuem para 
a organização obtêm recursos com os 
quais podem influenciar o ambiente" 
((8) , p. 308). 

"Quanto maior o grau de utilidade 
organizacional percebida por cada 
participante, mais eficaz é a 
organização" ( 9)  , p. 60). 

Organizações mais eficazes são aquelas 
em que os membros concordam com as 
metas organizacionais e, desse modo, 
trabalham mais sistematicamente para 
alcançá-las" (I°) . 

Os indivíduos têm formas 
variáveis de vínculos com as 
organizações de que fazem 
parte. Segundo Etzioni (1961, 
1975), o envolvimento das 
pessoas nas organizações 
pode ser alienador, 
calculatório ou moral. Essas 
diferentes formas de 
envolvimento reduzem a 
possibilidade de congruência 
entre interesses individuais e 
organizacionais. 

Boa parte do pessoal da 
maioria das organizações 
provavelmente não tem 
conhecimento das metas 
oficiais ou operacionais, 
tornando discutível sustentar 
a existência de concordância 
com as mesmas. 

Esta abordagem psicológica 
menospreza a realidade dos 
conflitos entre as metas e as 
decisões que precisam ser 
tomadas diante das pressões 
ambientais. 

O modelo desconsidera o fato 
de que os indivíduos fora da 
organização são afetados pelo 
que as organizações fazem. 
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Modelo/ 

Autores/Ano(*)  
Proposições Criticas/Limitações 

   

Baseia-se na questão referente ao que 
fazem as organizações com ou para a 
sociedade de que são parte. 

De acordo com Parsons", "todos os 
sistemas sociais devem resolver quatro 
problemas básicos (pp. 183-86). O 
primeiro é a adaptação, ou a 
acomodação do sistema às exigências 
da realidade ambiental, acoplada com a 

transformação ativa da situação 
externa. O segundo problema é a 
realização da meta, ou a definição dos 
objetivos e a mobilização de recursos 
para consegui-los. O terceiro é a 
integração, ou o estabelecimento e a 
organização de um conjunto de 
relações entre as unidades-membro do 
sistema, o que serve para coordená-las 
e unificá-las numa entidade única. O 
último problema é a latência, ou a 
manutenção, ao longo do tempo, dos 
padrões motivacionais e culturais do 
sistema. Essas variáveis padrão se 
destinam a aplicar-se a todos os 
sistemas sociais. As organizações 
fazem parte do sistema de realização de 
metas da sociedade. Ao mesmo tempo, 
as organizações podem ser encaradas 
como sistemas sociais em si mesmas e 
devem lidar com os quatro problemas 
básicos. Desse modo, num certo 
sentido, a eficácia pode ser conceituada 
com base em quão bem se resolvem 
esses problemas." (Hall, 1994, p. 208). 

A questão eficácia-para-quem deve 
persistir em qualquer formulação sobre 
a eficácia. As diferentes partes são 
afetadas de modos diferentes pelas 
ações organizacionais. (12)  

Modelo de 

função social 

(") Parsons 
(1960) 

(12)  Perrow (1977) 

Blau e Scott (1962) sugerem 
que as concepções de Parsons 
são extremamente abstratas e 
produzem um esquema 
teórico desprovido de um 
sistema de proposições a 
partir das quais possam 
derivar-se hipóteses 
específicas; trata-se de um 
arcabouço teórico e não de 
uma teoria substantiva. 

Mouzelis (1967) observa que, 
"embora alguns grupos 
possam estar sendo atendidos 
por uma organização, outros 
podem não sê-lo. Isto se 
constitui em um problema 
básico da análise funcional. A 
conceitualização e a 
mensuração das funções 
societárias atendidas, embora 
considerando os interesses de 
todas as partes envolvidas, 
são algo que não foi realizado 
até agora." 



Modelo/ 

Autores/Ano (*)  
Proposições Criticas/Limitações 

"As organizações são eficazes quando 
podem atender as restrições relevantes 
e quando os resultados organizacionais 
se aproximam de um conjunto de 
referenciais de metas múltiplas ou 
ultrapassam esse conjunto" ( 13) , p. 
160). 

A idéia de restrições envolve condições 
ou exigências que devem ser 
satisfeitas, caso uma organização deva 
ser eficaz. As restrições precisam ser 
atendidas como uma condição 
necessária para a eficácia 
organizacional (13) . 

Os recursos necessários são restrições 
importantes que devem ser satisfeitos, 
antes que se possam realizar quaisquer 
movimentos em direção às metas (13) . 

As organizações têm múltiplos grupos 
de constituintes internos e externos. Os 
diversos grupos constituintes têm 
preferências diferentes e 
multidimensionais (13) . 

Os componentes da coalizão dominante 
decidem acerca das metas e definem as 
restrições, com base nos acordos 
consensuais que realizam, mediante 
negociação entre as partes envolvidas 
(13) 

O processo de obtenção do consenso 
tem o efeito de concentrar a atenção 
nas metas, nas restrições e nos 
referenciais. Força a coalizão 
dominante a considerar arranjos 
alternativos entre esses elementos, a 
ajustar os níveis das restrições para que 
as metas possam ser realizadas ou a 
alterar as metas diante de restrições que 
não possam ser adaptadas (13) . 

Modelo das 

restrições, 

metas e 

participantes 

(13) Pennings e 
Goodman (1977) 

O modelo enfatiza em 
demasia a obtenção de 
consenso 	pela 	coalizão 
dominante. 	As 	decisões 
precisam ser tomadas, mas 
pode haver momentos em que 
o consenso atingido em 
relação a uma decisão seja 
tão tênue que tem vida breve, 
revertendo-se em seguida a 
decisão. 

Os vários 	grupos 	de 
constituintes 	de 	uma 
organização 	podem 
apresentar 	diferenças 
irreconciliáveis. A eficácia 
para uma determinada parte 
pode não o ser para outra. 

A abordagem de Pennings e 
Goodman é difícil de aplicar 
comparativamente. Não 
enseja a realização de 
pesquisa cumulativa, a não 
ser que se idealizem 
referenciais que sejam 
genericamente semelhantes e 
comparáveis (Seashore, 1977, 
p. 189). 
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Nota (*): A sinopse dos modelos teóricos de eficácia foi elaborada com base em Hall, 1994, pp. 
192-220. Não foram pesquisadas as obras originais dos autores citados no Quadro 1, mas apenas 
o livro que as referencia: Organizações, estrutura e processos (Hall, 1994). O número sobrescrito 
associa as idéias ao(s) seu(s) formulador(es), relacionado(s) na primeira coluna. 
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Tomando como pressuposto que a eficácia não pode ser abordada de 

maneira unitária, Hall (1994, p. 211) afirma que "a compreensão de sua natureza 

contraditória é essencial, caso se pretenda prosseguir com a análise organizacional". 

Com o intuito de oferecer um modelo aplicável a todas as organizações, que 

permita construir um conjunto cumulativo de dados, levando em conta a fronteira e 

o nível da análise, Hall formula o modelo de contradição da eficácia: 

1. As organizações enfrentam restrições ambientais múltiplas e conflitantes. 

2. As organizações têm metas múltiplas e conflitantes. 

3. As organizações têm grupos de constituintes externos e internos 

múltiplos e conflitantes. 

4. Todas as organizações têm estruturas temporais múltiplas e conflitantes. 

O formulador do modelo expõe: 

"Examinamos as contradições nas restrições ambientais, nas metas, 
nos grupos de constituintes e no tempo. Estas são realidades 
construídas dentro e para todas as organizações (Benson, 1977). 
Elas são a base do julgamento e da ação (Pfeffer, 1977). Levam à 
conclusão de que nenhuma organização é eficaz. Ao contrário, as 
organizações podem ser consideradas eficazes (ou ineficazes) em 
alguma medida, em termos de restrições, metas, grupos de 
constituintes e estruturas específicas de tempo" (Hall, 1994, p. 216). 

Diante da quantidade de variáveis a serem consideradas na formulação do 

conceito e das contradições existentes entre elas, inúmeros autores (Campbell, 

1977; Hannan e Freemann, 1977; Kahn, 1977, apud Hall, 1994, p. 193), sustentam 

que a eficácia não deve ser usada como um conceito científico. 

Benson (1977, apud Hall, 1994, p. 192) afirma que se deve à orientação 

administrativo-técnica dos profissionais e estudiosos da análise organizacional a 

adoção da eficácia enquanto ponto de partida explícito ou implícito; isto decorreria 
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do desejo de encontrar maneiras de melhorar o desempenho das organizações, 

fazendo com que a eficácia esteja presente como um norte a perseguir, no mínimo 

como "urna orientação subjacente ou pano de fundo da discussão". 

A assertiva de Benson aplica-se literalmente à gênese desta pesquisa. A 

direção do DRP/RS recomendou que a elaboração da dissertação tivesse como 

finalidade contribuir para o aumento da eficácia da Administração Tributária do 

Setor Primário do RS. 

Adotou-se a melhoria da eficácia da Administração Tributária do Setor 

Primário como norte a ser perseguido na reestruturação da SEPRIM e na concepção 

do SITAGRO-RS. Os componentes dos Grupos de Controle e dos Grupos 

Experimentais receberam esta orientação técnico-administrativa, originada da 

direção do DRP/RS. Porém, diante das restrições ao emprego do conceito de 

eficácia como parâmetro em pesquisas científicas, faz-se necessário elaborar 

construtos teóricos que contenham atributos adequados para permitir a análise dos 

modelos de Sistema concebidos pelos Grupos. 

A avaliação do impacto da aprendizagem de duplo circuito na concepção do 

SITAGRO-RS exige um aprofundamento do estudo de características 

organizacionais inerentes a diferentes concepções de Estado, de Administração 

Pública e de Sistema de Informação, a fim de permitir a estruturação de modelo de 

análise que discrimine atributos de Administração Tributária, verificáveis nas 

concepções do SITAGRO-RS. 

Antes, porém, cumpre deter-se sobre a variável independente. a 

aprendizagem organizacional, objeto da próxima Seção. 
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2.2 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

Nesta Seção é abordada a criação de conhecimento organizacional. Para 

instrumentalizar a consecução do objetivo principal da pesquisa, apresentam-se. em 

relação à variável independente, um modelo teórico de criação do conhecimento 

nas organizações, as rotinas organizacionais defensivas, a aprendizagem de circuito 

duplo e os requisitos para a institucionalização da criação de conhecimento nas 

organizações. 

Nas últimas duas décadas tem ocorrido mudanças significativas nas formas 

de gestão das estratégias e dos processos organizacionais. Dentre as modificações 

substanciais nas relações da organização com o seu ambiente interno e exumo 

destacam-se: redefinição das relações com clientes, usuários, funcionários e 

colaboradores; racionalização no uso de recursos e ampliação da capacidade para 

gerar respostas rápidas às mudanças. Este contexto dinâmico e repleto de desafios 

demanda a substituição dos esquemas hierárquicos do cubiculismo tradicional. no 

qual os executivos pensam e os empregados executam, por um novo modelo em que 

se promova a integração entre pensamento e ação em todos os níveis da 

organização. Isto porque os cubículos burocráticos e os canais pré-especificados da 

era industrial abafam a descoberta e a inovação espontânea, "obstruindo as 

reconceitualizações que levam à descoberta radical" (Toffler, 1995, p. 200). Daí 

decorre a ênfase que vem sendo dada à formação de "organizações de 

aprendizagem, nas quais as pessoas expandem continuamente sua capacidade de 

criar os resultados que realmente desejam, onde surgem novos e elevados padrões 

de raciocínio, onde a aspiração coletiva é libertada e onde as pessoas aprendem 

continuamente a aprender em grupo" (Senge, 1990). Senge exprime assim o 

significado básico da "Organização de Aprendizagem": 

"É uma organização que está continuamente expandindo sua 
capacidade de criar seu futuro. Para ela, não basta apenas 
sobreviver - ela precisa de 'aprendizagem de sobrevivência'. mais 
conhecida por 'aprendizagem de adaptação', e de 'aprendizagem 
generativa', que estimula nossa capacidade criativa" (Senge, 1990). 
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Cristalizou-se a evidência de que a aceleração das mudanças ambientais e 

concorrenciais transformam em diferencial competitivo a capacidade de as 

organizações mobilizarem seus membros para a geração continuada de melhorias, 

em especial através da criação de conhecimento organizacional. Em decorrência, 

muitos estudos sobre Administração têm sido direcionados para detectar e superar 

defesas organizacionais, impeditivas ou dificultadoras das mudanças, e, de outra 

parte, para identificar as características comuns às organizações mais eficazes na 

promoção ágil da mudança de atitudes, capacitando-as a superar condições 

adversas. Embora a nitidez com que se percebe a necessidade de mudança como 

condição para a sobrevivência das organizações, há uma enorme distância entre a 

constatação dessa necessidade e a implementação exitosa da mudança. Adota-se. em 

regra, o pressuposto falho de que a partir de treinamentos formais os membros da 

organização incorporam novos conceitos, princípios e métodos, aplicando-os de 

imediato na prática. Entretanto, a mudança organizacional só ocorre mediante 

mudança das atitudes dos seus membros, resultante de um processo de 

aprendizagem coletiva que promova novas formas de reflexão e ação. A mudança 

comportamental não constitui o único indicador de que a aprendizagem aconteceu. 

Também o é a possibilidade deste conhecimento ser recuperado pelos membros da 

organização. As organizações podem não ter cérebro, mas têm sistemas cognitivos e 

memória; desenvolvem procedimentos relativamente padronizados para lidar com 

problemas internos e externos. Estes padrões vão sendo incorporados, de forma 

explícita ou inconsciente, na memória organizacional. 

Os requisitos para a criação do conhecimento organizacional constituem-se 

em características da cultura organizacional e do modo de gestão encontráveis em 

maior ou menor grau nas empresas e órgãos que denotam elevada capacidade de 

superação ágil dos desafios, mediante mobilização de seus membros em um 

processo permanente de interação e reflexão coletiva, com vistas à diagnose da 

necessidade de mudança de atitudes, rotinas, hábitos e princípios, e à sua 

implementação. Considerando que "todo o trabalho de investigação se inscreve num 

continuum e pode ser situado dentro de, ou em relação a, correntes de pensamento 
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que o precedem e influenciam" (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 50), apresentam-

se, a seguir, contribuições de Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi e de Chris 

Argyris, com ênfase para a teoria da criação do conhecimento organizacional, as 

rotinas organizacionais defensivas, a congruência entre interesses individuais e 

organizacionais e o enunciado dos requisitos para a criação de conhecimento 

organizacional. 

2.2.1 Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional 

No livro Criação de Conhecimento na Empresa, Ikujiro Nonaka e Hirotaka 

Takeuchi (1997) propõem um modelo universal sobre como uma organização que 

cria conhecimento deve ser administrada, com base nas práticas gerenciais 

convergentes encontradas no Japão e no Ocidente. Eis, a seguir, uma sinopse dos 

conhecimentos desenvolvidos pelos mesmos ao formularem a Teoria da Criação do 

Conhecimento Organizacional. 

Criação do Conhecimento Organizacional 

A criação de conhecimento organizacional consiste na capacidade que uma 

organização tem de criar conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo 

a produtos, serviços e sistemas. 

A organização não apenas "processa" o conhecimento. mas também o 

"cria". O sucesso na nova "sociedade do conhecimento" decorre da capacidade de 

criar conhecimento. As hipertransformações ora em curso envolvem 

necessariamente um processo dinâmico, interativo e simultâneo. 

As organizações capazes de orquestrar com rapidez hipertransformações 

obterão vantagens competitivas substanciais em um ambiente de mudanças cada 

vez mais velozes. 
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Tipos de Conhecimento 

Ao descrever o conhecimento explícito, que pode ser articulado na 

linguagem formal, inclusive em afirmações gramaticais, expressões matemáticas, 

especificações e manuais, os autores destacam que esse foi o modo dominante de 

conhecimento na tradição filosófica ocidental. Trata-se do tipo de conhecimento que 

pode ser transmitido, formal e facilmente, entre os indivíduos. Entretanto, 

argumentam Nonaka & Takeuchi (op. cit.), o conhecimento implícito, difícil de ser 

articulado na linguagem formal, é um tipo de conhecimento mais importante. Trata-

se do conhecimento pessoal incorporado à experiência individual, envolvendo 

fatores intangíveis como, por exemplo, crenças pessoais, perspectivas e sistemas de 

valor. O conhecimento implícito ou tácito é quase sempre entranhado e difícil de se 

compartilhar. Mas, uma vez convertido em conhecimento explícito, pode ser uma 

peça fundamental de inovação. 

A distinção entre conhecimento tácito e conhecimento explícito foi 

estabelecida por Michael Polanyi (1966). O conhecimento tácito é pessoal, 

específico ao contexto e, assim, difícil de ser formulado e comunicado. Já o 

conhecimento explícito ou "codificado" refere-se ao conhecimento transmissível em 

linguagem formal e sistemática. O argumento de Polanyi sobre a importância do 

conhecimento tácito na cognição humana pode corresponder ao argumento central 

da psicologia ""Gestalt"", que afirma ser a percepção determinada em termos da 

forma na qual é integrada ao padrão geral ou "gestalt". Entretanto, embora a 

psicologia "Gestalt" enfatize que todas as imagens são intrinsecamente integradas, 

Polanyi observa que os seres humanos adquirem conhecimentos criando e 

organizando ativamente suas próprias experiências. Assim, o conhecimento que 

pode ser expresso em palavras e números representa apenas a ponta do iceberg do 

conjunto de conhecimentos como um todo. Como afirma Polanyi (1966), "Podemos 

saber mais do que podemos dizer". 

Na epistemologia tradicional, o conhecimento deriva-se da separação do 

sujeito e do objeto da percepção: os seres humanos como sujeitos da percepção 
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adquirem conhecimento mediante a análise dos objetos externos. Polanyi sustenta 

que os seres humanos criam conhecimento envolvendo-se com objetos, ou seja, 

através do envolvimento e compromisso pessoal, ou o que Polanyi chama de 

"residir em". Saber algo é criar sua imagem ou padrão através da integração tácita 

de detalhes. Para entender o padrão como um todo significativo, é necessário 

integrar o corpo com os detalhes. Assim, o "residir em" rompe com as dicotomias 

tradicionais entre mente e corpo, razão e emoção, sujeito e objeto, conhecedor e 

conhecido. Portanto, a objetividade científica não constitui a única fonte de 

conhecimentos. Grande parte de nossos conhecimentos é fruto de nosso esforço 

voluntário de lidar com o mundo. 

O conhecimento tácito inclui elementos cognitivos e técnicos. Os elementos 

cognitivos centram-se no que Johnson-Laird (1983) chama de "modelos mentais", 

em que os seres humanos criam modelos do mundo estabelecendo e manipulando 

analogias em suas mentes. Os modelos mentais, como esquemas, paradigmas, 

perspectivas, crenças e pontos de vista, ajudam os indivíduos a perceberem e 

definirem seu mundo. Por outro lado, o elemento técnico do conhecimento tácito 

inclui know-how concreto, técnicas e habilidades. 

Enquanto os ocidentais tendem a enfatizar o conhecimento explícito, os 

japoneses tendem a enfatizar o conhecimento tácito. 

Na visão de Nonaka & Takeuchi (op. cit.), o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito não são entidades totalmente separadas. mas mutuamente 

complementares. O modelo dinâmico da criação do conhecimento por eles proposto 

está ancorado no pressuposto crítico de que o conhecimento humano é criado e 

expandido através da interação social entre o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito, conforme representado na Figura 3, na próxima página. 
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Figura 3 - Dimensões da criação do conhecimento organizacional 

Fonte: Nonaka & Takeuchi, 1997, p. 62. 

Conversão do Conhecimento: Interação entre o Conhecimento Tácito e o 
Explícito 

A interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito é um 

processo "social" entre indivíduos, e não confinado dentro de um indivíduo. Na 

visão racionalista, a cognição humana é um processo dedutivo dos indivíduos. No 

entanto, um indivíduo nunca está isolado da interação social quando percebe as 

coisas. Através desse processo de "conversão social", o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito se expandem tanto em termos de qualidade quanto de 

quantidade. 

O pressuposto de que o conhecimento é criado por meio da interação entre 

o conhecimento tácito e o conhecimento explícito permite identificar quatro 

diferentes modos de conversão do conhecimento: 

a) de conhecimento tácito em conhecimento tácito: socialização; 

b) de conhecimento tácito em conhecimento explícito: externalização; 

c) de conhecimento explícito em conhecimento explícito: combinação; e 

d) de conhecimento explícito em conhecimento tácito: internalização. 

Socialização. O segredo para a aquisição do conhecimento tácito é a 

experiência. Sem alguma forma de experiência compartilhada é extremamente 

difícil uma pessoa projetar-se no processo de raciocínio do outro indivíduo. Através 
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do compartilhamento de experiências cria-se e dissemina-se o conhecimento tácito, 

convertendo-se conhecimento tácito em conhecimento tácito ampliado e 

compartilhado. 

Externalização. É um processo de articulação do conhecimento tácito em 

conceitos explícitos. A escrita é uma forma de converter o conhecimento tácito em 

conhecimento explícito. Entretanto, as expressões muitas vezes são inadequadas, 

inconsistentes e insuficientes. Essa discrepância e as lacunas entre as imagens e as 

expressões podem promover a interação entre os indivíduos, ensejando diálogos 

criativos e reflexão coletiva. Ótimo recurso de comunicação para conciliar 

discrepância de significados é o emprego de metáforas e analogia. A metáfora é uma 

forma de perceber ou entender intuitivamente uma coisa imaginando outra coisa 

simbolicamente; a metáfora cria novas interpretações da experiência pedindo ao 

ouvinte para ver uma coisa em relação a outra coisa; cria novas formas de 

experimentar a realidade, permitindo a criação de uma rede de novos conceitos. Já a 

analogia nos ajuda a entender o desconhecido através do conhecido, destacando o 

caráter "comum" de duas coisas diferentes. Os modelos lógicos são normalmente 

construídos a partir de metáforas, gerando a criação de novos conceitos explícitos. 

Combinação. Consiste na conversão de diferentes conhecimentos explícitos 

preexistentes em novos sistemas de conhecimento. A criação do conhecimento 

realizada através da educação e do treinamento formal nas escolas normalmente 

assume esta forma. Na organização, a combinação ocorre, por exemplo, com a 

atuação de equipes inter-setoriais e com a integração de conceitos intermediários 

(como conceitos de produtos) a conceitos principais (como a visão da empresa). 

Internalização. É o processo de incorporação do conhecimento explícito no 

conhecimento tácito. Está intimamente relacionada com o "aprender fazendo". 

Quando as experiências, através da socialização, externalização e combinação, são 

internalizadas nas bases de conhecimento dos indivíduos, sob a forma de modelos 

mentais ou de know-how técnico compartilhado, transformam-se em ativos 

valiosos. 
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A Figura 4 sintetiza os quatro modos de conversão do conhecimento e o 

conteúdo do conhecimento por eles gerado. 

Figura 4 - Quatro modos de conversão e o conhecimento resultante 

Fonte: Nonaka, 1994. 

Como se cria o Conhecimento Organizacional 

A criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e 

dinâmica entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Inicia-se com a 

socialização (compartilhamento do conhecimento tácito) desenvolvendo um 

"campo" de interação; esse campo facilita o compartilhamento das experiências e 

modelos mentais dos membros. Em segundo lugar, o modo de externalização é 

provocado pelo "diálogo ou pela reflexão coletiva", nos quais o emprego de 

metáforas e analogia ajuda os membros da equipe a articularem o conhecimento 

tácito oculto que, de outra forma, é difícil de ser comunicado. Após, o modo de 

combinação é provocado pela colocação do conhecimento recém-criado e do 

conhecimento já existente em uma "rede", cristalizando-os em um novo produto, 

serviço ou sistema gerencial. Por fim, o "aprender fazendo" provoca a 

internalização, convertendo conhecimento explícito em conhecimento tácito. 

O conhecimento tácito dos indivíduos constitui a base da criação do 

conhecimento organizacional. A organização tem de mobilizar o conhecimento 

tácito criado e acumulado no nível individual. O conhecimento tácito mobilizado é 

ampliado "organizacionalmente" através dos quatro modos de conversão do 
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conhecimento e cristalizado em nível de equipe, de organização e até no nível inter- 

organizacional. Nonaka & Takeuchi (1997) denominam "espiral do conhecimento" 

esse processo, no qual a interação entre conhecimento tácito e conhecimento 

explícito passa a ter uma escala cada vez maior. A criação do conhecimento 

organizacional é um processo em espiral, que começa no nível individual e vai 

subindo, ampliando comunidades de interação que cruzam fronteiras entre seções, 

departamentos, divisões e organizações. 

2.2.2 Rotinas organizacionais defensivas 

Um dos mais influentes psicólogos sociais das últimas décadas, Argyris é 

um dos precursores dos estudos atuais sobre aprendizagem organizacional. Já na 

década de 60 o autor destacava que o grau de integração entre os objetivos 

individuais e organizacionais está correlacionado com a produtividade 

organizacional. Seus estudos sobre a maturidade dos indivíduos e das organizações 

avançaram para a análise do processo de aprendizagem e das defesas 

organizacionais impeditivas da mudança. 

As rotinas defensivas surgem de uma combinação de condutas e estruturas e 

se expressam por meio de ações que objetivam prevenir membros e unidades da 

organização de vivenciarem embaraços ou ameaças. Com  o tempo, os indivíduos 

adquirem habilidade em tornar-se defensivos, em acobertar erros, em fingir o que de 

fato desconhecem e em jogar sobre os outros a culpa pelos seus próprios erros. 

Trata-se da "incompetência hábil" (Argyris, 1992). Morgan (1996, p. 93-95) 

relaciona três formas de obstrução à aprendizagem organizacional que alimentam e 

são influenciadas pelas rotinas organizacionais defensivas: a fragmentação 

organizacional, o sistema de recompensa e punição e a defasagem entre a -teoria 

assumida" e a "teoria em uso". Adiciona-se a elas a insuficiente congruência entre 

os interesses dos indivíduos que compõe a organização e os interesses 

organizacionais para construir um rol de situações que tolhem a criação de 

conhecimento organizacional. 
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Fragmentação organizacional 

"Quando as divisões verticais e horizontais dentro da organização são 

particularmente poderosas, a informação e os conhecimentos raramente fluem de 

maneira livre e, assim, esses diferentes setores da organização no geral funcionam a 

partir de imagens diferentes da situação global, sem saber como a esta se adaptam -

e perseguindo objetivos setoriais como se fossem fins em si mesmos. "Além do 

mais, os empregados são usualmente encorajados a ocupar e manter um lugar 

predeterminado dentro do todo, sendo recompensados por fazerem isso". A 

fragmentação provoca barreiras à reflexão coletiva e à socialização do 

conhecimento, dificultando a aprendizagem organizacional de circuito duplo. 

Sistema de recompensa e punição 

O princípio da responsabilidade burocrática, ao vincular o desempenho dos 

funcionários a um sistema que recompensa o sucesso e pune as falhas, incentiva a 

utilização, por funcionários, de fraudes para protegerem-se. Em decorrência, 

problemas são obscurecidos ou minimizados, e as situações pelas quais cada um é 

responsável são apresentadas aos superiores de forma a aparecerem melhor do que 

realmente estão. 

Defasagem entre a "teoria assumida" e a "teoria aplicada" 

Muitos chefes e subordinados utilizam-se de retórica e de racionalizações 

para transmitir a impressão de que sabem aquilo que estão fazendo. O objetivo 

pode não ser apenas o de impressionar os outros, mas o de persuadi-los de que tudo 

está sob controle e de que possuem habilidade para lidar com os problemas. Esta 

diferença entre o que as pessoas dizem e o que as pessoas fazem foi denominada por 

Argyris & Schõn (1978) como a defasagem entre a teoria assumida (espoused 

theory) e a teoria aplicada (theory-in-use). Esse hiato entre a teoria e a realidade 

também impede ou dificulta a aprendizagem organizacional. 
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Em outra abordagem, ao descrever o "modelo das metas de eficácia 

organizacional", Hall (1994, p. 198/199) cita a contribuição de Perrow (1961, p. 

855), a seguir reproduzida, afirmando que as metas oficiais são "os objetivos gerais 

da organização tal como descritos no alvará, nos relatórios anuais, nas declarações 

públicas dos principais executivos e em outros pronunciamentos autorizados". 

Diversamente, as metas operacionais "designam os fins buscados através da política 

efetiva de operação da organização: elas nos informam o que a organização está 

realmente tentando fazer, independentemente do que as metas oficiais afirmam ser 

seus objetivos": 

"Quando as metas operacionais fornecem o conteúdo específico das 
metas oficiais, elas refletem escolhas entre valores rivais. Podem ser 
justificadas com base numa meta oficial, muito embora possam 
subverter outra meta oficial. Em certo sentido, são um meio para 
atingir as metas oficiais, mas, visto que estas são vagas ou altamente 
abstratas, os 'meios' se tornam fins em si mesmos, quando a 
organização é alvo de análise. Por exemplo, quando o lucro é a meta 
anunciada, as metas operacionais especificam se a qualidade ou a 
quantidade deve ser enfatizada, se os lucros devem ser obtidos a 
curto prazo e com risco ou a longo prazo e com estabilidade, e 
indicam a prioridade relativa de fins diversificados e um tanto 
conflitantes, em termos de serviços prestados aos clientes, do moral 
dos empregados, do cálculo competitivo de preços, da 
diversificação ou da liquidez. As decisões sobre todos esses fatores 
influenciam a natureza da organização e a distinguem de outra com 
uma meta oficial idêntica. As metas operacionais não oficiais, por 
outro lado, estão mais diretamente ligadas aos interesses de grupo e, 
embora possam apoiar, subverter ou ser irrelevantes para as metas 
oficiais, não têm uma ligação necessária com estas." (Perrow, 1961, 
pp. 855-56, apud Hall, 1994, p. 199). 

As metas operacionais, aqui relacionadas com a teoria aplicada, operam 

como norteadores e limitadores da criação de conhecimento organizacional, eis que 

"elas se desenvolvem e se modificam através de padrões contínuos de interação 

dentro das organizações" (Hall, 1994, p. 199). Hall destaca que as metas 

operacionais são mais do que o simples resultado de relações interpessoais; elas 

perduram além do ciclo de uma interação específica, e transformam-se em padrões 

"pelos quais as ações da organização são julgadas e em torno dos quais as decisões 
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são tomadas." Embora se originem em interações concretas, as metas operacionais 

convertem-se em padrões e passam a se constituir, tanto quanto as metas oficiais, 

em abstrações que influenciam as condutas e as tomadas de decisão na organização. 

Insuficiente congruência entre interesses individuais e organizacionais 

As organizações mais eficazes "são aquelas em que os membros concordam 

com as metas da organização e, desse modo, trabalham mais sistematicamente para 

alcançá-las" (Steers 1977, apud Hall, 1994, p. 205). Hall aponta limitações dos 

modelos de eficácia (vide Quadro 1) baseados na satisfação dos participantes, por 

desconsiderarem a existência de: 

a) formas variáveis de vínculos entre os indivíduos e as organizações de 

que fazem parte; 

b) desconhecimento total ou parcial das metas oficiais ou operacionais da 

organização, tornando questionável perquirir-se sobre a congruência dos 

interesses do indivíduo com os da organização. que ele pode 

desconhecer; 

c) incidência fora da organização, sobre os indivíduos que a compõe, de 

reflexos provocados pelas ações das organizações. 

Para exemplificar os diferentes vínculos possíveis, Hall menciona a 

classificação de Etzioni (1961, 1975), segundo o qual o "envolvimento das pessoas 

nas organizações pode ser alienador, calculatório ou moral" (Hall, 1984. p. 205). 

Para Chris Argyris, os regulamentos e controles administrativos, a estrutura 

organizacional e o modelo gerencial usuais são inadequados para os indivíduos 

maduros (Argyris, 1968). Os princípios de organização formal e o fortalecimento 

das chefias estabelecem exigências aos indivíduos que compõem as organizações. A 

empresa típica confina a maior parte de seus empregados na execução de tarefas 

onde há pouco espaço para a manifestação de responsabilidade, de autoconfiança e 
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de independência. Demonstra Argyris que a subtração do sentido social e 

psicológico da atividade laboral, retirando-se do trabalhador a responsabilidade por 

decisões importantes e colocando-se-as nas mãos de um superior, faz com que o 

trabalhador se acomode, adaptando-se às circunstâncias e deixando de considerar o 

trabalho como um prazer e um desafio, do qual resultaria orgulho e realização 

pessoal. 

O excesso de regras e padrões resultam na imposição de uma conformidade 

comportamental que implica em apatia, indiferença e cerceamento da inovação. 

Logo, ao invés de reprimir o desenvolvimento do potencial dos indivíduos, a 

organização deve estimulá-lo; ao invés de impor objetivos organizacionais 

contrários aos interesses individuais, deve propiciar o estabelecimento dos objetivos 

organizacionais mediante reflexão coletiva, buscando o máximo de congruência 

entre os interesses da organização e dos seus membros, como forma de contribuir 

para viabilizar a aprendizagem organizacional. 

Hall (1984, p. 63), no mesmo sentido, salienta que "as organizações são 

mais eficazes quando atendem às pressões ambientais e quando permitem que seus 

membros alcancem seus objetivos individuais". 

2.2.3 Aprendizagem de circuito duplo 

No aprendizado de circuito único as pessoas reagem às mudanças em seu 

ambiente profissional detectando e corrigindo falhas com o propósito de manter a 

situação atual. Este é o processo que usualmente ocorre nas organizações. 

Diversamente, no aprendizado de circuito duplo há reflexão e 

questionamento sobre as próprias premissas e princípios organizacionais, podendo 

ser gerada uma reconcepção da situação. 

Os estudos de Chris Argyris e Donald Schõn sobre single-loop learning e 

double-loop learning, divulgados em artigos e nos livros Theory in Practice (Jossey 
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Bass, 1974) e Organizational Learning II (Addison-Wesley, 1996), serviram de 

base para todo o estudo da Aprendizagem Organizacional. 3  

Através da analogia, Morgan (1996, p. 91) compara o termostato ao 

aprendizado de circuito único e o cérebro humano ou computadores avançados ao 

aprendizado de circuito duplo. O termostato é um sistema cibernético simples, que é 

capaz de aprender no sentido de detectar e corrigir desvios a partir de normas 

predeterminadas. É, entretanto, "incapaz de determinar se o nível de temperatura é 

apropriado para atender as preferências daqueles que estão numa sala e fazer 

ajustamentos que levem em conta isso". Diversamente, sistemas cibernéticos mais 

complexos, como o cérebro humano e computadores avançados, são capazes de 

detectar e corrigir erros nas normas de operação e de influenciar os padrões que 

regem a sua atividade. A "habilidade de autoquesuionamento", que permeia as 

atividades dos sistemas, é o fator que permite a estes sistemas aprender a aprender e 

a se auto-organizar. 

Argyris (1974) demonstra a importância da institucionalização da 

aprendizagem organizacional de circuito duplo, utilizando-se o debate contínuo e a 

inovação, para superar as rotinas organizacionais defensivas e para revisar normas 

básicas, políticas e procedimentos operacionais, diante das mudanças que ocorrem 

no ambiente. 

2.2.4 Requisitos para a Criação do Conhecimento Organizacional 

Os estudos de Argyris sobre Aprendizagem Organizacional e sobre as 

rotinas organizacionais defensivas permitem apontar algumas diretrizes a serem 

observadas para propiciar a criação de conhecimento organizacional: 

3  O livro "A Quinta Disciplina - Caderno de Campo" (Senge et al., 1997) contém, nas páginas 248-252, 
um guia para a literatura sobre a "ciência da ação", indicada como a base teórica e prática da qual 
emergiram os estudos sobre as habilidades de reflexão e inquirição e sobre aprendizagem 
organizacional. Chris Argyris é autor ou co-autor de seis das sete obras listadas. 
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a) maximizar a congruência entre objetivos individuais e organizacionais; 

b) encorajar e valorizar a aceitação de erros e incertezas como aspectos 

inevitáveis da vida em ambientes complexos e mutáveis; 

c) adotar processos de diagnose e solução de problemas que realcem a 

importância da exploração da diversidade de pontos de vista; 

d) evitar imposição de objetivos e metas; há que se vislumbrar meios em 

que a inteligência e a direção da ação possam emergir dos membros da 

organização, no curso do processo; 

e) valorizar a honestidade das análises e das comunicações e o 

compartilhamento de informações. 

O papel da organização no processo de criação do conhecimento 

organizacional consiste em fornecer o contexto apropriado para facilitar as 

atividades em grupo e para a criação e a acumulação do conhecimento em nível 

individual. Nonaka & Takeuchi (op. cit.) destacam as seguintes condições a serem 

providas em nível organizacional a fim de promover a espiral do conhecimento. 

1. Intenção Organizacional. A espiral do conhecimento deve ser direcionada 

pela intenção organizacional, que é definida como a aspiração de uma organização 

às suas metas. Os esforços para alcançar a 'intenção' assumem, em regra. a forma 

de estratégia dentro do contexto de uma organização. Do ponto de vista da criação 

de conhecimento organizacional, a essência da estratégia está no desenvolvimento 

da capacidade organizacional de adquirir, criar, acumular e explorar o 

conhecimento. No nível organizacional, a intenção é freqüentemente expressa por 

padrões organizacionais ou visões que podem servir para avaliar e justificar o 

conhecimento criado. Para criar conhecimento, as organizações devem estimular o 

compromisso de seus funcionários, formulando uma intenção organizacional e 
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propondo-lhes essa intenção. O compromisso subjaz à atividade de criação do 

conhecimento humano. 

II. Autonomia. A autonomia aumenta a possibilidade de os indivíduos se 

automotivarem para criar novo conhecimento. Indivíduos autônomos atuam como 

parte de uma estrutura holográfica, na qual o todo e cada parte compartilham as 

mesmas informações. Idéias originais emanam de indivíduos autônomos, difundem-

se dentro da equipe, transformando-se então em idéias organizacionais. Trata-se de 

um sistema no qual o princípio da "especificação crítica mínima" (Morgan, 1986) é 

cumprido como requisito da auto-organização e, consequentemente, a autonomia é a 

maior possível. Uma ferramenta poderosa para a criação de circunstâncias nas quais 

os indivíduos possam agir de forma autônoma é a equipe interfuncional auto- 

organizada. 

III. Flutuação e Caos Criativo. A 'flutuação' diferencia-se da desordem 

total, caracterizando-se pela "ordem sem recursividade". Trata-se de uma ordem 

cujo padrão é difícil de prever inicialmente. Se as organizações adotam uma atitude 

aberta em relação aos sinais ambientais, podem explorar a ambigüidade, a 

redundância ou os ruídos desses sinais para aprimorar seu próprio sistema de 

conhecimento. Quando a flutuação é introduzida em uma organização, seus 

membros enfrentam um 'colapso' de rotinas, hábitos ou estruturas cognitivas. Um 

colapso refere-se a uma interrupção de nosso estado de ser habitual e confortável. 

Quando enfrentamos um colapso temos a oportunidade de reconsiderar nosso 

pensamento e perspectivas fundamentais. É comum uma flutuação ambiental 

precipitar um colapso dentro da organização, a partir do qual é possível criar 

conhecimento novo. Trata-se de 'ordem a partir do caos". 

O caos é gerado naturalmente quando a organização enfrenta uma crise real. 

Também pode ser gerado intencionalmente quando a liderança tenta evocar um 

"sentido de crise" entre os membros da organização, por exemplo ao propor metas 

desafiadoras. Esse caos intencional, chamado de "caos criativo", aumenta a tensão 
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dentro da organização e focaliza a atenção dos membros da organização na 

definição e resolução do problema. Deve-se observar que os benefícios do "caos 

criativo" só podem ser percebidos quando os membros da organização têm a 

habilidade de refletir sobre suas ações. Sem reflexão, a flutuação tende a levar ao 

"caos destrutivo". 

IV. Redundância. A redundância é a existência de informações que 

transcendem as exigências operacionais imediatas dos membros da organização. A 

superposição intencional de informações sobre as atividades, a responsabilidade da 

gerência e sobre a organização como um todo precipitam o "aprendizado por 

intrusão" na esfera de percepção de cada indivíduo. O compartilhamento de 

informações adicionais também ajuda os indivíduos a compreenderem a sua posição 

na organização. Para assegurar a redundância positiva deve-se promover o "rodízio 

estratégico" de pessoal, a criação de equipes flexíveis e as redes de comunicações 

formais e informais, por exemplo. É fundamental garantir que os membros da 

organização compartilhem entre si do maior número possível de experiências. 

V Variedade de Requisitos. A diversidade interna de uma organização deve 

corresponder à variedade e complexidade do ambiente. Os membros da organização 

podem enfrentar situações adversas se possuírem uma variedade de requisitos, que 

pode ser aprimorada através da combinação de informações de uma forma diferente, 

flexível e rápida e do acesso às informações em todos os níveis da organização. 

VI. Ênfase no papel da gerência intermediária. Os modelos gerenciais top-

down e bottom-up não são particularmente adequados para estimular a interação 

dinâmica entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O primeiro 

dificulta a socialização e a externalização; o segundo dificulta a combinação e a 

internalização. No modelo gerencial top-down o principal agente de criação de 

conhecimento é a alta gerência, a qual exerce o papel de comandante do processo; 

no modelo bottom-up cabe ao indivíduo empreendedor a preponderância na criação 

de conhecimento organizacional, atuando a alta gerência apenas como patrocinadora 
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das idéias. Já no modelo gerencial middle-up-down o agente de criação de 

conhecimento é a equipe, atuando os gerentes de nível médio como engenheiros do 

conhecimento e a alta gerência como catalisadora. O modelo gerencial middle-up-

down fornece o melhor contexto para a criação do conhecimento organizacional. 

VII. Organização em hipertexto. Uma hierarquia formal ou uma força-tarefa 

flexível, isoladamente, não são estruturas organizacionais propícias à criação do 

conhecimento. O processo fica facilitado com a adoção da "organização em 

hipertexto": trata-se da estrutura organizacional que permite que a organização crie 

e acumule conhecimento eficaz e eficientemente, transformando dinamicamente o 

conhecimento entre dois níveis estruturais: o nível da hierarquia tradicional e o 

nível da equipe de projetos; o conhecimento gerado nos dois níveis é recategorizado 

e recontextualizado no terceiro nível, a base de conhecimento. A hierarquia 

tradicional é uma boa forma de dirigir o dia-a-dia da organização e de disseminar 

amplamente o conhecimento explícito. Paralelamente, para maximizar a 

socialização do conhecimento tácito, devem ser instituídas equipes de projetos. 

caracterizadas pela interfuncionalidade, flexibilidade e auto-organização, e 

incumbidas de gerar novas idéias e soluções. Estas duas estruturas: a hierarquia 

tradicional e as equipes de projetos, devem ser escoradas em uma terceira: a base de 

conhecimento, onde o conhecimento explícito e implícito vem junto e tem acesso 

imediato. A base de conhecimento pode compreender desde bases de dados 

compartilhadas até uma cultura corporativa e experiências colecionadas pelos 

funcionários mais antigos ou relativas a ações e projetos bem e mal sucedidos 

anteriormente desenvolvidos. 

Nonaka & Takeuchi (op. cit.) destacam ainda que o processo por meio do 

qual ocorre a criação do conhecimento organizacional é não-linear, infinito e 

interativo e que as metodologias japonesa e ocidental para a criação do 

conhecimento não oferecem a solução completa. Há que se integrar os méritos de 

ambas a fim de desenvolver um modelo universal de criação do conhecimento 

organizacional. Como a criação do conhecimento está no âmago da gerência na 
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"sociedade do conhecimento" atual, esse modelo servirá como modelo universal 

para a gerência como um todo, em relação a qualquer tipo de empresa ou 

organização. 

A presença dos elementos caracterizadores das organizações que 

institucionalizam o questionamento permanente da adequação de suas normas 

formais e informais às mudanças ambientais, denota organizações inovadoras, com 

maior propensão à aprendizagem de duplo circuito. Há que se ter presente que "os 

processos de inovação são, em essência, processos de informação, isto é, processos 

em que o conhecimento é adquirido, processado e transferido" (Hauschildt (1992, 

apud Cornella 1996) e que, de acordo com Cornella (1996), "a informação gera 

inovação quando é convertida em um conhecimento que permite uma ação direta". 

2.2.5 Construto de Aprendizagem Organizacional 

Com suporte no referencial teórico destacado nesta Seção 2.2, elabora-se, 

no Quadro 2, constante na próxima página, um construto teórico sobre a 

Aprendizagem Organizacional. A Aprendizagem Organizacional apresenta, no 

construto, duas dimensões ou modalidades: 

a) a Aprendizagem de Circuito Único; e 

b) a Aprendizagem de Circuito Duplo. 

Para cada dimensão do conceito, destacam-se os principais atributos ou 

características. 

Os elementos coligidos nesta Seção e sintetizados no construto de 

Aprendizagem Organizacional, serão utilizados no Capítulo 4, na construção do 

modelo de análise, e no Capítulo 5, na estruturação de instrumentos de coleta de 

dados e na operacionalização da variável independente desta pesquisa. a 

Aprendizagem Organizacional de Circuito Duplo. 



CONCEITO: APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

DIMENSÕES: Circuito único 

A 

T 

R 

u 

T 

O 

reflexão individual e/ou 
escassa 

comunicações formais e 
verticais 

valorização dos 
conhecimentos explícitos 

baixo nível de interação 

compartimentalização de 
órgãos e funções 

Circuito duplo 

intenção organizacional clara e 
compartilhada/ 
comprometimento 

poder distribuído, com ênfase 
no nível intermediário 

alta gerência: catalisadora 

reflexão coletiva sobre metas, 
métodos e processos 

comunicações informais e 
horizontais 

valorização dos 
conhecimentos implícitos e 
explícitos 

interação de alta densidade 

equipes semi-autônomas, 
multi-setoriais e multi-
disciplinares 

caos criativo através de 
superposição de tarefas 

variedade de requisitos através 
de equipes multifuncionais 

armazenamento do 
conhecimento: base de 
conhecimento organizacional 

cria e amplifica caos/flutuação 

reconceitualizações 

intenção organizacional 
ambígua/imposta 

poder hierarquizado e 
concentrado no topo 

alta gerência: comandante 

caos criativo através de 
diferenças individuais 

variedade de requisitos 
através de diferenças 
individuais 

armazenamento do 
conhecimento: manuais e 
bancos de dados 

não permite caos/flutuação 

obediência a padrões 
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Quadro 2 - Construto da Aprendizagem Organizacional de Circuito Único e 
de Circuito Duplo 
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2.3 A REVOLUÇÃO: DA ERA INDUSTRIAL PARA A ERA DIGITAL 

Denominada pelos diversos autores como sociedade pós-industrial, 

sociedade pós-moderna, sociedade pós-materialista, sociedade dos serviços, 

sociedade tectrônica, sociedade do conhecimento, a Era Digital representa: 

a) a passagem da produção de bens para a economia de serviços; 

b) a hegemonia da classe dos profissionais e técnicos; 

c) o caráter central do saber teórico, gerador da inovação; 

d) a gestão do desenvolvimento técnico; e 

e) a criação de uma nova tecnologia intelectual. 

Mais do que a mera supremacia do setor terciário em relação aos setores 

secundário e primário, trata-se de uma revolução, com o estabelecimento de novos 

paradigmas econômicos, sociais, culturais e organizacionais. Para melhor 

compreender a relevância do fato, com apoio em Peter Drucker, Alvin Toffler e 

Domenico De Masi, contextualizam-se as Revoluções Agrícola, Industrial e Digital. 

2.3.1 Revolução Agrícola 

Há aproximadamente 10.000 anos o ser humano tornou-se sedentário, em 

razão do aprendizado da atividade agrícola. O domínio do manejo da terra e o uso 

do arado viabilizaram a superação do nomadismo por parte de quem retirava da 

caça e do pastoreio a sobrevivência, sujeitando-se a mudar-se freqüentemente, tão 

logo exauridos os recursos naturais de determinada região. A Revolução Agrícola 

ensejou a fixação do homem à terra, com radical modificação no que concerne às 

estruturas sociais, políticas e econômicas. 
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A Era Agrícola caracterizou-se pelo emprego de poucas matérias-primas: 

cerâmica, madeira, fibras têxteis, ferro e vidro. O progresso tecnológico foi lento, 

sendo citados por Bacon (apud De Masi, 1999, in A Sociedade Pós-Industrial, p. 

12) os seguintes exemplos concretos da aplicação do saber científico ao viver 

prático: a invenção do leme, a experiência com novos usos da vela, com novos 

arreios para os cavalos e novas forjas na metalurgia. A imprensa, a pólvora e a 

bússola são as maiores descobertas por delas terem derivado enormes progressos 

nas letras, na arte militar e na navegação. Bacon intuía que uma nova época surgiria 

se as ciências deixassem a abstração e passassem a visar a melhoria da qualidade de 

vida. Isto ocorreria com a industrialização. 

2.3.2 Revolução Industrial 

A Era Industrial estende-se da metade do século XVIII até a metade do 

século XX. É mais reduzida do que as fases históricas anteriores (caça, pastoreio e 

Era Agrícola). A transição não se dá pela substituição de uma Era por outra. mas 

pela supremacia que a indústria passa a deter sobre a agricultura no que tange à 

alocação de mão de obra e à produção de bens. 

A Revolução Industrial consistiu, segundo Toffler (apud De Masi [org.], 

1999, in A Sociedade Pós-Industrial, p. 184-5), na passagem de um arranjo social 

"baseado no pequeno grupo primário e local distribuído pelo 
território e com um fortíssimo grau de auto-suficiência, para um 
arranjo social caracterizado, ao contrário, pela complexidade 
interdependente e massificante da sociedade industrial. De um 
arranjo social que via o mundo de cada comunidade fechado em si 
mesmo, auto-suficiente, onde produção e consumo coincidiam, 
fundamentado no núcleo familiar como entidade de referência 
econômica-sócio-psico-histórica-cultural estável no espaço e no 
tempo, para um arranjo composto de uma combinação dos mesmos 
elementos configurados segundo um projeto que, em muitos 
sentidos, podemos considerar diametralmente oposto". 

Condensando análises elaboradas por inúmeros autores, Domenico De Masi 

arrola em suas obras (A Sociedade Pós-Industrial, 1999, p. 17-8; O Futuro do 
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Trabalho - fadiga e ócio na Sociedade Pós-Industrial, 1999, p. 151 -2) as 

características essenciais da sociedade industrial: 

a) concentração de grandes massas de trabalhadores assalariados em 

fábricas e empresas financiadas e organizadas pelos empresários 

segundo o modo de produção industrial; 

b) prevalência numérica de trabalhadores do setor secundário em relação 

ao setor primário; 

c) predomínio da contribuição industrial na formação da renda nacional: 

d) aplicação, na indústria, de descobertas científicas referentes ao processo 

produtivo; 

e) progressiva racionalização e atualização científica da organização do 

trabalho; 

f) divisão social do trabalho e sua parcelização técnica cada vez mais 

capilar e programada; 

g) separação entre local de vida e de trabalho, entre sistema familiar e 

profissional, com progressiva substituição da família nuclear pela 

família ampliada; 

h) crescente urbanização e escolarização das massas; 

i) convivência conflitante, nas fábricas e na sociedade, entre duas partes 

sociais - empregadores e empregados - distintas, reconhecíveis e 

contrapostas; 

j) formação de uma classe média consistente, redução das desigualdades 
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sociais e difusão da democracia representativa; 

k) reestruturação dos espaços em função da fabricação e consumo dos 

produtos industriais; 

1 ) maior mobilidade geográfica e social; 

m) produção em massa e difusão do consumismo; 

n) fé num progresso irreversível e num crescente bem-estar; 

o) difusão da idéia de que o homem, em conflito com a natureza, deve 

conhecê-la e dominá-la; 

p) sincronização do homem não mais de acordo com os ritmos e tempos da 

natureza, mas com os incorporados nas máquinas; 

q) prevalência dos critérios de produtividade e eficiência, entendidos como 

único procedimento para otimizar os recursos e os fatores de produção; 

r) convicção de que para alcançar escopos práticos existe one best way, um 

único caminho, melhor que qualquer outro, a ser intuído, preparado e 

percorrido; 

s) possibilidade de destinar a cada produto industrial um local próprio e 

tempos-padrão de produção; 

t) possibilidade de reconhecer urna dimensão nacional dos vários sistemas 

industriais; 

u) existência de uma rígida hierarquia entre os países, estabelecida com 

base no Produto Nacional Bruto, e na propriedade das matérias-primas e 

dos meios de produção. 
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2.3.3 Revolução Digital 

Ao tratar da passagem da Era Industrial para a Era Digital, Toffler, segundo 

De Masi, afirma que 

"os dois últimos séculos não passam de um parêntese histórico 
desequilibrado entre um convívio arcaico que a indústria 
despedaçou e um convívio telemático que a ciência reinventará. A 
sociedade industrial padronizou estruturas e culturas, especializou 
homens e máquinas, sincronizou tempos e comportamentos, 
concentrou homens, capitais e recursos, agigantou fábricas e 
cidades, centralizou informações e decisões. A sociedade pós-
industrial valorizará novamente o núcleo familiar como célula de 
convivência civil, reunirá na mesma pessoa o papel do produtor e do 
consumidor, desestruturará o tempo e o espaço permitindo, 
mediante a telemática, a conexão de subsistemas cada vez mais 
descentralizados, desmassificará a cultura recuperando o valor do 
indivíduo" (De Masi, in A Sociedade Pás-Industrial, 1999, p. 54). 

Os avanços tecnológicos ofereceram suporte para a instauração da 

"Economia Digital", a economia da inteligência em rede e da informação 

digitalizada, "reduzida a bits armazenados em computadores e correndo na 

velocidade da luz por redes" (Tapscott, 1997, p. 107), em substituição à "Antiga 

Economia", na qual predominava o fluxo físico das informações. 

As transformações tecnológicas exercem papel significativo na viabilização 

e na própria configuração da nova ordem geopolítica, caracterizada por uma 

realidade mundial aberta, volátil e multipolar, e do novo ambiente empresarial, no 

qual passam a figurar como condicionantes da sobrevivência a dinamicidade e a 

competitividade. 

A sinopse que segue, extraída de Tapscott (1997, p. 107), destaca as 

principais características tecnológicas da "Economia Digital", contratando-as com 

atributos presentes na "Antiga Economia". 



Sinal 	Analógico Digital 

Cliente-servidor Sistema 	Centralizado 

Processadores Semicondutor tradicional 	 Microprocessadores 

Sistema 

Redes 

Desenvolvimento de 
software 

Proprietário 

Não-inteligentes 

Artesanal 

Aberto 

Inteligentes 

Computação por objeto 
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Quadro 3 - As transformações tecnológicas 

Capacidade de Rede 	Banda estreita 	 Super-rodovia da 
informação 

Dispositivo 	Terminais "burros" 	u, 	Equipamento de 

! 	 informação 

Formas de Dados, texto, voz e imagem 	 Multimídia 

informação 	separados 

Fonte: Tapscott, 1997, p. 107 — CO New Paradigm Learning Corporation, 1996. 

Nesse novo contexto, a organização integrada em rede: 

a) busca o comprometimento de seus colaboradores e parceiros em 

substituição ao sistema de punição e recompensa; 

b) viabiliza o empowerment, assegurando maior autonomia e acesso a 

informações; 

) privilegia a constituição de equipes interdisciplinares e multi-setoriais, 

voltadas para a tarefa a ser desenvolvida. 

As características da "Economia digital" e da nova realidade geopolítica e 

organizacional devem ser consideradas na análise das propostas de aprimoramento 



Dinastias, igreja, 
exército, família 
patriarcal, grupos 
primários 

Regimes autoritários 
dinásticos 

Terra, matérias-
primas, alto índice de 
natal idade 

Extrativismo e 
agropecuária. 
Produção para 
consumo próprio. 
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da Gestão Tributária, como as concebidas pelos Grupos de Controle e 

Experimentais. 

Para concluir esta revisão/reflexão teórica que embasou o delineamento da 

pesquisa e a construção do modelo de análise, transcreve-se parcialmente a 

comparação das características principais da sociedade pré-industrial, industrial e 

pós-industrial. 

Quadro 4 - Comparação das características da sociedade pré-industrial, 
industrial e pós-industrial 

Comparação das características da Sociedade 

pré-industrial 	I 	industrial 	1 	pós-industrial 

Período 

Instituições 
básicas 

Organização 
do Estado 

Recursos 
principais 

Setor 
econômico 
dominante 

Da metade do séc. 
XVIII até a metade do 
séc. XX 

Estado, empresa, banco, 
família nuclear, grupos 
secundários, partidos 

Democracias 
representativas e Estado 
do bem-estar, 
instituições rígidas, 
democracia associativa, 
socialismo real, Estado 
intervencionista 

Meios de produção, 
matérias-primas, 
patentes, produtividade 

Produção de bens: 
fabricação, 
transformação, 
distribuição. Setor 

Desde a 2a Guerra 
Mundial, descoberta da 
estrutura do DNA 
(1953), predomínio de 
mão-de-obra no setor 
terciário nos EUA 
(1956) 

Universidades, 
instituições de pesquisa 
e de cultura, empresas 
de comunicação de 
massa, bancos, família 
instável. Grupos 
primários e secundários 

Democracias 
representativas, 
neoliberalismo e 
Estado do bem-estar, 
instituições flexíveis, 
participacionismo 

Inteligência, 
conhecimento, 
criatividade, 
informações, 
laboratórios científicos 
e culturais 

Produção de idéias e 
prestação de serviços: 
transportes, comércio, 
finanças, seguros, 



Processo 
produtivo 

 

Fazer à mão. 

 

Desafios 

 

Mortalidade infantil, 
fome, doenças, 
necessidades 
"materialistas", 
escassez 

Atores sociais 
centrais 

 

Proprietários de terras, 
aristocratas: 
camponeses, artesãos, 
plebe 

Estrutura de 
classe 

Relações com 
o tempo e o 

espaço 

  

Senhores, servos 

 

  

Orientação para o 
passado, força da 
tradição, resposta 
imediata; tempo 
sincronizado com a 
natureza 
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Comparação das características da Sociedade 

pré-industrial 	1 	industrial 	 pós-industrial 

Setor primário secundário saúde, instrução, 
administração, pesquisa 
científica, cultura, 
lazer. Setor terciário 

Operários, engenheiros, 
empresários, 
funcionários de 
escritório 

Instalações industriais, 
fábrica, escritório, 
cidade, urbanização 

Fazer com a máquina. 

Crise energética, 
alienação, poluição, 
desperdício dos 
recursos, disparidades 
sociais, guerra, 
segurança no trabalho 

Propriedade dos meios 
de produção, 
apropriação da mais-
valia 

Empresários, 
trabalhadores, sindicatos 

Burguesia, classe média, 
proletariado 

Planejamento a médio 
prazo; cálculo científico 
dos tempos e sua 
redução, ritmo 
padronizado e imposto, 
baseado na máquina; 
vida baseada no tempo 
de trabalho 

Profissionais liberais, 
técnicos, cientistas, 
indústria do lazer, 
tecno-estrutura 

Difusão da informação, 
laboratórios científicos, 
trabalho domiciliar on 
line, fábrica 
descentralizada 

Fazer com que a 
máquina faça. 

Qualidade de vida, 
saúde psíquica, 
conformismo, guerra, 
necessidades pós-
materialistas, 
preocupação com o 
ambiente 

Gestão do saber 

Técnicos, mulheres, 
cientistas, 
administradores da 
informação, 
intelectuais 

Dirigentes, dominantes; 
contestadores, 
dominados 

Orientação para o 
futuro; cenários e 
previsões a longo 
prazo; ritmo de 
trabalho escolhido e 
individualizado, 
baseado no próprio 
indivíduo; vida baseada 
no lazer; real time 

Estrutura 
profissional 

  

Camponeses. 
mineiros, operários 
não-qualificados, 
artesãos 

Local típico 

  

Campo, pequenos 
centros urbanos, 
manufatura 

 

O que está em 
jogo 

 

Domínio e 
sobrevivência 



Comparação das características da Sociedade 

pré-industrial 	 industrial 	 pós-industrial 
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e , 	es o, 
pouca burocracia, 
solidariedade primária 

Consumo de massa, 
mobilidade geográfica e 
social, domínio da 
natureza, igualitarismo. 

Educação de massa, 
acesso às informações, 
lazer, invenção da 
natureza, redução da 
incerteza. 

Vantagens 

Alienação, 
competitividade, 
desperdício, anomia, 
fadiga psicofisica, 
exploração. 

Empirismo e 
experimentação, busca 
de soluções, descoberta, 
organização científica 
do trabalho, 
padronização, 
especialização, 
sincronização, 
concentração, 
maximização, 
centralização, one best 
way. 

Manipulação, direção 
externa, controle 
externo, massificação, 
marginalização, 
desemprego, fadiga 
psíquica. 

Teorias abstratas: 
modelos, simulações; 
análise de sistemas; 
pesquisa dos 
problemas; invenção; 
enfoque científico dos 
processos de previsão, 
programação e decisão; 
desregulamentação e 
descentralização. 

Desvantagens iséria, servid o 

 

Metodologia 

Fonte: De Masi, Domenico. A Sociedade pós -industrial. 1999, p. 49-52. Transcrição das principais 
características. 

No Quadro 4 foram transcritas as principais características da Sociedade 

Agrícola, Industrial e Pós-industrial, dentre as listadas pelo autor. Nesta pesquisa 

serão tomadas a Era Industrial e a Era Digital como dimensões (Seção 4.3.2) dos 

construtos a serem elaborados: Administração Pública (Quadro 7, na Seção 2.5.6), 

Sistema de Informação Organizacional (Quadro 8, na Seção 2.6.4) e, compondo o 

modelo teórico de análise, como somatório dos demais, o construto de 

Administração Tributária (Quadros 15 a 22 , na Seção 4.3). Além de fornecer o 

embasamento sócio-econômico para a adoção do critério temporal na definição das 

dimensões dos construtos teóricos, a pesquisa sobre a Revolução Digital trouxe 

subsídios importantes para a especificação dos atributos que caracterizam as 

organizações em geral, e a Administração Tributária em particular, em cada uma das 

Eras. 
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2.4 CONCEPÇÕES ECONÔMICAS DO ESTADO 

Esta Seção aborda a origem do Estado e analisa concepções econômicas 

divergentes quanto ao escopo e à amplitude da atuação estatal, com reflexos diretos 

no delineamento da imposição de tributos, atividade gerida pela Administração 

Tributária. 

Duas vertentes explicam a origem do Estado. Aristóteles, Hegel e Marx o 

compreendem como conseqüência de um processo histórico em que os grupos ou 

classes detentores de maior poder promoveram a institucionalização desse poder, 

instituindo a ordem na sociedade e garantindo para si o excedente econômico. 

Rousseau e Kant, expoentes da outra vertente, vêem o Estado coimo resultado de um 

contrato social entre os cidadãos, através do qual estes abrem mão coletivamente de 

uma parcela dos direitos naturais que lhes são inerentes, a fim de viabilizar a 

formação do Estado, que passa a ser o responsável pela manutenção da ordem e pela 

garantia da liberdade e da eqüidade. A amplitude da atuação estatal, seja qual for a 

vertente utilizada para explicar sua origem, tem sido objeto de questionamentos e 

controvérsias. 

Dentre as responsabilidades mais primárias assumidas pelo Estado destaca-

se a garantia da segurança interna e externa, com a manutenção da lei, da ordem e 

da paz, por meio da atuação de instituições legislativas, executivas e judiciárias, 

que se valem da polícia e das forças armadas. A estabilidade das relações em uma 

sociedade não pode prescindir da legitimação do controle estatal e do uso regrado 

da força, pelo Estado. Segundo Weber (apud Ham & Hill, 1993), o que distingue 

instituições governamentais das não-governamentais é o monopólio do uso legítimo 

da força. 

Igualmente importante é o papel do Estado na proteção ao direito de 

propriedade, através de um sistema para administrar a justiça entre os cidadãos, 

dirimindo litígios e aplicando a lei aos casos concretos. Até o início deste século o 

UFROS 
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Estado agia sobre os cidadãos basicamente através de atividades judiciais, 

regulatórias e de controle. 

Objetivando deter a expansão do socialismo, os dirigentes de países 

capitalistas ocidentais encamparam propostas de ampliação do tamanho do Estado, 

que passou a atuar intensamente na provisão de serviços e na operação da 

economia. A maior crise por que já passou o capitalismo, que teve o ano de 1929 

como epicentro, também provocou a ampliação da ação estatal, com a adoção das 

medidas preconizadas por Keynes, através de maior intervenção na economia, 

voltada a minimizar o efeito danoso das flutuações cíclicas, e a criar frentes de 

emprego no serviço público e desenvolver ações na área social. Ham & Hill (1993) 

enumeram três novas áreas de intervenção estatal: 

1.provisão de serviços públicos aos quais se refere como "Estado do bem-

estar", tais como: educação, saúde pública, aposentadorias, seguro desemprego e 

habitação; 

2. regulação econômica, com a adoção de políticas de gestão econômica 

keynesianas, instituindo-se incentivos ao desenvolvimento industrial, mediante 

subsídios e incentivos fiscais, e através do envolvimento direto no processo 

produtivo, pela propriedade pública de determinadas empresas; 

3. atividades regulatórias, voltadas a limitar o impacto coletivo do 

comportamento individual, com a prevenção de conseqüências de certas atividades 

econômicas, normatizando e controlando a proteção ambiental, a proteção do 

consumidor e o controle de monopólios e cartéis, por exemplo. 

Apesar do extraordinário crescimento do Estado, graves problemas 

permanecem sem solução (distribuição de renda, por exemplo), e outros se agravam 

(desemprego, fome, serviços básicos precários). A carga fiscal, entretanto, 

acompanhou o crescimento do Estado. Questionamentos quanto ao 

redimensionamento do Estado e ceticismo quanto à eficácia do mesmo em prover 
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eficazmente certas necessidades coletivas tem produzido diversas concepções 

econômicas do papel do Estado. Apresenta-se a seguir síntese de concepções que 

influenciaram e influenciam na definição do modelo de Administração Pública e, 

em particular, de Administração Tributária, eis que nos Estados modernos, em que 

a competência e os limites de atuação do Estado são definidos pela Constituição, o 

poder de legislar e de tributar é submetido à legitimação pelo processo eleitoral, 

disto resultando um processo dinâmico de reestruturação permanente da relação 

Estado-Sociedade. 

As principais concepções sobre o papel do Estado foram desenvolvidas 

pelas seguintes correntes de pensamento: Escola Clássica ou Liberal, Marxismo, 

Sociedade de Economia Mista, Keynesianismo, Estruturalismo Cepalino, 

Neoliberalismo e " Terceira Via". 

2.4.1 A doutrina liberal ou clássica: Estado-polícia 

A Riqueza das Nações, obra editada em 1776 e que influenciou fortemente 

a concepção econômica vigente no século XIX, em seu Capítulo I do Livro V. 

discrimina os gastos públicos que devem ser suportados por toda a sociedade, 

circunscrevendo a atuação estatal ao exercício das funções de defesa, justiça, 

educação e com determinadas obras e instituições públicas, destacando -em 

primeiro lugar, as que são necessárias para o comércio em geral" (Smith, 1996, v. II, 

p. 273-4). 

Os economistas clássicos, de Adam Smith em diante, colocaram-se a favor 

da mínima participação do setor público, limitada à provisão dos serviços públicos 

essenciais, à manutenção da lei e da ordem e à defesa do país. O governo deveria 

garantir os direitos à propriedade e à integridade dos contratos, e ainda proteger a 

economia e as liberdades políticas individuais. Essas poderiam ser definidas como 

as atribuições centrais do setor público. Os economistas clássicos consideram a 

interferência estatal danosa à atividade econômica, e um obstáculo ao crescimento. 
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Os eventuais desequilíbrios seriam transitórios, provocando desemprego 

temporário. O "mecanismo automático de ajuste" seria o sistema de preços. O 

Estado deveria limitar-se à condição de guardião do mercado, restringindo-se 

apenas a apoiar a luta travada com outros Estados pela preservação e ampliação do 

mercado externo. 

A política econômica clássica está assentada sobre os postulados do livre-

comércio, da livre empresa, do padrão-ouro e do orçamento fiscal equilibrado. Em 

conseqüência, o século XIX tendeu a limitar o papel econômico do Estado. Na 

maior parte dos países industrializados, no início deste século, os gastos públicos 

giravam em torno de 10 % do PIB e o laissez-faire era a filosofia econômica 

dominante. 

2.4.2 Marxismo: Estado -instrumento da burguesia 

O pensamento marxista e socialista, para o qual a luta de classes é 

considerada o motor da História, apresenta o Estado como um instrumento em 

poder dos capitalistas. São funções do Estado, segundo o enfoque marxista: (a) 

função jurídico-política de dominação, garantindo a ordem social vigente e a 

liberdade de comércio; (b) a função ideológica de subordinação, pela difusão da 

ideologia da liberdade individual e da igualdade formal; e (c) a função econômica. 

ao  preservar condições materiais que tornam possível a reprodução ampliada do 

capital. Sob aparente neutralidade e universalidade, amparada na democracia 

representativa e na igualdade jurídica dos cidadãos, escondia-se o verdadeiro papel 

do Estado enquanto "Comitê de administração dos negócios comuns da burguesia". 

Utilizando-se das categorias marxistas para estabelecer as premissas a partir 

das quais elabora a Teoria da Crise Fiscal, O'Connor (1977, p. 19) afirma que ao 

atuar no processo de crescimento econômico o Estado exerce duas funções básicas: 

a função de acumulação, exercida pelo Estado enquanto agente econômico da 

classe dominante; e a função de legitimação, ao agir no plano político: 
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"... o Estado deve tentar manter, ou criar, as condições para que se 
faça possível urna lucrativa acumulação de capital. Entretanto, o 
Estado também deve manter ou criar condições de harmonia social. 
Um Estado capitalista que empregue abertamente sua força de 
coação para ajudar urna classe a acumular capital à custa de outras 
classes perde sua legitimidade e, portanto, abala a base de suas 
lealdades e apoios. Porém, um Estado que ignore a necessidade de 
assistir o processo de acumulação de capital arrisca-se a secar a 
fonte de seu próprio poder, a capacidade da produção de excedentes 
econômicos e os impostos arrecadados deste excedente (e de outras 
formas de capital). ... O Estado deve envolver-se no processo de 
acumulação, porém tem de fazê-lo mistificando sua política, 
denominando-a de algo que não é, ou tem de ocultá-la (por exemplo 
transformando temas políticos em temas administrativos)" 
(O'Connor, 1977, p. 19). 

2.4.3 Sociedade de Economia Mista 

Os questionamentos marxistas quanto à distribuição de renda entre os 

indivíduos criaram fortes pressões sobre os governos de países com economias de 

mercado, levando-os a desempenhar um papel significativo visando à redistribuição 

da renda. 

O advento do comunismo na União Soviética, e posteriormente nos países 

do Leste Europeu, juntamente com o apelo que a centralização do planejamento 

exerceu sobre muitos intelectuais no resto do mundo, levou muitos países a um 

modelo 'misto' de economia. 

"Isto é o que denominamos um sistema nacional democrático de 
economia mista sob a jurisdição de um Estado de Direito. que 
busca compatibilizar os setores social, privado e público no 
mercado para governar, administrar, dirigir e orientar o mecanismo 
de mercado no contexto de uma economia mista que coordene e 
oriente as ações desses agentes até os objetivos de interesse 
nacional. ... Nesse contexto, Domínio do Estado em um regime de 
economia mista não significa um Estado maior, e sim, um Estado 
mais racional e eficiente no econômico e mais participativo e 
democrático no político" (Villareal, 1984, p. 85). 

Uma economia 'mista', obviamente, significa grande envolvimento do 
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Estado. A redistribuição de renda passou a ser encarada como um objetivo 

importante no estabelecimento de políticas, que exigia o direcionamento para a 

redução do nível de renda dos ricos e a majoração de renda dos pobres. O imposto 

de renda progressivo, com subsídios também progressivos sobre mercadorias 

básicas e pagamentos previdenciários tornou-se lugar comum entre as políticas dos 

governos. Tais políticas jamais haviam existido no passado, ou existiram de modo 

apenas superficial e raro. O crescimento dos gastos públicos com a educação e a 

saúde passou a ser justificado em função de seu impacto sobre a redistribuição da 

renda. 

2.4.4 Keynesianismo: Estado -interventor 

A Grande Depressão consistiu em uma crise que não encontrava explicação 

no paradigma da Teoria Clássica, ensejando a introdução de um paradigma 

alternativo: a Teoria Keynesiana. As quatro proposições básicas de Keynes para a 

teoria econômica são: 

"1. O mecanismo de preços de mercado não ajusta, 
automaticamente e de maneira contínua, os desequilíbrios que 
surgem por desajustes entre demanda e oferta." O sistema de preços 
de livre mercado não é nem perfeito nem eficiente. Mais ainda: o 
sistema de preços não cumpre absolutamente, nem no curto nem no 
longo prazo, as funções que lhe são atribuídas na teoria clássica. 

2. No mercado de trabalho, as negociações salariais entre 
trabalhadores e empresários só determinam o salário nominal. Os 
salários reais não se determinam em tal negociação, como 
supunham os clássicos. 

3. A formação de poupança não garante o investimento como 
estabeleciam os clássicos. 

4. Não existe, como eles afirmavam, tal dicotomia entre o setor 
monetário e o real, porque "a importância do dinheiro decorre 
especialmente do fato que ele é um elo entre o presente e o futuro." 
(Villareal, 1984, p. 67) 

Em síntese, Keynes demonstra que o capitalismo não assegura o equilíbrio 



57 

do pleno emprego dos fatores de produção. Em oposição aos clássicos. Keynes 

sustenta que: 

a) o Estado deve intervir na economia de mercado, através das políticas 

fiscal e monetária, com o intuito de reduzir o desemprego involuntário e 

promover o crescimento econômico; 

b) o equilíbrio fiscal é um tabu; 

c) a distribuição de renda resultante dos mecanismos de mercado é 

socialmente inaceitável, devendo os governos empreender ações 

voltadas a assegurar maior eqüidade social. 

O pensamento keynesiano também criou pressões sobre os governos para 

que garantissem a renda dos indivíduos em períodos de grandes flutuações cíclicas, 

visando à estabilização da economia. Programas de emprego público e seguro 

desemprego, juntamente com a expansão do próprio setor público em si, passaram a 

se justificar. As empresas públicas se acostumaram a maximizar a contratação de 

pessoal em áreas pouco sujeitas à flutuação sazonal. O objetivo era construir uma 

economia com características capazes de reduzir a sua própria vulnerabilidade às 

flutuações cíclicas. Países com setores públicos de grande dimensão eram, segundo 

se acreditava, menos sujeitos à sazonalidade desses ciclos comerciais. Desta forma 

o pensamento keynesiano foi usado para justificar a expansão do papel econômico a 

ser desempenhado pelo Estado. 

O desenvolvimento econômico do pós-guerra foi encarado como 

responsabilidade do Estado, sob influência do planejamento abrangente inaugurado 

na União Soviética e do gerenciamento econômico ocidental em tempo de guerra, 

com o subseqüente Plano Marshall de reconstrução européia. O keynesianismo 

exercia forte influência. O próprio John Maynard Keynes participou do 

estabelecimento, em Bretton Woods, do sistema de instituições criado para 
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regulamentar a economia internacional, incluindo o Banco Mundial, que teve 

destacado papel na promoção do planejamento governamental. 

Em aditamento ao impacto do pensamento socialista e do pensamento 

keynesiano sobre as políticas do governo em muitos países, desenvolvimentos 

técnicos das Ciências Econômicas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, 

trouxeram justificativa adicional para a intervenção pública. Por exemplo: o 

conceito de bem comum, popularizado por economistas como Paul Samuelson e 

Richard Musgrave, serviram de justificativa para a participação do governo no 

provimento de vários bens entendidos como de interesse comum, pois restava 

implícito que sem tal intervenção o mercado poderia relaxar no suprimento dos 

mesmos. O setor privado não teria incentivo para produzir bens com essas 

características, dada a dificuldade de excluir do rol de consumidores de tais 

produtos aqueles que não contribuem para o custo de sua produção. 

2.4.5 Estruturalismo cepalino: Estado -desenvolvimentista 

O economista argentino Raul Prebisch e outros técnicos da CEPAL criticam 

a teoria clássica de comércio internacional, que considerava a dotação relativa de 

fatores de produção para determinar que os países latino-americanos deveriam dar 

impulso ao modelo primário exportador como forma de contribuir para a 

maximização da produção mundial. O subdesenvolvimento da América Latina seria 

reflexo de sua posição periférica na economia mundial e da adoção de políticas de 

livre comércio enquanto as exportações de bens da região sofriam um declínio 

continuado em seus preços. Os estudos de Prebisch constataram a deterioração dos 

termos de troca. Exportar produtos primários e importar manufaturados tenderia a 

perpetuar o subdesenvolvimento. Em decorrência, deveria ser implementado um 

novo modelo de desenvolvimento, com base na industrialização substitutiva das 

importações. Os estruturalistas cepalinos enfatizam a necessidade de atuação do 

Estado como planejador e promotor da industrialização e do desenvolvimento. 
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2.4.6 Neoliberalismo: Estado mínimo? 

O neoliberalismo privilegia a "ordem espontânea" que estaria presente no 

livre-mercado e no direito consuetudinário. O maior número possível de decisões 

deve ser transferido para o mercado, o qual seria a única democracia genuína. 

Preconiza: a abolição das regulamentações pertinentes à relação de emprego, 

poluição, segurança industrial, drogas, competindo a cada parte interessada 

resguardar seus interesses por seus próprios meios; privatização da propriedade e da 

infra-estrutura pública, como estradas e portos; privatização da previdência social e 

até da ordem e da defesa, a serem fornecidas através de seguros privados e agências 

de proteção. Ao referir tais propostas Grant (1996) as enquadra como manifestações 

do neoconservadorismo e do libertarianismo e comenta: "quando insuficientemente 

restringida por lei ou disposições constitucionais, a democracia formal converte-se 

em um mercado político, no qual os votos são negociados contra benefícios de bem-

estar, subsídios e privilégios", recaindo o custo, na forma de ampliação da 

tributação e/ou inflação, sobre os membros mais produtivos e sobre os mais fracos e 

politicamente menos organizados da sociedade. 

A retomada do estímulo ao individualismo, nas últimas três décadas, gera 

forte contradição entre o indivíduo e o agregado social ao qual ele pertence: o 

indivíduo deve assumir com paixão o seu destino no plano pessoal, sendo 

desnecessária a participação ativa na criação do futuro no plano coletivo ou social; o 

indivíduo deve crer que se tudo vai bem para ele no plano individual, tudo deve 

estar indo bem para todos e para a coletividade. 

Ao assegurar que hoje já não existem economistas de prestígio que 

acreditem que o mercado regule bem todo o processo econômico e, menos ainda, 

que regule os aspectos sociais do processo econômico, Matus afasta a assertiva 

`mais mercado, menos governo', asseverando que "o planejamento não se opõe ao 

mercado, mas complementa-o e corrige-o nos pontos em que suas deficiências são 

mais exacerbadas" (grifos no original). As principais deficiências e virtudes do 

macromecanismo do mercado são assim expostas por Carlos Matus, em entrevista 
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concedida a Franco Huertas e transformada no livro "O Método PES: entrevista 

com Carlos Matus": 

"O mercado tem vista curta e é impotente para resolver 
satisfatoriamente os problemas de médio e longo prazos; é cego 
para o custo ecológico dos processos econômicos; é surdo às 
demandas dos indivíduos e só reconhece as demandas respaldadas 
em dinheiro. A fome sem renda não existe para o mercado. O 
mercado é ineficiente para dar conta das chamadas economias 
externas, caso em que há custos ou beneficios indiretos; é incapaz 
de atingir o equilíbrio macroeconômico; é deficiente no caso de 
sistemas dominados por monopólios, impede o crescimento de 
competidores potenciais e as economias de escala são descontínuas. 
O mercado não tem meios para enfrentar a falta de patriotismo, a 
corrupção e a desonestidade; distribui mal a renda nacional e pode 
tornar os ricos mais ricos à custa dos pobres. 
Por mais numerosos que sejam os campos em que o mercado é 
ineficiente e apesar de todas as suas limitações, ainda assim, o 
mercado é uma máquina maravilhosa, insubstituível, ágil e sensível 
às mudanças na oferta e na demanda.   O planejamento é 
indispensável para o cálculo que precede e preside a ação em 
qualquer espaço do jogo social e nos demais campos em que não há 
o equivalente à mão invisível do mercado, a que aludia Adam 
Smith" (Huertas, 1995, p. 13 — grifos no original). 

Cumpre, pois, ter presente que a eventual superação do estágio do Estado-

empresário não importa em supressão da atuação estatal na formulação e 

implementação de políticas públicas, imprescindíveis tanto na área econômica, 

através das políticas cambial, monetária e fiscal, bem como e especialmente na 

promoção do desenvolvimento social. 

2.4.7 Terceira via: uma alternativa? 

Uma corrente atual de economistas, como Anthony Giddens, diretor da 

London School of Economics e autor de Para além da Esquerda e da Direita e de 

Terceira Via — A renovação da social-democracia, parte da análise das 

inconsistências decorrentes da aplicação prática de postulados teóricos do 

neoliberalismo e da social-democracia para propor uma terceira via. Critica os 

modelos precedentes afirmando que: 
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a) o individualismo, fomentado pelo mercado, leva à corrosão de valores 

tradicionais, como as bases da família; 

b) o mercado global desfaz fronteiras nacionais; 

c) o estado do bem estar social jamais foi totalmente democrático e 

sobreviveu por ter servido para promover os interesses da classe média, 

que então se expandia; 

d) há contradição crescente entre as aspirações e a realidade: as aspirações 

são homogêneas, entretanto, o acesso ao consumo está cada vez mais 

restrito; 

e) os jovens percebem menores salários e têm poucas oportunidades de 

emprego, estando excluídos do consumo e da cidadania; 

f) a concentração de renda e a pobreza aumentaram; 

g) não houve compatibilização entre crescimento econômico e eqüidade; 

h) expandem-se os serviços sociais com baixa qualidade, como é o caso da 

educação; 

i) cresce a monopolização dos meios de comunicação, uniformizando o 

"imaginário coletivo" de cada país com base nos dos países 

desenvolvidos. 

A terceira via "visa a reconciliar a ênfase neoliberal da eficiência 

econômica e do dinamismo, com a tradicional concepção de esquerda com base na 

igualdade e na coesão social" (White, 1998). Tem na "oportunidade real" e na 

"responsabilidade cívica" os seus dois valores essenciais, que se sustentam e se 

reforçam mutuamente. Deles decorre um terceiro valor, o da "comunidade". A 

terceira via requer compromisso com uma oportunidade real, e não apenas formal, 



62 

de acesso universal aos bens básicos como educação, emprego, renda e riqueza; o 

"infortúnio da 'exclusão social' pode ser entendido em termos de padrões de poder e 

de distribuição que negam ao povo o acesso a um mínimo decente na participação 

desses bens" (White, 1998). A "responsabilidade cívica" pressupõe a conduta 

individual que evita prejudicar interesses públicos ou de terceiros, devendo cada 

indivíduo assumir os ônus inerentes à criação de filhos, pagamento de tributos, 

proteção ambiental e a outras obrigações para com a coletividade; o Estado deve 

coibir o desatendimento dessas responsabilidades cívicas, do qual decorreria a 

transferência indevida de encargos para o conjunto dos cidadãos. A garantia de 

oportunidade real para todos, com base em responsabilidades cívicas 

compartilhadas e eqüitativamente cumpridas, consiste no bem da comunidade: 

"Não existe uma comunidade genuína sem oportunidade real para 
todos, sem a qual alguns sofrerão a exclusão e se tornarão cidadãos 
de segunda classe. Mas também não existe uma comunidade 
verdadeira sem uma aceitação das responsabilidades cívicas, sem a 
qual alguns viverão 'aristocraticamente' às expensas dos outros" 
(White, 1998). 

Nos últimos anos tem emergido uma série de idéias a respeito de como 

organizar ações coletivas através das quais melhor se atinja o objetivo de oferecer a 

todos oportunidade real, mediante o compartilhar responsabilidades cívicas, em uma 

efetiva comunidade. 

White (1998) enumera cinco conjunto de idéias que passam a ter aceitação, 

em diversos níveis de intensidade, em vários países: 

1. o Estado como garantidor da oportunidade real não é necessariamente o 

Estado provedor direto de bens e serviços; o Estado também cumpre seu 

papel de garantidor quando apenas financia a oferta de certos bens de 

oportunidade, como um nível mínimo elevado de educação e 

treinamento ou o direito ao trabalho, que não precisam ser 

necessariamente ofertados pelo próprio Estado; há outras situações em 

que o Estado garante o acesso aos bens de oportunidade sem provê-los 
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diretamente e sem financiá-los, apenas construindo uma estrutura 

regulatória adequada: lei do salário mínimo, lei de proteção à criança e 

ao adolescente, etc.; 

2. receptividade para formas de mutualismo, com a reorganização da 

prestação de serviços públicos e da oferta de bens públicos por meio de 

mútuo de clientes, como alternativa à estatização e à privatização: 

3. novo pensamento a respeito das finanças públicas, com: a) crescente uso 

de tributos sobre o meio ambiente; b) vinculação de novas receitas 

tributárias ao financiamento de bens específicos, como forma de tornar 

mais clara a relação entre o tributo e os benefícios por ele gerados; c) 

criação de fundos comunitários; 

4. política social centrada no emprego e política de emprego centrada no 

estímulo à aquisição de habilidades, eis que o emprego está se baseando 

cada vez mais no conhecimento; 

5. igualitarismo com base na riqueza, por meio de ações que mudem a 

distribuição inicial da riqueza e do talento produtivo que cada um traz 

quando procura ingressar no mercado de trabalho. 

Em síntese, a "terceira via" tem por valores básicos a oportunidade real, a 

responsabilidade cívica eqüitativamente compartilhada e o senso de comunidade e 

por pressupostos a solidariedade e a busca da inclusão social em bases realistas, 

preconizando: reforma do Estado, revitalização da sociedade civil, criação de 

fórmulas para o desenvolvimento sustentado, investimento no capital humano ao 

invés da paternalista garantia da subsistência; garantia dos direitos do cidadão 

acompanhada por responsabilidades. 

2.4.8 Estado e Sociedade: ontem e amanhã 

Para concluir esta revisão das concepções econômicas sobre o papel do 

Estado, apresenta-se, no Quadro 5, um confronto entre o passado e o futuro nas 



64 

relações Estado-sociedade, na ótica de Núria Grau (1996). 

Quadro 5 - A Rearticulação das Relações Estado-Sociedade 

ONTEM 
	

AMANHÃ 

0 	Autoritarismo Democracia 

O Concentração de renda Eqüidade 

O Mais Estado Menos Sociedade = Estado Mais Sociedade 

O Demandas Reprimidas Demandas Atendidas 

O 	Assistencialismo = Garantia dos Direitos Individuais 

O 	Regulacionismo = Desregulamentação 

O 	Protecionismo Competitividade 

O Hegemonia do Estado Hegemonia da Sociedade 

O 	Centralização = Descentralização 

O Abundância de recursos = Superação da crise fiscal 

O 	Inflação = Estabilidade com emprego 

O 	Fragmentação social Cidadania 

O 	Democracia (não) representativa Efetiva participação popular 

O 	Manipulação da opinião pública = Democratização dos processos de 
formação de opinião e vontade 
política 

O 	Burgueses explorando proletários Democratização econômica, co-
gestão, cooperativismo 

O 	Estado a serviço das elites = Estado a serviço da sociedade 

O 	Grupos formulando as políticas 
públicas em proveito próprio 

Socialização da formulação e 
implementação das políticas 
públicas 

O 	Burocracia com super-poderes = Auto-organização social 

O 	Privatização do Estado = Sociedade recuperando o espaço 
público 

Fonte: Elaborado com base no artigo A Rearticulação das Relações Estado-Sociedade: em busca 
de novos significados, de Núria Cunill Grau. Rev. Serv. Público, vol. 120, n." 1, jan-abr/96. 
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2.5 VISÕES DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Apresentadas as concepções econômicas sobre o Estado, sintetizam-se nesta 

Seção as visões de Administração Pública que têm sido propostas para ampliar a 

eficácia da ação estatal. Tais visões são diretamente influenciadas pela concepção 

econômica do Estado, adotada por seus formuladores, e repercutem no 

funcionamento das organizações públicas, tais como a Administração Tributária. As 

diversas concepções econômicas sobre o papel e a amplitude do Estado em sua 

relação com a sociedade e com o mercado influenciaram na formação de diferentes 

visões da Administração Pública. Mais do que modelos teóricos que procuram 

explicar o funcionamento da Administração Pública, consistem em conjuntos de 

postulados sobre como deveriam operar os órgãos públicos. 

Os avanços das teorias organizacionais, com a construção de modelos que 

consideram um número de fatores e de variáveis cada vez maior, procurando melhor 

explicar o funcionamento integrado e sinérgico de esforços individuais que 

convergem para a busca de objetivos organizacionais, também produzem reflexos 

na Administração Pública. Há, ainda, que se considerar os desafios ora apresentados 

pelo contexto internacional: 

a) num contexto de revolução científico-técnica a chave do êxito 

econômico reside na articulação entre sistemas de produção de 

conhecimentos (Era Digital) e de produção de bens e serviços (Era 

Industrial); 

b) a progressiva globalização dos mercados tem se traduzido em 

concentração empresarial e da produção; 

c) a competitividade internacional está baseada na difusão e incorporação 

do progresso técnico à produção; 

d) o processo de automatização diminuiu e até inverteu as vantagens 
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comparativas assentadas na disponibilidade de mão-de-obra barata e de 

recursos naturais; 

e) o surgimento de novas tecnologias depende de investimentos em 

pesquisa básica de longo prazo, que apenas um reduzido número de 

grandes empresas pode realizar; assim, o acesso das demais aos novos 

mercados fica condicionado à atuação de instituições públicas; 

O ocorre um fechamento progressivo do acesso às novas tecnologias aos 

países subdesenvolvidos, o que está colocando em risco o mercado 

internacional antes conquistado; 

g) a preocupação com a sustentabilidade ambiental passa a ser central nas 

novas tecnologias; 

h) a eficácia passa a importar mais do que a eficiência; 

i) o ciclo produtivo se encurta e se flexibiliza para responder a demandas 

específicas; 

está se constituindo um novo paradigma de organização e gestão 

empresarial, baseado no aumento da flexibilidade, na redução de custos, 

no aumento da qualidade e na capacidade da organização em criar 

conhecimento. 

Neste contexto, o Estado passa por um processo de readequação, 

competindo-lhe, especialmente: buscar maior eqüidade social; apoiar a base 

empresarial para que esta alcance competitividade internacional; investir 

maciçamente na formação de recursos humanos e na difusão do progresso técnico; 

e garantir a sustentabilidade ambiental. Um requisito crítico da evolução do Estado 

contemporâneo é o que tende a dotar os sistemas político-administrativos do 
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Estado de maior eficácia. Várias são as visões de modelo de Administração Pública 

concebidas para se atingir tal desiderato. 

2.5.1 Visão Ortodoxa 

Prescreve reformas centradas no aprimoramento de fatores de eficiência 

para o fortalecimento institucional de organizações e poderes. Como reação ao 

patrimonialismo, afirma que as questões administrativas não são questões políticas. 

Foi idealizada por Woodrow Wilson e seguida pelos fundadores da administração 

pública moderna, a partir das obras de Luther Gulick, Louis Browmlow e Leonard 

White, aperfeiçoados por diversos autores contemporâneos como Paul Volcker, 

Robert Denhardt, Steven Cohen e Charles Goodsell. A evolução do pensamento 

levou à prescrição de características necessárias para a consolidação de uma 

Administração Pública atuante e apta a maximizar o atendimento das demandas 

sociais: 

a) controle federal central sobre as atividades de planejamento, 

coordenação, decisão, formulação e implementação de políticas 

públicas; 

b) ênfase no aumento global da capacidade de implementação de políticas 

nas várias esferas de estado; 

c) preenchimento de cargos-chave por funcionários de carreira, 

profissionais especializados, treinados e equipados com tecnologias 

gerenciais; 

d) ênfase na capacidade gerencial do servidor público como incentivo à 

inovação; 

e) responsabilidade da base para o topo, ao invés de direção do topo para a 

base; 
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f) ênfase nos direitos de cidadão. 

Do ponto de vista organizacional propõe um aumento de produtividade do 

executivo com a aplicação de tecnologia administrativa para o aprimoramento da 

gestão pública. Centra-se no aumento da eficiência dos sistemas burocráticos 

públicos. Dentre as críticas a esta visão destaca-se o fato de promover a ampliação 

da barreira institucional entre Estado e sociedade, instrumentalizando a dicotomia 

ao preferir as soluções burocráticas e ignorar as formas mistas de gestão e de 

controle social. A visão ortodoxa de Administração Pública também falha ao não 

desenvolver formas organizacionais e tecnologia gerencial dirigidas à 

Administração Pública e à esfera política de forma integrada. 

2.5.2 Visão liberal 

Propõe um modelo de administração baseado na lógica de mercado. Dirige 

e reduz a utilidade das organizações públicas a finalidades de mercado, quer no 

sentido macroeconômico, quer no que respeite a avaliação da relação custo-

beneficio das atividades desenvolvidas pelas organizações públicas. Recomenda o 

aumento da capacidade de julgamento político do burocrata, mas enfoca a questão 

ética da burocracia sob a ótica da conformação às orientações político-partidárias. 

No plano macro-organizacional baseia-se na adequação do equipamento 

administrativo do Estado às finalidades e valores políticos dominantes, mas adota 

uma proposta de Estado e administração pública minimalista. 

Baseia-se nos princípios da Teoria da Escolha Pública, inspirada em Adam 

Smith, e no pensamento da Escola Austríaca do século XIX, destacando-se 

atualmente as correntes monetaristas e neoliberal, figurando como seus expoentes 

Milton Friedman, George Stigler, Gary Becker, James Buchanan, Gordon Tullock, 

William Niskanen e Vicent Ostrom. 

São características da visão liberal de Administração Pública: 
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a) redução do tamanho do estado, via privatização, terceirização e 

voluntarismo; 

b) descentralização e desconcentração da esfera federal para a estadual e 

municipal; 

c) desregulamentação radical; 

d) forte liderança política do topo para a base e extrema lealdade política a 

propostas de governo; 

e) preenchimento de cargos-chave da administração por indicados 

compromissados com a agenda político-partidária, em vez de 

funcionários de carreira; 

O papel tecnicista da Administração Pública, restrito às tarefas 

administrativas como administrar contratos, serviços e normas; 

g) emprego de técnicas de administração por resultados nas instâncias de 

execução, como administração por objetivo, prêmios e incentivos por 

produtividade; 

h) processo decisório centrado na análise do custo-beneficio. 

O enfoque liberal contribui para o aprimoramento da Administração Pública 

ao agregar a ênfase nos resultados e o caráter questionador da gestão pública quanto 

às análises: dos custos e dos beneficios das opções públicas, e dos beneficiários e 

natureza do interesse público visado. Dentre seus aspectos negativos cumpre referir: 

a) estilo gerencial autoritário e hierarquicamente rígido; b) ocupação dos cargos-

chave segundo critérios políticos; c) desestímulo à administração participativa 

democrática; d) síndrome da privatização e da desregulamentação, que levam à 

omissão em áreas onde a ação pública é necessária. 
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2.5.3 Visão empresarial 

Ascendeu nos anos 90 e está centrada na utilização de técnicas 

originalmente industriais como a reengenharia e a gestão da qualidade total. Propõe 

a reinvenção do Estado numa ótica de empresarização da Administração Pública, 

voltada às necessidades dos cidadãos-consumidores. Representa uma quase-síntese 

da visão ortodoxa e da visão liberal. Baseia-se no argumento de que há pressões 

crescentes para o aprimoramento dos serviços e a redução das despesas, mediante 

restrições orçamentárias. Teve em Osborne & Gaebler (1992) seus mais conhecidos 

difusores, proclamando a reinvenção do Estado: segundo eles, a nova era pós-

industrial se caracteriza pela competição global, pela integração da comunicação, 

pela economia centrada na tecnologia e em nichos de mercado, características 

incompatíveis com a lógica da burocracia tradicional. 

O modelo está voltado à produção de bens e serviços públicos de alta 

qualidade, orientados para clientes de uma maneira empresarial, segundo os 

princípios a seguir: 

a) preferência a alternativas de produção externa de bens e serviços: 

terceirização, parcerias governo-sociedade civil, voluntarismo; 

b) gestão participativa de programas e projetos com clientes; 

c) estímulo à competição interna e externa; 

d) desregulamentação interna, simplificação organizacional e clarificação 

de papéis e missões; 

e) avaliação e financiamento baseados em resultados; 

f) imagem do cliente como consumidor: com direito a escolhas, pesquisas 

de preferências e atitudes, treinamento de atendimento e formulários de 

sugestões; 
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g) criação de centros de resultados financeiros, promovendo ação pública 

rentável e antevisão estratégica de serviços; 

h) descentralização e desconcentração: desenvolvimento do trabalho em 

equipes, ao invés da hierarquia tradicional; gestão participativa, 

cooperação trabalhadores-gerentes, círculos de controle de qualidade e 

programas de desenvolvimento gerencial. 

A visão empresarial de Administração Pública constitui uma alternativa 

crítica ao modelo neoliberal de Administração Pública minimalista, por pregar um 

Estado atuante, limitado por critérios de eficiência empresarial, e ao modelo 

burocrático ortodoxo, ao prescrever em larga escala métodos e técnicas de 

administração de empresas. Propõe a adoção de tecnologia gerencial de ponta em 

um setor público empreendedor seletivo, baseado nos critérios de mercado e 

rentabilidade. 

Do ponto de vista gerencial, engloba mais dúvidas que soluções: não indica 

limites entre autonomia, participação e responsabilidade, entre direitos e escolha, 

entre interesse público e viabilidade de mercado. As técnicas empregadas não 

conduzem necessariamente ao resultado desejado: a reengenharia tem se constituído 

em mera ou excessiva pressão para redução de custos; a gestão da qualidade dá 

demasiada ênfase à gestão do processo; ignora-se o imperativo humano; e acredita-

se, equivocadamente, que a imposição de metas e estratégias pela cúpula 

organizacional conduzem ao êxito. Peca também ao ignorar a verdadeira dimensão 

política do Estado, reduzindo o caráter finalístico de sua ação à utilidade de 

mercado. 

2.5.4 Da falência do "cubiculismo" à eficácia informacional 

Conforme Drucker (1994), "o megaestado que este século construiu está 

falido, moral e financeiramente. Ele não vingou." Ao analisar a falência do 

megaestado, Drucker afirma que o seu sucessor não pode ser um "governo 
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pequeno". O dilema não reside no tamanho do Estado, mas na questão ineficácia —

eficácia. Segundo o autor, "precisamos de um governo eficaz — é esse o clamor dos 

eleitores em todos os países desenvolvidos". 

Alvin Toffler (1995, p. 187-201) sintetiza a crise da estrutura vigente, 

afirmando que "o sistema de cubículos está em crise". O autor descreve a 

burocracia com base em duas características-chave, que ele denomina de 

"cubículos" e de "canais". Os executivos especializados têm como fonte do seu 

poder o controle da informação nos cubículos; os gerentes, o controle da informação 

que passa pelos canais. O conhecimento é construído em pedaços, horizontalmente, 

pelos especialistas; após, passa pela remontagem vertical: "a principal tarefa de um 

gerente é coletar as informações díspares que os especialistas dividiram em 

fragmentos e sintetizá-las antes de passá-las pelos canais ao nível mais alto da 

pirâmide do poder". Para Toffler, "qualquer reestruturação séria de uma empresa ou 

de um governo tem de atacar diretamente a organização de conhecimento — e todo o 

sistema de poder nele baseado": 

"A mudança à alta velocidade não apenas sobrecarrega a estrutura 
de cubículos e canais, mas ataca o mais profundo pressuposto no 
qual se baseava o sistema. Este pressuposto é a teoria de que é 
possível pré-especificar quem, na companhia, precisa saber o quê. É 
um pressuposto baseado na idéia de que as organizações são 
essencialmente máquinas e que funcionam em um ambiente 
metódico" (Toffler, 1995, p. 195). 

Antes da chegada dos computadores o "cubiculismo" era a forma pela qual 

se organizava o conhecimento para a produção de riqueza. Constata-se agora que a 

possibilidade de expandir infinitamente o cubiculismo era ilusória e que apresenta 

sérias limitações, que o inviabilizam. Toffler vislumbra na organização flexível, 

com fluxos de informação livres e rápidos, a superação do cubiculismo ineficaz. A 

transição deve estar ancorada na utilização de sistemas de informação 

organizacional que assegurem a todos os membros da organização a disponibilidade 

de informação de "forma livre" e de "fluxo livre". Entretanto, alguns desses 

sistemas estão sendo desenvolvidos e implementados com a intenção de reforçar o 
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cubiculismo ao empregar elos de computadores e informações simplesmente para 

expandir os cubículos e a capacidade dos canais de comunicação. "Outros têm uma 

finalidade realmente revolucionária. Procuram acabar com o sistema de cubículos e 

canais e substituí-lo pela informação que flua livremente" (Toffler. 1995, p. 198). 

Tapscott (1997) descreve o "Governo Interligado em Rede" como o modelo de 

Administração Pública que utiliza a tecnologia de informação não apenas para 

aperfeiçoar processos, mas para aumentar a eficácia organizacional. A concepção 

do autor é apresentada a seguir. 

2.5.5 Governo interligado em rede 

Para assegurar que as organizações que integram a Administração Pública 

sejam eficazes, integradas, interligadas em rede, abertas, voltadas para o serviço ao 

cidadão e para os interesses da sociedade, os órgãos públicos "precisam da nova 

tecnologia, que apresenta um alto desempenho, é integrada, interligada em rede, 

aberta e voltada para o modelo cliente-servidor" (Tapscott, 1997). O autor afirma 

que o "antigo modelo de computação" é a antítese da nova empresa e da 

organização eficaz, caracterizando-se por apresentar baixo desempenho, insuficiente 

integração (ilhas de computadores), excessiva centralização, padrões não-abertos 

(proprietário) e ser apoiado em comandos e controles. O autor assim relata a 

acelerada disseminação da noção de governo eletrônico: 

"A noção de governo eletrônico está se espalhando por todo o setor 
público da América do Norte como fogo na mata seca, despertando 
interesse em muitos outros países. O governo eletrônico é um 
governo interligado em rede. Ele liga a nova tecnologia a sistemas 
internos antigos e estes, por sua vez, ligam as infra-estruturas de 
informações do governo a tudo o que seja digital e a todos —
contribuintes, fornecedores, clientes comerciais, eleitores, e todas as 
outras instituições da sociedade — escolas, laboratórios, 
comunicação de massa, hospitais, outros níveis de governo e outras 
nações em todo o mundo" (Tapscott, 1997, p. 175). 

O confronto entre as características do Governo da Era Industrial e do 

governo eletrônico ou Governo Interligado em Rede consta no Quadro 6. 



De: Governo da Era Industrial 
	

Para: Governo Interligado em Rede 

Controles burocráticos 

Funções administrativas isoladas 

Manuseio de papéis e arquivos 

Processos lentos 

Controles e aprovações explícitos 

Transações financeiras manuais 

Mecanismos de reportação 
inconvenientes 

Tecnologias de informação 
desconexas 

Eleição de governos a cada poucos 
anos 

Ênfase no serviço ao cliente e à 
sociedade 

Serviços integrados 

Prestação eletrônica de serviços 

Respostas rápidas, agilizadas 

Controles e aprovações implícitos 

Transferência eletrônica de fundos 

Solicitação flexível de informações 

Soluções integradas em rede 

Democracia participativa, em tempo real 
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Quadro 6 - Rumo ao governo interligado em rede 

Fonte: Tapscott (1997, p. 179) 

A ampliação da eficácia governamental oportunizada pela tecnologia de 

informação ocorre em forma de espiral, iniciando no nível do indivíduo eficaz e 

estendendo-se até o estágio do governo interligado em rede. Para cada estágio de 

transformação em direção ao Governo Interligado em Rede, Tapscott lista as 

seguintes vantagens decorrentes da adoção do modelo proposto (Figura 5): 

1. Indivíduos eficazes. Os recursos multimídia do computador pessoal 

constituem ferramentas que proporcionam ao funcionário público 

aumento drástico de eficiência, possibilitando que o tempo economizado 

seja aplicado no aprendizado contínuo, no próprio trabalho. 

2. Equipes de Alto Desempenho. A formação de ambientes de computação 

em grupo propicia a criação de equipes de alto desempenho, que utilizam 
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ferramentas de colaboração no grupo de trabalho, manuseio de 

informações, gerenciamento do tempo e apoio à tomada de decisão. 

3. Governos Integrados. A integração de diversos órgãos públicos de 

diferentes esferas de governo através da interligação horizontal é 

viabilizada pela infra-estrutura de informação do governo. Tornam-se 

mais tênues as linhas que demarcam os limites de atuação de cada órgão, 

passando-se do predomínio dos feudos isolados para a coordenação 

horizontal e a cooperação ampliada, voltadas para a efetividade na 

satisfação das necessidades do cidadão. 

4. Governo Aberto. Ocorre maior abertura nas relações do governo com os 

contribuintes, fornecedores e usuários de serviços públicos através da 

maior utilização dos recursos da automação. A adoção de soluções 

eletrônicas para a apresentação de declarações pelos contribuintes, para a 

realização de licitações pelo governo e para o gerenciamento de projetos 

e do atendimento das demandas dos usuários propiciam agilidade, 

transparência e redução do excesso de formalismo e de papelório. 

5. Governo Interligado em Rede. A Internet é utilizada cada vez com maior 

intensidade para a comunicação entre os indivíduos, as organizações e os 

governos. A execução de transações, o fluxo de fundos, o acesso a 

informações deslocam-se para a Internet fazendo desaparecer barreiras, 

distâncias e entraves. 

É infinita a gama de novas possibilidades que surgem com a interligação do 

governo em rede: viabilização de novos formas de participação do cidadão, com 

"audiências eletrônicas", "brainstorming eletrônico", "grupos virtuais de interesse", 

prestação de contas contínua, etc. Na Figura 5 relacionam-se as mudanças na gestão 

do conhecimento e organizacional, do nível individual ao coletivo, indicando-se as 

tecnologias que as viabilizam e as perspectivas que se abrem quanto à forma de 

Governo. 



A "Net" 

Computação 
interorganiza-
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pessoal 

............ _ ......... ...... 
•• .... 	 .. ... 

Governo 	••••• 
Interligado em  

Rede 	 ..: 
.. 	 ... ...* ....... 

„,. •-• •-• - -- -- - - ... - 	 - - 
O Governo 

Aberto 	. 
- 

A Equipe de 
Alto 

Desempenho 
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Criação de 
riqueza, 
desenvolvimento 
social 

Remodelação dos 
relacionamentos 
externos 

Transformação 
organizacional 

Reformulação de 
processos de 
negócio e de 
cargos 

Ênfase na tarefa, 
eficiência no 
aprendizado 
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J 
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da 
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Tecnologia 
viabilizadora 

    

   

A Mudança 

 

A Promessa 

 

    

Figura 5 - A promessa do governo interligado em rede 

Fonte: Tapscott, 1997, p. 176 © New Paradigm Learning Corporation, 1996 

Dentre as "classes de oportunidades" que se abrem para o governo 

interligado em rede, Tapscott (1977, p.185-6) refere o ganho que o governo e a 

sociedade podem passar a ter no que concerne ao "arquivamento, relatórios e 

processamento de pagamento de impostos intergovernamentais". Descreve um 

cenário imaginário em que o cidadão seria dispensado de apresentar declarações 

para apurar o montante de impostos devidos. Nesse cenário o Fisco acessaria os 

registros eletrônicos mantidos pelo empregador e pelo banco em que o contribuinte 

tem conta e calcularia os impostos federais e estaduais. Tapscott cita estudo da 

National Performance Review, mensurando a quantidade de formulários e 

declarações que não seriam mais necessários, por conterem informações às quais a 

Receita poderia acessar eletronicamente. E afirma: "É isso o que deve fazer um bom 
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governo da nova era", ao invés de obrigar os cidadãos a entregar relatórios 

repetitivos ou a fazer malabarismos para obter serviços públicos. 

2.5.6 Construto de Administração Pública na Era Industrial e na Era 
Digital 

Com suporte no referencial teórico abordado nas Seções 2.3 a 2.5, elabora-

se, no Quadro 7, na próxima página, o construto relativo ao conceito Administração 

Pública. Considerados os impactos da Revolução Digital (Seção 2.3), tomam-se 

como dimensões do conceito a Era Industrial e a Era Digital. 

Os atributos que caracterizam cada uma das dimensões consideradas 

servirão de base para a estruturação do modelo teórico de análise da pesquisa. no 

Capítulo 4. 



Era Industrial 

controles burocráticos 

funções administrativas 
isoladas 

Quadro 7 - Construto de Administração Pública 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Era Digital 

ênfase no serviço ao cliente 

serviços integrados 

A 

T 

R 

B 

T 

O 

s 

especialização funcional 

controles e aprovações 
explícitos 

acesso compartimentado às 
informações 

planejamento participativo 

prevalência do diálogo 

profissional do conhecimento 

autonomia, com foco na 
missão 

prestação eletrônica de 
serviços 

respostas rápidas, agilizadas 

controles e aprovações 
implícitos 

informações com fluxo e 
forma livres 

solicitação flexível de 
informações 

soluções integradas em rede 

fluxo horizontal da informação 

olhar voltado para fora 

planejamento imposto de cima 
para baixo 

comunicações internas por 
meio de ordens/instruções 

rotinas normatizadas 

manuseio de papéis e arquivos 

processos lentos 

mecanismos de reportação 
inconvenientes 

tecnologias desconexas 

fluxo vertical da informação 

olhar voltado para dentro 
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2.6 SISTEMA DE INFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Esta Seção aborda os conceitos de Sistema, Integração e Informação, e as 

características de um Sistema de Informação Organizacional. A concepção de um 

Sistema de Informação, o SITAGRO-RS, é a principal atividade proposta aos 

Grupos de Controle e Experimentais no âmbito desta pesquisa. Os conteúdos 

teóricos desta Seção são relevantes para a estruturação da atividade de campo e 

também para a subseqüente análise dos modelos de Sistema concebidos, a fim de 

avaliar o impacto da Aprendizagem Organizacional. 

2.6.1 Conceitos básicos: sistema, integração e informação 

Sistema é um conjunto de unidades reciprocamente relacionadas. Está 

voltado à consecução de um ou mais propósitos. A organização, à semelhança dos 

seres vivos, é um sistema aberto , caracterizado "por um contínuo de entrada, de 

transformação interna, saída e retro-alimentação (por meio da qual um elemento da 

experiência influencia o seguinte)" (Morgan, 1996, p. 49). Há, em decorrência, 

interação e dependência mútua entre o sistema e o ambiente. Morgan relaciona 

outros conceitos utilizados nas teorias organizacionais. a partir dos originalmente 

desenvolvidos por Ludwig von Bertalanffy para explicar o funcionamento de 

sistemas biológicos: 

a) homeostase: equilíbrio dinâmico; capacidade de auto-regulação e de 

conservar um estado de equilíbrio interno e com o meio, através da 

retroalimentação negativa, que consiste na adoção de medidas corretivas 

diante de desvios da norma; 

b) entropia é a tendência à deterioração do sistema, caracterizada por perda 

de energia e por falhas na comunicação e na cooperação entre os 

subsistemas; 

c) variedade de requisitos: para responder adequadamente à variedade de 
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desafios que são propostos por um meio em constante mutação, os 
mecanismos internos de regulação de um sistema devem ser tão diversos 
quanto o ambiente com o qual interage; 

d) diferenciação: a diferenciação se dá pela especialização de subsistemas 

no desenvolvimento de determinadas atividades, demandando relações 

complexas de interação; 

e) integração: mudanças ou desafios enfrentados por uma das partes 
provocam impactos nas demais e no todo; 

f) eqüifinalidade: os sistemas abertos têm padrões flexíveis de organização 

que permitem alcançar um determinado resultado a partir de diferentes 

pontos de partida, com diferentes recursos e por diferentes meios; 

g) evolução: através de um processo cíclico de variação, seleção e retenção 

de características selecionadas o sistema evolui, passando a formas de 

diferenciação e integração mais complexas, permitindo lidar com novos 

problemas e oportunidades propostos pelo ambiente. 

Do conjunto destes conceitos decorre a perspectiva sistêmica da 

organização. No âmbito da Tecnologia de Informação, orientam a análise teórica do 

Sistema Integrado de Informação. 

Para Pels & Wortmann (1992), considerando que "integrar -  significa 
construir o todo a partir das partes e que "sistema" é um conjunto de componentes 

relacionados entre si, "integrar um sistema" significaria remover as separações entre 

seus componentes. Os autores mencionados afirmam que no projeto do sistema não 

se deve buscar o máximo de integração, mas a integração correta: a questão a ser 

enfrentada na construção de um sistema integrado consiste em como integrar as 

partes tornando tênues as fronteiras internas sem que cada parte deixe de continuar 

sendo parte. Para Lawrence & Lorsch (1967, p. 47), integração consiste na 
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"qualidade do estado de colaboração existente entre os departamentos que são 

solicitados a consguir uma unidade nos esforços pelas demandas do ambiente". Pels 

& Wortmann (1992) recomendam que se harmonize integração com flexibilidade, 

sugerindo: redução de folgas entre os subsistemas, padronização da interface, 

adaptabilidade, conectividade, consistência e rigidez do ponto de vista estrutural, 

evitando-se o convívio de elos fortes com elos fracos no sistema informacional. 

Comella (1996), refere a necessidade de que a informação obtida por diferentes 

pessoas ou setores seja coordenada, a fim de otimizar os recursos de informação e 

torná-los acessíveis por parte de todos os membros da organização que deles 

necessitem para suporte às suas atividades e à tomada de decisões. Comella (op. 

cit.) afirma que o desenvolvimento de "redes de informação compartilhadas - . nas 

quais qualquer membro da organização tem acesso à informação agregada por 

qualquer outro, pode contribuir eficazmente para resolver o problema da integração 

de informações e de conhecimentos. 

"A informação é o dado que foi processado de forma significativa para o 

receptor e seu valor é real ou percebido, no presente ou em ações prospectivas ou 

em decisões" (Davis & Olson, 1987). Os dados constituem a matéria-prima da 

informação e são apresentados através de grupos de símbolos não aleatórios que 

indicam quantidades, ações, objetos, etc. Em uma organização a informação 

relevante, útil e tempestiva é o antídoto da incerteza. O valor da informação perfeita 

corresponde, segundo Davis & Olson, ao valor da mudança de comportamento 

decorrente da decisão tomada em função da informação, deduzido o custo de se 

obter tal informação. Os autores citados analisam os problemas de comunicação nos 

sistemas de informação em três níveis: técnico, semântico e de efetividade ou 

qualidade. No nível técnico há a preocupação em como transmitir a informação de 

uma forma exata: utiliza-se uma definição matemática (código binário); provoca-se 

o efeito surpresa e a redução de incerteza, transmitindo algo que era desconhecido 

do receptor; e utiliza-se a redundância para corrigir distorções e evitar ruídos. Ao 

nível semântico incumbe fazer convergir com precisão os símbolos transmitidos 

para o significado desejado, inclusive com o uso de recursos gráficos apropriados. 
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O nível de qualidade busca a maneira adequada para que a mensagem funcione 

como motivador da ação humana. O sistema integrado de informação é aquele que 

propicia a informação necessária, no momento oportuno, na forma desejada pelo 

usuário, no lugar em que ele estiver quando dela necessitar. Muitas vezes as 

decisões são tomadas sem respaldo na informação "correta" porque: "1) a 

informação de que se precisa não está disponível; 2) o esforço para obter a 

informação é muito grande ou oneroso; 3) não há conhecimento do fato de que a 

informação está disponível; 4) a informação não está disponível na forma em que se 

necessita"; 5) o conjunto de conhecimentos acumulado pelo tomador de decisão é 

insuficiente para que ele faça bom proveito da informação. 

Conceituados Sistema, Sistema Integrado e Informação, passa-se a seguir à 

análise das características de um Sistema de Informação Organizacional. 

2.6.2 Características do Sistema de Informação Organizacional 

No artigo "Construindo um EIS (enterprise information system) da (e para 

a) empresa", os autores Marlei Pozzebon e Henrique Freitas (1996) conceituam um 

EIS como "ferramenta de pesquisa a bases de dados para a apresentação de 

informações de forma simples e amigável, atendendo as necessidades dos 

executivos/decisores". Destacam, entretanto, que do ponto de vista filosófico um 

Sistema de Informação Empresarial é muito mais do que uma ferramenta: -trata-se 

do conceito de como administrar o negócio com base na administração de 

informações". 

As características esperadas (Pozzebon & Freitas, 1996) de um Sistema de 

Informação Organizacional (SIO) são: 

a) interface amigável; 

b) clareza e objetividade; 
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c) uso apropriado de recursos gráficos; 

d) acesso a informações internas e externas; 

e) oferta de informações críticas e indicadores de desempenho de modo 

customizado, permitindo visualização a partir de diversos parâmetros e 

sob diferentes formatos (multivisão). 

Ao tratar da introdução dos "hipermeios", capazes de armazenar gráficos, 

músicas, fala e imagens em movimento, além de texto, Alvin Toffler (1995, p. 197-

8) descreve como "objetivo máximo" dos pioneiros do hipermeio os "sistemas nos 

quais a informação possa ser montada, configurada e apresentada em um número 

quase infinito de maneiras, aumentando muito a quantidade de conhecimento 

acessível. O objetivo é informação de 'forma livre' e de 'fluxo livre'." Outra 

característica do hipermeio é a "disposição em camadas" da informação, permitindo 

ao usuário acessar primeiro a forma mais abstrata ou menos abstrata e ensejando-

lhe, de acordo com seu interesse ou necessidade, subir ou descer a escada de 

abstrações. "Ou, alternativamente, gerar idéias inovadoras ao criar novas 

justaposições de dados". 

Presentes as características referidas, o SIO deve propiciar os seguintes 

benefícios (Pozzebon & Freitas, 1996): 

a) otimizar o desempenho da organização; 

b) melhorar o processo de tomada de decisão; 

c) propiciar agilidade e flexibilidade; 

d) subsidiar o planejamento; 

e) melhorar a qualidade da comunicação; 
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f) converter dados em informações úteis para a tomada de decisão. 

Cornella (1996) destaca que o Sistema de Informação ideal é aquele em que 

cada indivíduo ou departamento da organização recebe no momento adequado a 

informação de que necessita para bem desempenhar sua função. Assevera, ainda, 

que "a informação somente tem sentido quando alguém a utiliza para algo", 

enfatizando que a informação desempenha importante papel na organização 

somente quando está disponível para a pessoa certa, no momento adequado. Para 

tal, a informação deve passar por quatro etapas principais: processamento 

(conversão em formato eletrônico, análise, transformação de dado em informação); 

distribuição (disseminação para as pessoas ou departamentos); aplicação (utilização 

da informação com o intuito de atingir algum dos objetivos organizacionais); e 

armazenamento (a fim de que possa ser posteriormente recuperada). 

Cornella afirma que, hoje, todos os membros da organização realizam, em 

maior ou menor grau, as quatro funções informacionais básicas: planejamento, 

tomada de decisões, resolução de problemas e avaliação de resultados; por isso, 

todos devem ser considerados consumidores, processadores e geradores de 

informação. Em contrapartida ao "direito à informação" que cada um passa a deter, 

deveria ficar claro para todos a existência de um "dever de informação" para com 

toda a organização. 

Para a exitosa disseminação da informação, Cornella (1996) propõe o 

estreitamento das relações entre as unidades que compõe a organização, sendo 

muito útil para tal a formação de equipes multidisciplinares. 

2.6.3 Implementação de um Sistema de Informação Organizacional 

Pozzebon & Freitas (1996) apontam como causas do insucesso total ou 

parcial no projetar e implementar um SIO: 

a) falta de um patrocinador; 
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b) percepção, pelos usuários, de que o sistema não consegue disponibilizar 

as informações relevantes; 

c) resistência gerencial; 

d) facilidade dos executivos de obterem informações por meio de seu staff; 

e) cultura corporativa não suficientemente madura. 

Para a construção exitosa de um Sistema de Informação Empresarial são 

recomendadas: 

a) a existência de um patrocinador, com larga penetração e influência na 

organização, para que a venda da idéia viabilize o desenvolvimento e o 

sucesso do sistema; 

b) o mapeamento claro e objetivo das fontes ou origens de informações 

disponíveis e atualizáveis; 

c) a adequação entre o recurso gráfico e o tipo de informação que se quer 

representar; 

d) o levantamento e seleção inicial de um número reduzido de indicadores, 

ampliando-se-os à medida que o conjunto inicial possibilitar resultados 

concretos (tomada de decisões com rapidez e precisão); 

e) a padronização de conceitos e eliminação de redundâncias e de 

desencontro de valores e de indicadores; 

f) a conscientização do corpo funcional de que o sistema destina-se e 

beneficia a todos; 

g) o desenvolvimento de um ambiente integrador de informações que 



86 

ofereça ao usuário a possibilidade de realmente encontrar a informação 

que necessita e fazer inter-relações com outros dados, como lhe for mais 

conveniente. 

A adaptabilidade do sistema a novas circunstâncias e a novas necessidades, 

presentes na organização em ciclos de tempo cada vez menores, é outra 

característica fundamental do SIO. Em um tempo em que "a única constante é a 

mudança", o Sistema de Informação, os membros da organização e ela própria 

devem estar dotados de flexibilidade. 

2.6.4 Construto de Sistema de Informação Organizacional 

Embora a Informática tenha sido a principal propulsora da Revolução 

Digital, constata-se, através da revisão de literatura, que os Sistemas de Informação 

podem seguir diretrizes e padrões típicos da Era Industrial, manifestando-se como a 

mais elaborada forma de controlar o processo produtivo e aprofundar a separação 

entre os que pensam a organização e os que se limitam a cumprir ordens. 

Diversamente, conforme destacado na Seção 2.5.4, podem ser concebidos e 

implementados como bases compartilhadas de conhecimento organizacional, 

assegurando a capacidade da organização para responder com agilidade e 

eficazmente aos novos desafios, tornando-a mais apta a criar conhecimento novo. 

Procurando realçar a distinção entre os atributos que caracterizam Sistemas 

de Informação da Era Industrial e os característicos da Era Digital, elabora-se, no 

Quadro 8, o construto teórico de Sistema de Informação Organizacional. 

Os atributos típicos de cada Era serão considerados na concepção do 

modelo teórico de análise, no Capítulo 4. 



Era Digital 

plataforma cliente-servidor 

equipamentos de 
informação 

principal produto: 
informação/conhecimento 

sistema aberto 

informação de forma e fluxo 
livres 

o usuário define que 
informação necessita 

abertura permanente a 
novas fontes de informação 

rede de conhecimentos 
com o mundo exterior 

CONCEITO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL 

DIMENSÕES: 

rede intra-organizacional 

Era Industrial 

sistema centralizado 

terminais "burros" 

principal insumo/produto: 
dados 

sistema proprietário 

bancos de dados 
hierarquizados ou 
relacionais 

pré-definição da 
necessidade do usuário 

fontes de dados pré-
definidas 
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Quadro 8 - Construto de Sistema de Informação Organizacional 

2.7 DO REFERENCIAL TEÓRICO PARA A PESQUISA EMPÍRICA 

Busca-se, neste estudo, avaliar o impacto da Aprendizagem Organizacional 

de Circuito Duplo na concepção de um Sistema de Informação, voltado a aprimorar 

o desempenho de um setor de um órgão público. 

Pesquisou-se preliminarmente a questão da eficácia organizacional, 

examinando-se as controvérsias quanto à empregabilidade do conceito de eficácia 

em investigações científicas e sintetizando-se proposições de modelos teóricos de 

eficácia. 

A gênese do conhecimento organizacional e as condições a serem 

asseguradas pela organização para institucionalizar o aprimoramento contínuo, com 
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a permanente atualização dos procedimentos face às mudanças ambientais, são 

examinadas para dar suporte ao emprego de diferentes métodos de aprendizagem na 

concepção de um Sistema de Informação. Na pesquisa realizada, os Grupos 

Experimentais recebem estímulos ao questionamento da pertinência de conceitos 

relativos a papel do Estado e a modelos de Administração Pública e de Sistema de 

Informação, a fim de ensejar a aferição do reflexo resultante na concepção do 

SITAGRO-RS. 

Considerada a atualidade das análises sobre a mudança de sociedade 

industrial para sociedade pós-industrial, buscaram-se elementos caracterizadores da 

Era Industrial e da Era Digital. 

O exame sucinto das diferentes concepções econômicas sobre o papel do 

Estado, desde a clássica até a denominada "terceira via", e das visões sobre 

Administração Pública, está voltado a embasar a atividade de estímulo ao 

questionamento da pertinência das normas vigentes na organização, e a subsidiar a 

elaboração do construto de Administração Tributária. 

No estudo de características presentes em modelos de Administração 

Pública que vêm sendo implementados em diversos países, destacam-se as seguintes 

visões de governo: ortodoxa, liberal, empresarial e de governo interligado em rede. 

O Quadro 9, denominado Sinopse Conceituai Remissiva, lista os principais 

temas examinados no referencial teórico e indica a conexão existente entre o 

conceito pesquisado e o principal procedimento da pesquisa em que o mesmo é 

utilizado. 

Indicam-se as Seções correspondentes à revisão teórica e ao emprego do 

conceito no âmbito da pesquisa. 



Quadro 9 - Sinopse Conceitual Remissiva 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

APLICAÇÃO NA PESQUISA 

 

     

      

Tema 
	

Seção Seção Procedimento 	 

Eficácia organizacional 

Aprendizagem organizacional 

Sistema de Informação 
Organizacional 

	

2.1 	4.3 	Construção do modelo teórico 
de análise 

	

2.2 	4.1 	Delimitação da problemática 

	

4.2 	Delineamento da pesquisa 
experimental 

4.3.11 Construto: Administração 
Tributária - Gestão do 
Conhecimento e Inovação 

5.2.4 Elaboração das Matrizes de 
5.2.5 Análise e de Desenho 

Organizacional 

	

5.3 	' Realização de Seminário 
sobre Aprendizagem 
Organizacional 

2.3 4.3.2 Seleção das dimensões e 
elaboração dos construtos 

	

2.4 5.3 	Realização de Seminário 
sobre o papel do Estado 

	

2.5 4.3 	Elaboração do construto de 
Administração Tributária 

	

5.3 	Realização de Seminário 
sobre Administração Pública 

	

2.6 	4.1 	Delimitação da problemática 

4.3 10 Construto: Administração 
Tributária - Tecnologia de 
Informação 

5.2.4 Elaboração das Matrizes de 
5.2.5 Análise e de Desenho 

Organizacional 

	

5.3 	Realização de Seminário 
sobre Sistemas de Informação 

Da Era Industrial para a Era 
Digital 

Concepções Econômicas do 
Estado 

Visões de Administração 
Pública 



3 ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS 

"Entrevistas, observações e consultas de documentos diversos 
coexistem freqüentemente durante o trabalho exploratório. Nos três 
casos, os princípios metodológicos são fundamentalmente os 
mesmos: deixar correr o olhar sem se fixar só numa pista, escutar 
tudo em redor sem se contentar com uma só mensagem, apreender 
os ambientes e, finalmente, procurar discernir as dimensões 
essenciais do problema estudado, as suas facetas mais reveladoras e, 
a partir daí, os modos de abordagem mais esclarecedores." (Quivy 
& Campenhoudt, 1998, p. 83). 

Neste Capítulo, descreve-se o ambiente do estudo e apresenta-se o 

diagnóstico da atividade estatal a ser reestruturada. Com  base nos elementos 

coligidos durante a atividade exploratória da pesquisa: 

a) são apresentadas informações sobre a estrutura e atribuições da 

Secretaria da Fazenda do Estado e do Departamento da Receita Pública 

Estadual, detalhando-se o funcionamento da SEPRIM, órgão a ser 

reestruturado com a implantação do SITAGRO-RS; 

b) arrolam-se as disfunções constatadas na SEPRIM; 

c) descreve-se o sistema de Administração Tributária, eis que o SITAGRO-

RS será utilizado pela SEPRIM, responsável pela Administração 

Tributária do Setor Primário gaúcho; 

d) relatam-se as tendências observadas no contexto internacional, no que 

concerne à estrutura e ao funcionamento dos órgãos de Administração 

Tributária. 
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3.1 	ROL DE ATIVIDADES 

Diante da solicitação da Chefia da Divisão de Tecnologia e Informações 

Fiscais do Departamento da Receita Pública (DTIF/DRP), à qual está subordinada a 

Seção de Produção Primária (SEPRIM), no sentido de que a pesquisa pudesse 

contribuir para a reestruturação da SEPRIM, foi composto o Grupo de 

Aprimoramento da SEPRIM, integrado pelo colega João Carlos Loebens e pelos 

Chefes da Seção de Produção Primária, Jairo Francisco Odrzywolek, e da Seção de 

Receitas Partilhadas, Jorge Renato de Souza. Com  o apoio do Grupo referido, foram 

desenvolvidas, no período de junho a outubro/1998, atividades exploratórias para 

instrumentalizar o desenvolvimento da pesquisa, contribuindo para melhor 

compreensão do funcionamento da Administração Tributária do Setor Primário. 

Indicam-se a seguir as principais atividades desenvolvidas: 

a) duas reuniões com o Diretor e o Diretor-Adjunto do Departamento da 

Receita Pública Estadual, a primeira para perquirir sobre a prioridade e a 

relevância da pesquisa sobre a Administração Tributária do Setor 

Primário, na ótica da direção do DRP, e a segunda para indagar sobre a 

disposição da direção do Departamento em compartilhar com outros 

órgãos públicos, instituições de pesquisa e com a sociedade as 

informações agregadas sobre a produção primária do Estado, que vierem 

a resultar da reestruturação das atividades da SEPRIM e da 

implementação do SITAGRO-RS; 

b) oito reuniões do Grupo de Aprimoramento da SEPRIM, com o intuito 

de analisar detalhadamente o funcionamento atual da Seção de Receitas 

Partilhadas e da SEPRIM; 

c) reunião do Grupo de Aprimoramento voltada ao resgate da história da 

Administração Tributária do Setor Primário, entrevistando-se o Fiscal 

que coordenou, a partir de 1967, a implantação da Nota Fiscal de 
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Produtor, do Resumo de Operações do Talão (ROT), da Declaração 

Anual da Produção (DAP) e da própria SEPRIM; 

d) reunião do Grupo de Aprimoramento com o Fiscal de Tributos Estaduais 

que supervisiona o "Projeto Carreteiro" e coordena o Grupo de 

Trabalho interestadual que disciplina o uso de processamento eletrônico 

para emissão de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais: 

e) observação das rotinas desenvolvidas em todos os setores da SEPRIM; 

f) análise documental, abrangendo exame dos manuais de rotinas e 

procedimentos da SEPRIM e revisão da legislação tributária estadual 

aplicável ao Setor Primário; 

g) visita aos responsáveis pelos levantamentos de dados sobre a 

agropecuária estadual, na Delegacia local do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística — IBGE; 

h) reunião na sede da Federação das Associações de Municípios do Rio 

Grande do Sul — FAMURS, com Prefeitos e funcionários municipais dos 

setores de controle de tributos e da produção primária; 

i) pesquisa sobre as tendências internacionais e locais no que concerne à 

estrutura organizacional e ao funcionamento dos órgãos de 

Administração Tributária. 

3.2 AMBIENTE DO ESTUDO 

No que concerne ao ambiente do estudo indicam-se a missão, atribuições e 

estrutura da Secretaria da Fazenda e dos Departamento da Receita Pública, da 

Despesa Pública e da Contadoria e Auditoria Geral do Estado - CAGE. 

Apresentam-se as atribuições da Seção de Receitas Partilhadas — SRP e a forma de 
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apuração do valor adicionado gerado pelo Setor Agropecuário. Em relação à Seção 

a ser reestruturada, a Seção da Produção Primária, são apresentadas a estrutura 

física e de pessoal, as atribuições, os documentos básicos e seus fluxos. Indicam-se, 

por fim, as atividades que são exercidas pelas Prefeituras Municipais, por delegação 

da Secretaria da Fazenda Estadual, no âmbito da Administração Tributária do setor 

agropecuário. 

3.2.1 Secretaria de Estado da Fazenda 

A Secretaria de Estado da Fazenda, órgão da Administração Direta do 

Estado do Rio Grande do Sul, tem por missão administrar as finanças públicas 

estaduais, assegurando a viabilidade econômico-financeira do Estado, competindo-

lhe, nos termos do artigo 8.°, inciso II, da Lei n.° 10.356, de 10 de janeiro de 1995, 

exercer a: 

	

I 	— administração tributária; 

	

II 	— administração da despesa e da dívida públicas; 

	

III 	— programação financeira e liberação de recursos 

orçamentários; 

	

IV 	— contabilidade; 

	

V 	— auditoria; 

	

VI 	— gestão dos estímulos fiscais; 

	

VII 	— avaliação dos convênios e ajustes realizados pela 

Administração com a União, Estados e Municípios; 

	

VIII 	— identificação e análise de fontes de recursos; 

	

IX 	— administração do Sistema de Pagamento de Pessoal do 

Estado; 

	

X 	— fixação de limites globais para a despesa pública, 

compatíveis com as estimativas da receita pública, a serem 

observados na elaboração orçamentária. 
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A estrutura básica da Secretaria de Estado da Fazenda, fixada pelo Decreto 

n.° 37.297, de 13 de março de 1997, alterado pelo Decreto n° 39.898, de 29.12.99, 

consta no Anexo A. Os principais órgãos da Secretaria são: 

I - Órgãos de assessoramento direto ao Secretário: 
a) Assessoria Jurídica; 
b) Assessoria de Comunicação Social; 
c) Assessoria Técnica e de Planejamento; e 
d) Assessoria de Assistência aos Municípios; 

II - Direção-Geral, com funções de supervisão e integração, composta por: 
a) Supervisão de Sistemas de Informação 
b)Supervisão de Desenvolvimento Organizacional e Qualidade 
c) Supervisão de Administração: 

III - Órgãos de execução: 
a) Departamento da Receita Pública Estadual — DRP 
b) Departamento da Despesa Pública Estadual — DDPE 
c) Contadoria e Auditoria-Geral do Estado — CAGE 

IV - Órgãos Colegiados: 
a) Corregedoria-Geral; 
b) Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais; 
c) Junta de Coordenação Financeira; 
d) Comitê de Controle da Secretaria da Fazenda; 

V - Entidade vinculada: 
a) Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 

Como se pode depreender do enunciado da missão, das atribuições e da 

estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Fazenda, a busca da otimização 

das finanças públicas estaduais se dá por meio de três grandes macroprocessos: 

a) a gestão da receita pública, a cargo do Departamento da Receita 

Pública, a quem compete assegurar a efetividade do sistema tributário: 

promovendo o cumprimento da legislação tributária pelos contribuintes; 

desenvolvendo a prevenção do ilícito tributário, ou seja, adota 

providências para que atos de sonegação não sejam praticados; 

buscando a recuperação das omissões, da inadimplência e da sonegação; 

a fim de garantir os meios financeiros para viabilizar o atendimento das 
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demandas sociais, o funcionamento e os investimentos do Estado, ao 

menor custo, com a máxima justiça fiscal e com o maior grau possível 

de observância voluntária da lei por parte dos contribuintes; 

b) o Controle Interno, exercido pela Contadoria e Auditoria Geral do 

Estado - CAGE, a quem compete exercer, a título de controle interno, a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

dos órgãos do Estado (Administração Direta e Indireta) e de quaisquer 

outras entidades constituídas ou mantidas pelo Estado, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade e demais princípios 

constitucionais; 

c) o controle da despesa pública, exercido pelo Departamento da Despesa 

Pública; e a contabilização e a auditoria interna, a cargo da Contadoria 

e Auditoria Geral do Estado. 

Apresentadas a missão, as atribuições e a estrutura básica da Secretaria de 

Estado da Fazenda e descritos os três grandes macroprocessos fazendários. 

apresenta-se a seguir a estrutura do Departamento da Receita Pública, órgão ao qual 

incumbe, dentre outras, a atribuição de administrar e controlar o cumprimento das 

obrigações tributárias pertinentes ao setor agropecuário. 

3.2.2 Departamento da Receita Pública Estadual 

O Estado moderno adotou a receita tributária como principal fonte de 

custeio. Com  a competência e os limites de atuação do Estado definidos pela 

Constituição, o poder de legislar e de tributar é submetido à legitimação pelo 

processo eleitoral, disto resultando um processo dinâmico de reestruturação 

permanente da relação Estado-Sociedade. A distribuição, entre os cidadãos, do 

encargo de prover os meios financeiros necessários para viabilizar a atuação do 

Estado, se dá pela imposição legal de tributos, competindo à administração 
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tributária transformar em ingresso efetivo a receita potencial definida pelos 

legisladores. 

No Estado do Rio Grande do Sul, para exercer as atividades de 

Administração Tributária, o Departamento da Receita Pública Estadual conta com a 

seguinte estrutura organizacional, nos termos do artigo 14, parágrafo 3°, do Decreto 

n.°  37.297, de 13 de março de 1997, alterado pelo Decreto n. °  39.898, de 29.12.99: 

I - Divisão de Estudos Econômico-Tributários 
1) Seção de Estudos Econômico-Tributários 
2) Seção de Desenvolvimento 
3) Seção de Política Tributária 

II - Divisão de Consultoria Tributária 
1) Seção de Normatização; 
2) Seção de Orientação Interna; 
3) Seção de Regimes Especiais; 
4) Seção de Consultas Formais; 
5) Seção do Parajudicial; e 
6) Seção de Crimes contra a Ordem Tributária. 

III) Divisão de Tecnologia e Informações Fiscais 
1) Seção de Prevenção Eletrônica do Ilícito Tributário; 
2) Seção de Recuperação Eletrônica dos Tributos Sonegados; 
3) Seção de Gestão do Crédito; 
4) Seção de Sistemas e Relações Interinstitucionais; 
5) Seção de Aprimoramento Tecnológico; e 
6) Seção de Interação Eletrônica. 

IV - Divisão de Arrecadação 
1) Seção de Ingresso de Receitas 
2) Seção de Gerenciamento da Arrecadação 

V - Divisão de Fiscalização 
1) Seção de Cobrança 
2) Seção de Programação Fiscal 
3) Seção de Padronização de Auditorias 
4) Seção de Atendimento ao Contribuinte 
5) Seção de Trânsito de Mercadorias 
6) Delegacias da Fazenda Estadual: 

a) Delegacia da Fazenda Estadual de Porto Alegre 
b) Delegacia da Fazenda Estadual de Canoas 
c) Delegacia da Fazenda Estadual de Caxias do Sul 
d) Delegacia da Fazenda Estadual de Novo Hamburgo 
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e) Delegacia da Fazenda Estadual de Passo Fundo 
O Delegacia da Fazenda Estadual de Pelotas 
g) Delegacia da Fazenda Estadual de Santa Cruz 
h) Delegacia da Fazenda Estadual de Santa Maria 
i) Delegacia da Fazenda Estadual de Santo Angelo 
j) Delegacia da Fazenda Estadual de Taquara 
k) Delegacia da Fazenda Estadual de Uruguaiana 
1) Delegacia da Fazenda Estadual de Bagé 

VI - Divisão de Processos Fiscais: 
1) Seção de Contencioso Fiscal; e 
2) Seção de Perícias Fiscais. 

VII - Divisão de Apoio Logístico e Promoção Tributária 
1) Seção de Integração; 
2) Seção de Logística; e 
3) Seção de Promoção e Educação Tributária. 

O Decreto n.° 39.898, de 29.12.99, definiu uma nova estrutura para a 

Divisão de Tecnologia e Informações Fiscais - DTIF/DRP, conferindo maior 

alinhamento entre o gerenciamento dos sistemas da Receita e a missão do 

Departamento: otimizar Receita. Substituiu-se a segmentação tradicional, baseada 

em funções estanques (Cadastro, Cadastro de Devedores, Informações Declaradas, 

Informação Fiscal, Receitas Partilhadas e Seção da Produção Primária), por uma 

estrutura integrada de gestão dos Sistemas, com foco na otimização da receita. A 

fusão da Seção de Receitas Partilhadas — SRP com a Seção da Produção Primária -

SEPRIM, gerando a Seção de Sistemas Interinstitucionais, é uma das conseqüências 

concretas das atividades desenvolvidas no âmbito desta pesquisa. Compete à nova 

Seção apurar o índice de participação dos municípios no retorno do ICMS e, em 

atuação integrada com os municípios, exercer a Administração Tributária do Setor 

Primário. Como ainda não ocorreu a mudança física da antiga SEPRIM, do prédio 

da Secretaria da Fazenda, na Av. Siqueira Campos, 1044, para o edifício do 

BANRISUL, na Rua Uruguai, 155, onde estão instaladas as demais Seções da 

DTIF/DRP, apresentam-se a descrição das atribuições, a estrutura física e o 

funcionamento da Seção de Receitas Partilhadas e da Seção de Produção Primária, 

observada a situação vigente por ocasião da realização das atividades exploratórias. 
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3.2.3 Seção de Receitas Partilhadas 

Ao dispor sobre a partilha das receitas tributárias a Constituição Federal, 

em seu artigo 158, inciso IV, dispõe: 

"Art. 158 - Pertencem aos Municípios: 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto 
do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação." 

A Seção de Receitas Partilhadas integra a Divisão de Tecnologia e 

Informação Fiscal do DRP, competindo-lhe operacionalizar o preceito 

constitucional transcrito, e: 

a) programar, dirigir, orientar, controlar e avaliar as atividades relativas à 

apuração do Índice de Participação dos Municípios na arrecadação de 

tributos estaduais; 

b) desenvolver e executar a manutenção de análises gerenciais em matéria 

de apuração do índice de retorno do ICMS aos municípios; 

c) administrar a base de informações de sua competência; 

d) emitir parecer em processos que versem sobre solicitações, reclamações 

e recursos relacionados à apuração do Índice de Participação dos 

Municípios na arrecadação de tributos estaduais; 

e) promover o treinamento dos funcionários das prefeituras; 

O controlar a qualidade das informações disponíveis. 

A SRP gerencia o Sistema AIM — Apuração do Índice dos Municípios, que 

dá suporte à apuração do Índice de Participação dos Municípios no retorno do 

ICMS. A SRP conta em seu quadro permanente de pessoal com 3 Fiscais de 
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Tributos Estaduais, um Técnico do Tesouro do Estado e 2 estagiários. No período de 

março a agosto promove a contratação de mais 16 estagiários para atuarem no 

processamento das Guias Informativas anuais, através das quais os contribuintes 

prestam as informações necessárias à apuração do valor adicionado de cada 

município. Nos três meses subseqüentes à divulgação do Índice provisório são 

convocados mais 5 Fiscais para analisar as impugnações apresentadas pelos 

municípios. Em 1998, dos 467 municípios do Estado, 360 impugnaram o Índice 

provisório; destes, 344 anexaram Notas Fiscais de Produtor e Notas Fiscais de 

Entrada para comprovar que o valor das saídas de produtos primários promovidas 

por produtores rurais para comerciantes e industriais do Estado foi maior do que o 

montante por estes informado no Anexo I da Guia Informativa Modelo "B". 

Para fins de cálculo do índice de participação dos Municípios no produto da 

arrecadação do ICMS, a declaração do movimento econômico é prestada pelos 

contribuintes, relativamente a cada estabelecimento, através dos seguintes 

formulários: 

a) Guia Informativa (GI), modelo A, em se tratando de estabelecimento 

classificado no CGC/TE nas categorias Produtor e Microprodutor Rural 

(MPR); 

b) Guia Informativa (GI), modelo B, em se tratando de estabelecimento 

classificado no CGC/TE nas categorias Geral, Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

A apresentação da Guia Informativa, Modelo "A", restringe-se aos 

produtores que tiverem realizado operações de saída de mercadorias de produção 

própria destinadas: 

a) a outros estados ou ao exterior; 
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b) a consumidores finais, inclusive as saídas de mercadorias a produtores 

que as tenham adquirido para consumo final; 

c) a revendedores não inscritos como contribuintes do ICMS; 

d) a estabelecimentos produtores de terceiros, inscritos no CGC /TE, 

localizados em outro Município do Estado, para emprego na produção: 

e) a estabelecimentos produtores do próprio declarante, quando localizados 

em outro município do Estado e inscritos no CGC/TE. 

As guias referidas nesta Seção, além da finalidade prevista no item anterior, 

servem também para fins de obtenção de dados sobre o comércio interestadual e 

exterior, bem como de elementos informativos de interesse fiscal. 

As guias informativas anuais são entregues na Prefeitura Municipal do local 

do estabelecimento, em meio magnético, quando se trata da Guia Informativa, 

Modelo "B", apresentada por contribuinte classificado no CGC/TE na cateaoria 

Geral; e em formulário papel, em 3 (três) vias, para os demais contribuintes. 

A apresentação dos dados em meio magnético é efetuada em disquete 

conforme modelo posto à disposição dos contribuintes, pelo Departamento da 

Receita Pública Estadual, nas Prefeituras Municipais e Delegacias da Fazenda 

Estadual. 

A Prefeitura Municipal fornece, em meio magnético, à Divisão de 

Tecnologia e Informações Fiscais do Departamento da Receita Pública Estadual 

(DTIF/DRPE), até o dia 15 de abril do ano-calendário, em relação ao ano base, 

todos os dados informados nas guias informativas modelos A e B recebidas dos 

contribuintes estabelecidos no território do Município. 
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3.2.4 Seção da Produção Primária 

Por se tratar do órgão que coordena a Administração Tributária do Setor 

Primário no Estado, as características da SEPRIM serão apresentadas com maior 

detalhamento. 

Inicia-se com o resgate da história da SEPRIM, discrimina-se sua 

competência atual, informa-se sobre recursos humanos, instalações físicas e 

equipamentos. Os documentos fiscais empregados no âmbito do Setor Primário são 

referidos, discriminando-se no Anexo B os procedimentos administrativos 

gerenciados pela SEPRIM. São ainda relatadas as atividades hoje desenvolvidas 

pelas prefeituras municipais e as atividades informatizadas. 

Resgate histórico 

Dentre as atividades exploratórias desenvolvidas para melhor precisar o 

conteúdo desta pesquisa, no dia 16.09.98, com o intuito de resgatar a história da 

Administração Tributária do Setor Primário, foi entrevistado o Fiscal João José de 

Oliveira Machado, que coordenou, a partir de 1967, com a instituição do Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICM) em substituição ao 

Imposto sobre Vendas e Consignações (IVC), a idealização e a implantação da Nota 

Fiscal de Produtor, do Resumo de Operações do Talão de Produtor (ROT), da 

Declaração Anual de Produção (DAP) e da própria Seção de Produção Primária -

SEPRIM. 

No resgate da história da SEPRIM o entrevistado apresentou com clareza o 

objetivo principal que norteou a criação da Seção de Produção Primária: dotar o 

fisco de um conjunto de informações que permitissem monitorar o fluxo dos 

produtos primários. Embora a participação direta da produção primária na 
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composição do Produto Interno Bruto (PIB) 4  não seja mais preponderante, a nossa 

economia continua extremamente dependente da agropecuária. A indústria, que 

responde por mais da metade da arrecadação do ICMS, e o comércio atacadista e 

varejista, têm no Setor Primário a principal fonte de insumos. Estes, transportados e 

submetidos a processos de transformação, beneficiamento e/ou embalagem são 

objeto de significativa agregação de valor. Caso o fisco estadual disponha de 

instrumentos ágeis e confiáveis que permitam monitorar a origem e o destino dos 

produtos agropecuários, estará apto a melhor controlar o cumprimento das 

obrigações tributárias por parte de todos os contribuintes que integram a cadeia 

produtiva. As informações sobre a quantidade e a espécie de produtos agropecuários 

adquiridos pela indústria e pelo comércio são fundamentais para que se possa 

controlar o correto recolhimento do imposto. 

O diferimento, instituto através do qual a responsabilidade do produtor pelo 

recolhimento do ICMS é transferida para o industrial ou comerciante do Estado que 

dele adquirir produtos primários, foi concebido no Estado na década de 70 com o 

intuito de: a) promover o recolhimento do imposto em uma fase do processo 

produtivo em que a base de cálculo (valor da mercadoria) é maior; b) facilitar a 

fiscalização, eis que a responsabilidade pelo recolhimento passa a estar concentrada 

em menor número de contribuintes; c) retirar do produtor rural o encargo do 

recolhimento, em atenção aos princípios de simplicidade e economicidade que 

devem orientar o sistema impositivo, e ao fato de que o produtor, em regra, está 

administrativamente menos aparelhado do que o industrial e o comerciante. 

O entrevistado destacou: "... a fiscalização não pode ser só repressiva, tem 

que ser preventiva; e outra coisa, ela não pode ser casuística." O sistema teria sido 

concebido para não requerer "uma capacidade sofisticada" por parte de quem o 

4 
Estrutura do Valor Adicionado Bruto do Rio Grande do Sul a preço básico corrente, por setores 

de atividade, em 1998: agropecuária: 13,53%; indústria: 37,84%; serviços: 48,63%. Fonte: FEE-RS. 
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executa: “a operação requer urna mão de obra não especializada, barata"; 

demandaria, entretanto, "na direção pessoas que tenham um descortínio bem 

elevado". "A parte da inteligência do sistema sim, requer uma direção bem 

capacitada, para ver o que fazer com isso". O objetivo deveria ser a geração de um 

produto estratégico, um conjunto de informações sobre a agropecuária que servisse 

para subsidiar toda a ação fiscal e a própria formulação de políticas públicas. 

Segundo o entrevistado o sistema não deveria ter uma finalidade meramente fiscal, 

mas exercer uma função informativa no interesse do governo e de toda a sociedade. 

"Nunca deve se agir contra o produtor, deve-se exigir dele o menor número de 

obrigações...". Foi destacada a importância da Declaração Anual de Produção, 

documento concebido para captar informações sobre área cultivada, insumos, 

equipamentos e projeção de colheita: "...o fato é que tendo as informações sobre o 

número de vacas e matrizes, o resto sai naturalmente; da mesma forma em relação 

ao arroz, tendo a área que plantou e ainda dizendo a semente que usou." 

Os tópicos que seguem ensejarão melhor compreensão do sistema 

implantado e, com pequenas alterações, em uso até hoje. 

Competência 

A Seção da Produção Primária integra a Divisão de Tecnologia e 

Informação Fiscal do DRP e tem competência para: 

a) gerenciar e administrar o cadastro de produtores rurais, bem como a 

base de informações de sua competência; 

b) coligir dados com base nas informações prestadas pelo produtor com 

vistas a orientar e fornecer subsídios à fiscalização do setor primário; 

c) supervisionar e orientar o trabalho delegado às prefeituras no 

atendimento ao produtor rural; 
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d) promover o treinamento dos funcionários das prefeituras; 

e)
promover e controlar a distribuição dos talonários de Notas Fiscais de 

Produtor e demais materiais do sistema de controle do setor primário; 

f)
planejar, desenvolver e administrar o processo de recadastramento de 

produtores rurais; 

g) controlar a qualidade das informações disponíveis. 

Recursos humanos 

A Sção de Controle do Setor Primário — SEPRIM conta com o seguinte 
quadro de funcionários: 

a) 1 Fiscal de Tributos Estaduais, com atribuições de chefia, contato e 

orientação geral às prefeituras; 

b) 3 Técnicos do Tesouro do Estado, incumbidos: do serviço administrativo 

e do atendimento ao produtor de Porto Alegre; da supervisão do 

cadastramento; e da recepção e revisão dos resumos; 

c) 16 estagiários: 

1, no auxílio à chefia, atendimento às prefeituras e ao público, 

recepção e triagem da correspondência, manuseio e arquivamento de 

relatórios, emissão e remessa de etiquetas de inscrição, e demais 

serviços administrativos; 

- 10, na crítica, digitação e conferência do cadastro (inscrições, baixas 

e alterações), digitação e conferência dos resumos e requisições; 

- 2, na recepção e revisão dos resumos; 
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- 3, no setor de arquivo dos resumos. 

Dependências físicas e equipamentos 

A SEPRIM está localizada no prédio da Secretaria da Fazenda — SEFA. na  

Av. Siqueira Campos 1044, 2° andar, salas 202-B, 222-B e 224-B e o arquivo no 

prédio da Av. Mauá 1155, 1° andar, sala 015- A. Ocupa uma área total de 162.60 

m2 nos dois pavimentos, sendo 119,60 m2 nas salas do prédio da Siqueira e 43 m2 

no arquivo. Conta com 5 terminais dedicados da PROCERGS e com quatro 

impressoras matriciais. Também dispõe de dois computadores Pentium com uma 

impressora jato de tinta; ambos computadores dispõe de drive cd-rom, e um deles 

de placa fax-modem com acesso a Internet e e-mail disponibilizado às Prefeituras 

(seprim@pro.via-rs.com.br ). Há, ainda, duas leitoras de microfilme, sendo uma 

delas com impressora, utilizadas para pesquisa das fichas de cadastro 

microfilmadas, nos casos de extravio da via da prefeitura e emissão de certidões 

para o INSS. 

Documentos básicos 

Os documentos básicos utilizados no âmbito da Administração Tributária do 

Setor Primário são: 

a) a Nota Fiscal de Produtor (NFP) 

b) o Resumo de Operações do Talão de Notas Fiscais de Produtor (ROT) 

c) a Guia de Arrecadação (GA) 

d) a Ficha de Cadastramento (FC) 

e) a Ficha de Exclusão e 

O a Declaração Anual de Produção (DAP). 

BibilateCa 
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O Anexo B contém minuciosa especificação do conteúdo e da finalidade 

dos documentos básicos, bem como dos procedimentos administrativo-tributários 

observados no âmbito do Setor Primário. 

Atividades municipalizadas 

O produtor retira o talão de notas fiscais (NFP) na repartição do município 

onde está localizado seu estabelecimento. Dos 467 municípios do Estado, em 418 o 

atendimento é feito pelas Prefeituras, e em 49, pelas repartições da Fazenda 

Estadual. 

Na Administração Tributária do setor primário as principais atividades 

desenvolvidas em âmbito municipal são: 

a) recepção e conferência prévia das Fichas de Cadastramento através das 

quais os produtores rurais passam a integrar o Cadastro Geral de 

Contribuintes do Tesouro do Estado (CGCTE-RS), com posterior 

remessa à SEPRIM, para conferência e digitação; 

b) conferência do cumprimento das obrigações tributárias pelo produtor 

rural quando este, após emitir todas as Notas Fiscais de Produtor (NFP) 

contidas em um talão de NFP, apresenta: o resumo de operações (ROT) 

do talonário utilizado; as 2.as vias das Notas Fiscais de Produtor 

emitidas, referentes às saídas de mercadorias; as 3.'s vias das Notas 

Fiscais de Produtor emitidas, referentes às entradas de mercadorias 

(contranotas); as 2.as vias dos documentos fiscais que comprovam a 

destinação dos produtos (Notas Fiscais, modelo 1 ou 1-A, ou 

contranotas) ou a cópia reprográfica da Guia de Arrecadação (GA) 

referente ao pagamento do imposto; 
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c) aposição de atestado, na capa do talonário usado, relativo ao 

recebimento dos documentos referidos na alínea "a", devolvendo-o ao 

produtor; 

d) fornecimento, na hipótese de pedido de novo talonário, se a 

documentação apresentada estiver regular, de talonários novos em 

quantidade não superior à necessária para três meses de atividade, 

exceto na hipótese de Fiscal de Tributos Estaduais autorizar, por escrito, 

outra quantidade; 

e) preenchimento da Guia Informativa Modelo "A", contendo informações 

necessárias para a apuração do ialice de participação de cada município 

no retorno do ICMS; 

O verificação da regularidade da documentação relativa a mercadorias em 

trânsito, nos termos do artigo 6° da Lei Complementar n.° 63/90. 

Após conferirem a regularidade das operações documentadas nas Notas 

Fiscais de Produtor, os funcionários públicos municipais armazenam os dados 

contidos nas NFP para incluí-los na Guia Informativa modelo "A" dos produtores 

de seu município, em arquivo magnético, através de programas adquiridos ou 

desenvolvidos pela prefeitura, ou através de anotações em papel. 

Atividades in formatizadas 

A SEPRIM gerencia, por meio do Sistema PPR, o banco de dados que 

contém o Cadastro de produtores rurais e que faz parte do CGC/TE. As Fichas de 

Cadastramento e de Exclusão de produtores rurais de todo o Estado são digitadas na 

SEPRIM. O nome, endereço e inscrição de cada estabelecimento, constantes no 

CGC/TE, são impressos por computador em cada talão de Notas Fiscais de 

Produtor. O Sistema controla a emissão e entrega de talões de NFP aos produtores. 

Os documentos recebidos em cada município após o uso do talão são encaminhados 
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à SEPRIM para digitação da data de entrega pelo produtor. Na ocasião. após a 

conferência dos ROTs, são separados os que contêm transações com gado e arroz, 

para digitação dos dados por funcionários contratados pelo INSS, que atuam na 

DTIF/DRP em função de Convênio firmado entre o Estado e o INSS instituindo o 

que se passou a denominar "Projeto Carreteiro". Tais funcionários procedem à 

digitação e redigitação das operações relativas à comercialização de arroz e gado, 

formando um banco de dados para uso na fiscalização do recolhimento da 

contribuição previdenciária devida pelos produtores rurais. Os demais ROTs são 

arquivados na SEPRIM por ordem de município e de inscrição, eliminando-se a 

documentação que os acompanha. 

Plano Básico de Ações de Mútua Colaboração Estado-Municípios 

A Lei n.° 10.388, de 02/05/95, instituiu o Plano Básico de Ações de Mútua 

Colaboração, tendo como objetivo incentivar as ações municipais de interesse 

mútuo com o Estado, avaliar os resultados e disciplinar a participação dos 

Municípios no crescimento da arrecadação do ICMS. O Estado destina aos 

Municípios conveniados, trimestralmente, o valor correspondente a 10% (dez por 

cento) calculados sobre 75% (setenta e cinco por cento) do acréscimo real de 

arrecadação do ICMS, verificado em cada trimestre civil, comparativamente a igual 

período do ano anterior, observado o valor mínimo de repasse, no trimestre, de 

0,4% (quatro décimos por cento) da arrecadação do ICMS. Uma das ações 

mensuradas para apurar o montante devido a cada município é o programa de 

controle do valor adicionado, correspondente à digitação de todas as operações dos 

talões dos produtores rurais do Município, por inscrição de produtor e inscrição do 

estabelecimento destinatário, e ao fornecimento do arquivo à Secretaria da Fazenda. 

De acordo com o Mapa de Pontuação dos Municípios do RS, anexo à 

Portaria n.° 206-SF, publicada no Diário Oficial do Estado de 23.09.98, no primeiro 

semestre de 1998 ocorreu a digitação de todos os dados das Notas Fiscais de 

Produtor em 146 Prefeituras Municipais. Apesar do estímulo, inclusive financeiro, 



109 

para que os municípios informatizem a coleta de dados sobre a produção primária, o 

Estado não se aparelhou para recepcionar tais informações . Esta e as demais 

disfunções da SEPRIM são arroladas no próximo tópico. 

3.3 	DISFUNÇÕES DA SEPRIM 

Do conjunto de atividades realizadas na fase exploratória da pesquisa 

resultou a constatação da existência de disfunções na Administração Tributária do 

Setor Primário, consolidadas ao longo das últimas três décadas e sintetizadas a 

seguir. A partir do acompanhamento das ações efetivamente desenvolvidas, do 

exame dos manuais de rotinas, da análise do conteúdo dos treinamentos e do relato 

da situação vigente nos setores municipais de atendimento do produtor rural. 

constata-se o predomínio do apego às regras, voltando-se o controle do Setor 

Primário mais para o atendimento das reverenciadas regras do que para subsidiar 

ações da Administração Tributária na busca da otimização da receita pública. 

Na prática, a SEPRIM desempenha precipuamente duas funções: 

(1) promover a inclusão de novos produtores no CGC/TE; e 

(2) manter o controle da distribuição de talonários de Notas Fiscais de 

Produtor. 

A construção de um sistema de informações confiáveis, úteis, relevantes e 

tempestivas sobre a comercialização dos produtos da agropecuária gaúcha é, até o 

momento, um objetivo não alcançado e, até mesmo, esquecido. As disfunções a 

seguir arroladas permitem que se compreenda melhor o funcionamento e as 

limitações do modelo vigente, mas também devem contribuir para que se vislumbre 

o seu potencial. 
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a) Inexistência de informações sobre a produção. O Sistema PPR foi 

desenvolvido apenas para controlar o fluxo de papel (talões de NFP e 

Cadastro) e não para armazenar e tabular dados sobre a produção. 

Embora 146 municípios estejam digitando todos os dados sobre as 

operações praticadas pelos produtores rurais, em atenção ao Convênio 

firmado com o Estado e ao disposto no artigo 4°, inciso II, alínea -d", da 

Lei n.° 10.388/95, e ao artigo 11 do Decreto n.° 36.009/95, a seguir 

transcrito, o Estado não definiu o lay-out dos dados e não desenvolveu 

um sistema para recepcionar os dados coletados pelos municípios: 

"Art. 11 — O programa de controle do valor adicionado corresponde 
à digitação de todas as operações dos talões dos produtores rurais do 
Município, por inscrição de produtor e inscrição do estabelecimento 
destinatário, e ao fornecimento do arquivo à Secretaria da Fazenda. -  

b) Ausência de cruzamento dos dados da GA. Os dados das Guias de 

Arrecadação estão todos armazenados no Sistema de Arrecadação 

(SAR). No entanto, os dados das GAs relativas a pagamentos efetuados 

por produtores não são cruzados, nem eletrônica e nem manualmente, 

com o Sistema SAR. Enquanto isto, inúmeras autuações lavradas pela 

fiscalização do trânsito de mercadorias ou em decorrência de auditorias 

fiscais tem como base o uso de autenticação falsa em Guias de 

Arrecadação e a reutilização de vias excedentes de uma mesma GA para 

"comprovar" o pagamento relativo a mais do que uma NFP; as GAs 

com autenticação falsa ou as vias excedentes reaproveitadas são 

recebidas pelo funcionário municipal e pela SEPRIM como sendo 

correspondentes a pagamentos válidos, porque não há a consulta ou o 

cruzamento com os dados do Sistema SAR. 

c) Ausência de cruzamento dos dados do destinatário. A SEPRIM não 

está estruturada para detectar Notas Fiscais de empresas inexistentes ou 

com numeração paralela, utilizadas para "comprovar" a ocorrência do 

diferimento nas saídas promovidas a comerciantes ou a industriais; 
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embora o Sistema de Informações da Administração Tributária contenha 

todos os dados relativos às autorizações para impressão de documentos 

para uso dos comerciantes e industriais inscritos no CGC/TE, a SEPRIM 

não promove de forma sistemática a verificação da autenticidade dos 

documentos dos destinatários, que são entregues ao funcionário 

municipal e encaminhadas à SEPRIM juntamente com o ROT. 

d) Ausência de cruzamento de dados remetente -transportador-destinatário. 

Embora a DTIF/DRP conte com uma base de dados com os registros 

relativos a operações realizadas por contribuintes usuários de 

processamento eletrônico de dados, os mesmos não são cruzados com os 

dados relativos às saídas promovidas pelos produtores rurais. 

e) Falta de adoção de mecanismos eficazes contra o emprego do falso 

destinatário interestadual. Inúmeros levantamentos evidenciam que uma 

parcela significativa da produção primária do Rio Grande do Sul 

vendida para outros Estados não chega ao destinatário informado no 

documento fiscal. Muitas NFP são emitidas fazendo-se constar 

destinatário do Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou no Estado do Espírito 

Santo, regiões em relação às quais a alíquota nas saídas interestaduais a 

contribuinte do imposto é de 7 %; o produto é destinado, de fato, a 

adquirentes localizados nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Paraná e Santa Catarina, ocorrendo a sonegação de ICMS 

equivalente a 5 % sobre o valor da operação, eis que a alíquota aplicável 

nas saídas para estes Estados é de 12 %. 

f) Inadequação de formulários. O ROT destina apenas uma linha para o 

registro dos dados relativos a cada NFP. Não há espaço para o registro 

de mais do que um produto ou dos dados relativos a mais do que uma 

GA ou a mais do que uma contranota relativas a uma mesma NFP. 
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g) Retrabalho com ônus para o produtor rural. Em regra o produtor rural 

recorre a terceiros (escritório de contabilidade, despachante, sindicato) 

para preencher o ROT, arcando com um custo médio de R$ 5,00 por 

talão. Ao apresentar o talonário ao funcionário municipal, este, em 146 

municípios, procede à digitação de todos os dados das operações 

realizadas pelo produtor. No início de cada ano ainda há o lançamento 

de dados na Guia Informativa Modelo "A". A Secretaria de Estado da 

Fazenda, por sua vez: a) recebe os dados em papel, através do ROT, 

utilizando-os em regra apenas para registrar no Sistema PPR a data da 

prestação de contas do talonário; b) recusa-se a receber os dados 

relativos às operações em meio magnético, porque não está estruturada 

para fazê-lo (sic); c) recebe os dados novamente na Guia Informativa 

Modelo "A" ou no Anexo I da Guia Informativa Modelo "B". 

Considerando que isto ocorre em relação a 600.000 talões/ano, gera-se 

um elevado custo para o produtor e para a sociedade. com  dispêndio 

desnecessário de tempo e dinheiro. 

h) Descontinuidade administrativa. Nos convênios firmados com os 

municípios o Estado não fixou a obrigatoriedade de alocação de 

funcionário municipal concursado para atuar no controle do Setor 

Primário. Predominam os ocupantes de cargo de confiança, com alta 

rotatividade e maior sujeição à interferência político-partidária, 

incompatíveis com o desenvolvimento de atividade auxiliar da 

administração tributária. Com  a alternância do funcionário que atua do 

setor municipal de controle da produção primária, ministram-se 

treinamentos para pessoas que vão permanecer por pouco tempo na 

função ou, o que é mais grave, pessoas que não receberam treinamento 

passam a atuar no setor. 

i) Treinamentos enfatizam os controles e não a sua finalidade. Os 

treinamentos ministrados aos funcionários que atuam no setor municipal 
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da produção primária enfatizam as regras relativas às rotinas de controle 

do fluxo dos papéis: onde e em que ordem devem ser arquivados os 

recibos de talão; qual a destinação das vias dos documentos; como 

devem ser envelopados os ROTs; como deve ser abreviado o nome do 

produtor; e até mesmo "quantos bois mansos (2), quantas vacas com cria 

nova (2) e quantas porcas com cria nova (3) podem acompanhar a 

mudança do produtor sem pagar imposto". Importância menor é 

destinada à explicação da sistemática de apuração do valor do imposto e 

às hipóteses de não incidência do tributo. Nenhuma atenção costuma ser 

dada à importância das informações sobre o fluxo de produtos primários 

enquanto insumo que será objeto de significativa agregação de valor no 

processo produtivo e/ou de comercialização. 

j) Centralização e hierarquização. Caso o contribuinte necessite de urna 

orientação que não seja do domínio do funcionário municipal, este se 

reportará ao funcionário da repartição fazendária estadual mais 

próxima, que se reportará ao funcionário da Delegacia Regional da 

Fazenda, que por sua vez se reportará ao chefe da SEPRIM. 

k) Ausência de inspeção das atividades desenvolvidas no âmbito 

municipal. Não existe uma programação permanente de visitas de 

inspeção e orientação. Recentemente um técnico de nível médio da 

SEPRIM iniciou uma série de deslocamentos a diversos municípios e 

constatou em alguns a mais absoluta desorganização e descontrole. 

1) Falta de dinamicidade do "Projeto Carreteiro". A digitação dos dados 

relativos às operações com arroz e gado, centralizada na DTIF/DRP, em 

Porto Alegre, e executada por estagiários contratados pelo INSS, 

encontra-se com mais de dois anos de defasagem. Estuda-se a 

viabilidade de eliminar a redigitação. Há dificuldade na localização de 

cópias das NFP já digitadas, quando necessárias para documentar 
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autuação lavrada pela fiscalização previdenciária ou pela fiscalização de 

tributos estaduais. 

m) Falta de uniformidade na destinação da documentação fiscal. As 

cópias das NFP que acompanham o ROT podem ter destinações 

diversas: a) quando no talonário haja operações com arroz ou gado, são 

remetidas a Porto Alegre, para aguardarem digitação pelo "Projeto 

Carreteiro"; b) nos demais casos, em alguns municípios são 

encaminhadas para a SEPRIM, que informa no Sistema PPR a data de 

apresentação do talonário usado, arquiva o ROT e inutiliza as cópias de 

NFP; c) em outros municípios, são mantidas em arquivo na repartição 

fazendária estadual ou municipal, encaminhando-se à SEPRIM apenas o 

ROT. 

n) Ausência de mecanismos que assegurem a atualização cadastral. 

Depois de ingressar no CGC/TE, o produtor rural só será dele excluído 

ou terá seus dados atualizados se o requerer formalmente. Em regra, a 

exclusão não é requerida e só ocorre por ocasião do recadastramento. O 

último recadastramento iniciou em 1989 e estendeu-se até 1996. quando 

foram excluídas mais de 500.000 inscrições de produtores que não se 

recadastram. Não há estratégias voltadas a assegurar a atualização 

permanente do cadastro e nem mesmo a vinculação ou o cruzamento de 

dados com cadastros de outros órgãos ou entidades. 

o) Inexistência de estipulação da periodicidade anual para apresentação 

de talões. A legislação obriga o produtor a apresentar o bloco de NFP 

usado até 90 dias após a emissão da última NFP. Na hipótese de 

transcorrerem mais do que cinco anos entre a emissão da primeira e da 

última NFP, terá ocorrido a decadência do direito do fisco exigir o 

cumprimento de obrigação tributária que não tenha sido satisfeita; caso 

tenham se passado mais do que um ano, o que é freqüente, dados de 



115 

operações anteriores ao ano em curso deixam de ser consideradas para 

fins de apuração do Índice de Retorno do ICMS. Para minimizar o 

prejuízo no retorno do ICMS, a maioria dos municípios promove 

"censos agropecuários" deslocando funcionários para o interior do 

município no início de cada ano, a fim de coletar os dados contidos nos 

talões em uso ou ainda não apresentados à repartição, para incluí-los nas 

Guias Informativas anuais. 

p) Ausência de indicadores de desempenho e de sistemas gerenciais. 

Inexistem informações agregadas sobre: 

p1) a produção e a arrecadação por produto, por município, por porte 

do contribuinte; 

p2) insumos utilizados na agropecuária; 

p3) área plantada, por cultura, e projeção de safra; 

p4) financiamentos contraídos para o desenvolvimento de atividade 

agropecuária; 

p5) destinação dada aos produtos primários. 

As disfunções da Seção de Produção Primária - SEPRIM, acima 

relacionadas, servirão de base para a elaboração de instrumento de coleta de dados, 

conforme descrito na Seção 5.2.2. 

3.4 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Nesta exploração do ambiente do estudo, depois de descrita a estrutura e a 

missão da Secretaria da Fazenda, do Departamento da Receita Pública e, com mais 
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detalhes, das seções diretamente responsáveis pela Administração Tributária do 

Setor Primário, reserva-se esta Seção para a estruturação da visão sistêmica da 

Administração Tributária, com urna breve descrição das atribuições de cada 

subsistema. 

A Gestão da Receita Pública é a atividade estatal que tem por missão 

garantir os meios financeiros para o funcionamento e os investimentos do Estado, 

ao menor custo, com a máxima justiça fiscal e com o maior grau possível de 

observância voluntária da lei por parte dos contribuintes. Para tal, no que concerne 

à gestão dos tributos, compete-lhe promover a observância da legislação tributária, 

adotando três grandes linhas de ação, necessária e mutuamente complementares. 

Compete à Administração Tributária promover o cumprimento da legislação 

tributária, incumbindo-lhe, em primeiro lugar, desenvolver a prevenção, ou seja, 

tomar providências para que atos de sonegação não sejam praticados ou para que, 

quando ainda isolados ou incipientes, não se avolumem ou se generalizem. Em boa 

parte, as chamadas obrigações acessórias, aliadas ao processamento das 

informações coletadas, fazem parte da ação preventiva da Administração Tributária. 

Também as multas, adequadamente dosadas e oportunamente aplicadas, contribuem 

para evitar o descumprimento da legislação tributária. 

Em segundo lugar, a Gestão Tributária busca a recuperação das omissões, 

da inadimplência e da sonegação. Como regra, esse objetivo é alcançado pela 

realização de auditorias e demais meios de investigação, que culminam no 

lançamento do imposto e na imposição de multas, isto é, na ação fiscal repressiva. 

Em terceiro lugar, deve buscar a ampliação e a melhoria do sistema, 

principalmente em termos de eficiência, eqüidade e simplicidade. A modernização 

tecnológica, a qualificação da orientação prestada aos contribuintes e a 

simplificação das obrigações acessórias são imprescindíveis para assegurar 

permanente adequação da Gestão Tributária à evolução da própria realidade 

econômica e social. 
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Essas ações, de prevenção, recuperação e melhoria contínua, que têm início 

na concepção do sistema impositivo, devem permear os subsistemas da Gestão 

Tributária: os estudos econômico-tributários, a tributação, a arrecadação, a 

fiscalização, o contencioso, a cobrança, a promoção e educação tributárias, a gestão 

da informação fiscal e o atendimento ao contribuinte, enfim, todo o sistema, 

culminando na reavaliação e realimentação permanentes. 

A estrutura organizacional, metodológica e tecnológica da Administração 

Tributária deve propiciar o funcionamento de um ágil, flexível e integrado círculo 

virtuoso, representado na Figura 6, que segue: 

ADMINIST RAÇÃO T MUT MIA 
Missão: OTIMIZA 

RECEITA  
Estudos Econômico- 

Tributários 

Tributação 
Contencioso 

Administrativo  • PREVENÇÃO do ilícit 
tributário 

• RECUPERAÇÃO dos tributos 
 

sonegados 

	

Cobrança 	
MELHORIA CONTINUA  

Arrecadação 	

Promoção e Educaçãoi 
Tributárias 

	

Fiscalização e 	 NUA  

Figura 6 — A Administração Tributária e seus subsistemas 

Descreve-se a seguir cada um dos subsistemas da Gestão Tributária. 

3.4.1 Estudos Econômico-Tributários 

Alar 
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A dinamicidade da economia, criando relações comerciais revestidas por 

formas inéditas, obriga à permanente prospecção de fatos econômicos que denotem 

capacidade contributiva e estejam compreendidos no campo de incidência 

estabelecido pela Constituição Federal, bem como a mensuração da receita 

potencial, a fim de viabilizar a ampliação da base tributária, na busca da justa 

repartição dos encargos do Estado entre os agentes econômicos. 

Igualmente relevantes são a quantificação das desonerações e a realização 

de estudos sobre o efetivo incremento do nível de atividade econômica em razão da 

concessão de benefícios fiscais. De outra parte, a análise do comportamento setorial 

da atividade econômica e da arrecadação, fornecem subsídios para programação da 

ação fiscal. 

3.4.2 Tributação 

Sendo o ICMS um imposto estadual de abrangência nacional, a 

competência legislativa está repartida entre o Congresso Nacional (leis 

complementares), Senado Federal (alíquotas interestaduais), CONFAZ (benefícios 

fiscais e harmonização das obrigações acessórias) e Assembléias Legislativas. 

Assim, em sua maior parte, à Administração Tributária cabe proceder à 

consolidação e sistematização desta legislação, bem como à normatização infra-

regulamentar. No caso das obrigações acessórias, na verdade instrumentos de 

controle, informação e fiscalização, a Administração Tributária tem grande poder 

para estabelecer, retirar e simplificar procedimentos. 

3.4.3 Cadastro/Declaração 

O sistema cadastral é um grande banco de dados estruturado. Deve permitir 

a integração cadastral com as demais esferas de fiscalização, e ser dotado de 

mecanismos que assegurem a permanente confiabilidade dos dados cadastrais. 
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Por sua vez, o Conta-Corrente Fiscal (CCF), instrumento fundamental de 

controle do cumprimento da obrigação tributária principal, consiste no conjunto de 

informações sobre os fatos geradores praticados pelos contribuintes, com os 

montantes das operações realizadas discriminados de acordo com a respectiva 

situação tributária, por alíquota e base de cálculo, quando tributadas, e por 

dispositivo legal, na hipótese das não tributadas. 

A evolução tecnológica vêm contribuindo para que as declaraçõeS sejam 

prestadas pelos contribuintes em mídia eletrônica e contenham um nível de 

detalhamento cada vez maior. Ao invés de meras informações agregadas relativas ao 

período de apuração, passam a ser solicitados os dados relativos a cada fato gerador, 

permitindo cruzamentos entre os dados dos diversos intervenientes nas operações, 

com ampliação da inibição à fraude. 

3.4.4 Promoção e Educação Tributárias 

Compete à Gestão Tributária desenvolver, em caráter permanente, ações 

que elevem o nível de cumprimento voluntário da legislação tributária e contribuam 

para a formação da consciência social sobre o papel do tributo. 

A ampliação da efetividade do sistema tributário deve se dar também pela 

conscientização do cidadão/consumidor a respeito de seus direitos/deveres, 

relativamente ao tributo e ao seu retorno em serviços e obras. 

3.4.5 Arrecadação 

A partir da terceirização do recebimento dos impostos pela rede bancária, a 

função de arrecadação sofreu profundas transformações e passou a representar 

quase que exclusivamente o controle da execução dos serviços pelos agentes 

bancários. 
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3.4.6 Fiscalização 

A Fiscalização de Tributos Estaduais, desde a época do Imposto sobre 

Vendas e Consignações, vigente até 1966, adotou uma estrutura com base territorial. 

com  uma orientação e programação fortemente locais. Os programas de âmbito 

estadual sempre constituíram parcela menor da ação fiscal. 

O ICMS, por suas características de cadeias verticais de débitos e créditos: 

a informática, pelo poder de transformar grandes massas de dados em informação: 

os meios de comunicação, por dispensarem a presença física local; e a 

especialização setorial, pelo fato de aumentar a eficiência e a produtividade do 

Fiscal, estão provocando uma reorientação e uma reorganização da Fiscalização. 

passando a enfatizar a cadeia produção-consumo e o universo de contribuintes do 

mesmo setor, independentemente do local onde estejam estabelecidos. No curso 

desta mudança sobressai a preocupação em preservar a flexibilidade e agilidade das 

ações fiscais e também, a iniciativa do Fiscal. A rigidez do planejamento central. 

que pressupõe urna equipe de superdotados e pode provocar a transformação das 

demais cabeças pensantes em meros executores, é historicamente questionada pelo 

Fisco. 

O controle do cumprimento das obrigações tributárias por ocasião da 

ocorrência do fato gerador, através da Fiscalização do Trânsito de Mercadorias. 

também atua como inibidor do ilícito e como uma das fontes de subsídios para a 

atuação da Fiscalização. 

3.4.7 Contencioso Administrativo 

O Processo Administrativo Tributário desempenha os papéis de controle da 

legalidade do lançamento e de garantia do direito constitucional de ampla defesa do 

contribuinte acusado de ter infringido a legislação tributária. 
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3.4.8 Cobrança 

A cobrança eficaz e ágil é imprescindível, sob pena de o contribuinte 

sentir-se estimulado a descumprir as obrigações tributárias. Os principais 

empecilhos à eficácia da cobrança são: 

a) a não exigência de discriminação do rol de bens que integram o 

patrimônio do contribuinte, de forma automática, tão logo o mesmo se 

torna devedor; 

b) a inconstância da política de prazos de parcelamento dos créditos; 

c) a atuação de diferentes órgãos e categorias de funcionários públicos nas 

ações tendentes a constituir o crédito, cobrá-lo administrativamente e 

cobrá-lo judicialmente. 

3.4.9 Atendimento ao Contribuinte 

Na busca da aplicação do sistema tributário ao menor custo possível, deve 

ser minimizado não apenas o custo operacional da Administração Tributária, mas, 

com igual ênfase, o custo suportado pelo contribuinte para atender exigências 

burocráticas. É essencial criar condições que permitam ao contribuinte a utilização 

de todos os meios de comunicação para acesso às informações e obtenção de 

serviços conclusivos da Administração Tributária com presteza e uniformidade, de 

forma a eliminar deslocamentos desnecessários do contribuinte e subutilização de 

funcionários. 

3.4.10 Tecnologia da Informação 

Constituindo-se a informação no insumo básico da Gestão Tributária, 

compete-lhe gerenciar bases de dados, redes e o Sistema de Administração 

Tributária, assegurando a permanente disponibilidade de informações confiáveis, 
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úteis e relevantes, no formato definido pelo usuário, onde este se encontrar e no 

momento em que delas necessitar. 

Incumbe também à Gestão da Tecnologia Fiscal manter a base de 

conhecimentos fiscais, assegurando o compartilhamento de todos os documentos e 

subsídios produzidos pelos Gestores da Receita ou necessários ao desempenho de 

suas atividades. 

3.4.11 Articulação com União e Municípios 

Compreende o desenvolvimento de ações conjuntas voltadas ao 

aperfeiçoamento do Sistema Tributário e ao combate à evasão. 

O controle fiscal no âmbito do Setor Primário é executado de forma 

integrada pelo Estado e pelos Municípios. 

3.5 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA: TENDÊNCIAS 

Esta Seção relata subsídios coletados nas atividades exploratórias para 

embasar a construção do modelo de análise desta pesquisa, apontando as tendências 

observadas no que concerne à estrutura e ao funcionamento de órgãos de 

Administração Tributária, no âmbito da Administração Pública. Inicialmente. 

descreve-se a emancipação do Direito Tributário em relação ao Direito Financeiro. 

Depois, apresentam-se informações sobre a Administração Tributária no contexto 

internacional, na Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte. 

3.5.1 Direito Tributário e Direito Financeiro 

O Direito Tributário teve a sua autonomia científica e didática sustentada 

por juristas desde o início do século XX. Como ramo específico do Direito Público. 

compreende o conjunto de normas editadas com a finalidade de disciplinar a 
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realização das receitas decorrentes de prestações pecuniárias compulsórias, 

cobradas mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Em volume de 

doutrina e de normas o Direito Tributário sobrepujou o Direito Financeiro, do qual 

se desmembrou. O Direito Tributário caracteriza-se por ter como destinatários de 

seus mandamentos os agentes econômicos que realizam fatos definidos em lei como 

geradores da obrigação de recolher tributo (Receita Pública). Disto decorre sua 

dinamicidade e complexidade, correspondentes a rapidez cada vez maior com que 

se processam mudanças na economia, particularmente em razão de avanços 

tecnológicos. 

Diversamente, o Direito Financeiro permanece mais estável no tempo, por 

regrar a realização do gasto público. Compreende o conjunto de normas a serem 

observadas pelos agentes públicos que exercem a função de ordenadores de 

despesas (Despesa). Os especialistas em contabilidade pública e auditoria interna, 

por seu turno, aplicam normas instituídas no âmbito do Direito Financeiro e da 

Contabilidade Pública, no exame da legalidade da aplicação dos recursos públicos 

(Controle Interno). 

No curso do processo dinâmico de evolução do Direito, o Direito Tributário 

e o Direito Financeiro, passaram a compor ramos do Direito Público dotados por 

princípios, institutos e normas específicas. O Direito Tributário tem como principais 

destinatários de suas normas os agentes econômicos que desenvolvem atividades 

privadas; no âmbito do aparato administrativo do Estado, são incumbidos de 

disciplinar tais normas, orientar os contribuintes e fiscalizar o seu cumprimento, os 

funcionários especializados em tributação e em administração tributária. 

Diversamente, o Direito Financeiro dirige-se precipuamente aos agentes públicos 

que gerenciam a prestação dos mais diversos serviços públicos. Os funcionários 

encarregados de atuar no processo de controle orçamentário, empenho e liquidação 

das despesas públicas, são os que operam nos macroprocessos da Despesa e do 

Controle Interno. 
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3.5.2 Estrutura organizacional no contexto internacional 

Com base no artigo "Autonomia y Relación de la Administración Tributaria 

com el Resto del Sector Público" (Jenkins, 1993) e em pesquisa sobre a estrutura 

organizacional da Administração Tributária, no contexto internacional, esta Seção 

destaca a tendência de especialização, pela criação de órgãos específicos, em nível 

de primeiro escalão dos governos, incumbidos da gestão do macroprocesso de 

Administração Tributária. 

A consideração da especificidade da atividade fiscal no contexto do setor 

público é apontada como condição de sucesso da Administração Tributária : 

"El trabajo sostiene que la creación de uma organización separada e 
independiente a cargo de las funciones principales de la 
administración tributaria, a saber: auditoria, recaudación, servicios 
al contribuyente, etc., puede mejorar el funcionamiento de esta rama 
de la administración pública" (Jenkins, 1993, p.3). 

Atualizando-se a pesquisa originalmente desenvolvida por Bordin & 

Lagemann (1996), sobre a Administração Tributária no contexto internacional, 

constata-se a configuração institucional sintetizada no Quadro 10. 

Quadro 10 - Administração Tributária no contexto internacional 

PAÍS 

Argentina f 

i ÓRGÃO 

AFIZ", 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Autarquia com autonomia administrativa e 
funcional. Orçamento próprio e aportes do 

tesouro. Modificada pelo Decreto N° 618 de 
10/07/97. 

Bolívia el= 

Órgão de direito público e patrimônio 

administrativamente, 
descentralizado financeira e 

nistrativamente, que administra os tributos 
internos. Reorganizado pela Lei 1788, de 

16/09/97. 

Canadá 1114,I S*11 

Órgão com status ministerial encarregado da 
tributação. Seu diretor é hierarquicamente 

equivalente ao vice-ministro. Em 04199 foi criada 
a Agencia de Aduanas e Impostos que iniciou 

atividades em novembro de 1999. 
■••~1~1~.~.~ 
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 

  

ÓRGÃO 

  

PAÍS 

   

    

     

Colômbia )D1,-IN 
Órgão autônomo a quem compete a 

fiscalização, tributação e arrecadação tributária e a 
fiscalização aduaneira. 

- - 

Costa Rica rrh 
HACtENDA 

Órgão que tem por missão assegurar à 
sociedade costarriquense os recursos financeiros 

para satisfazer suas necessidades sociais. Foi 
modificado pelo Decreto 27146-H de 21/05/98. 

Dinamarca , - 

CENTRAL 
CUSTOMS AND 

TAX 
ADMINISTRA- 

TION 

Apontada por técnicos da OCDE como uma 
das melhores administrações tributárias do mundo, 

possui um ministério específico para a área 
tributária, o "Ministry of .  Taxation", um 

Departamento de Política e Planejamento 
Tributários e em um órgão de administração 
propriamente dito (Central Customs and Tax 

Administration), dividido em 32 seções regionais. 

El 

Salvador plê 

Órgão técnico independente responsável por 
arrecadar, fiscalizar e cobrar os impostos. Última 

modificação pelo Acordo 16 de 01/09/98. 

hie4 
Órgão totalmente autônomo, administrativa, 

funcional e financeiramente com personalidade 
jurídica e patrimônios próprios. 

- 	- 	- 

Equador 

Órgão com autonomia administrativa, 
funcional, financeira, e de gestão a quem compete 

a aplicação do sistema tributário espanhol. 
Espanha 

EUA O IRS  
Órgão autônomo a que compete administrar 

os impostos federais através do Serviço de Rendas 
Internas (IRS), de Aduanas e de Álcool, Fumo e 

Armas. 

........._ 	._, 

Órgão com personalidade jurídica própria e 
autonomia funcional, econômica, financeira, 

técnica e administrativa com patrimônio próprio. 
Modificada pelo Decreto 1-98 de 12/01/98. 

Guatemala 

Haiti 

Olor 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
IMPUESTOS 

Órgão ligado ao Ministério da Economia e 
Finanças, com competência para a tributação, a 

arrecadação e a fiscalização. 

Honduras 
SECRETARIA DE 

 BACIENDA 	Y 
CRÉDITO 
PUBLICO 

Órgão com autonomia administrativa, técnica 
e financeira, a quem compete a fiscalização, a 

tributação e a arrecadação tributária e aduaneira. 

Ovir . 
ti 

Na Itália há um ministério específico para as 
questões tributárias, o Ministério das Finanças; a  
administração orçamentária e da despesa pública 

está a cargo do Ministério do Tesouro. 
Itália 
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Jamaica 

PAÍS 

, 	
,--Now.--, 

nal•--1/4 

ÓRGÃO 

MENLSTERIO DE 
MAN ZAS Y 

PLANIFICACION 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 Órgão ligado ao Ministério de Finanças e 
Planejamento que administra os tributos nacionais. 

' 

Criado pela Revenue Board Act de 1991. 

Japão a 

1 

ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA 
NACIONAL 

Existe uma unidade autônoma que administra 
os tributos internos do país, independentemente do 
Ministério da Fazenda. A política tributária (e sua 

normalização), é realizada no Ministério de 
Finanças e aplicada pela Administração Tributária 

Nacional, a "NTA". 

México IÉt5 
In il9  

Órgão com autonomia de gestão, funcional , 
orçamentária e administrativa, independente da 
estrutura da Secretaria de Hacienda y Credito 

Público. Modificada pela Lei de 15/12/95. 

Panamá - ' 	• .,‘i • 
Órgão encarregado de fiscalizar, arrecadar e 

tributar impostos. É um departamento do Vice-
ministério de Finanças, reorganizado pelo Decreto 

Executivo N° 69 de 30/05/96. 

Paraguai 
SUBSECRETARIA 

DE ESTADO DE 
TRIBUTACIÓN 

Órgão que trata exclusivamente de questões 
tributárias, com status de subsecretaria de Estado. 
Organizado pelo Decreto Lei n° 15 de 08/03/90. 

Peru 
Órgão com autonomia administrativa, 

econômica, técnica e financeira, com 
personalidade jurídica de direito própria. Criado 

em 07/06/88 e modificado em 27/03/98. 

Uruguai , 

I 	, 

Órgão pertencente ao Ministério de Economia 
, 	e Finanças, a quem compete a administração dos 

tributos uruguaios. Organizado pelo Decreto 
217/997 de 25/6/97. 

Venezuela SENFEr E 
Órgão com autonomia funcional e financeira 

e sistema próprio de Recursos Humanos. Criado 
pelo Decreto 310 de 10/09/94. 

3.5.3 Administração Tributária na esfera federal 

Bordin & Lagemann (1996, p. 160) afirmam que "a administração tributária 

permanente e autônoma tem amplas possibilidades de ser adotada no Brasil". No 

âmbito federal isto já ocorre. O Governo da União segmentou os macroprocessos 

fazendários, criando órgãos e carreiras específicos para cada macroprocesso 

fazendário, conforme sintetizado no Quadro 11. 
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Quadro 11 - Administração Tributária na esfera federal 

MACROPROCESSO ÓRGÃO CARREIRA 

   

Receita 

Despesa 

Controle Interno 

Secretaria da Receita 
Federal 

Secretaria do Tesouro 
Nacional 

Secretaria Federal de 
Controle 

Auditor Fiscal 

Analista de Finanças 

Técnico de Controle 
Interno 

O Governo Federal evitou a generalização de atribuições, optando 
pela especialização dos recursos humanos em cada um dos 
macroprocessos fazendários: 
Receita  (Secretaria da Receita Federal 	— Auditores Fiscais); 
Despesas  (Secretaria do Tesouro Nacional — Analistas de Finanças): 
Controle  (Secretaria Federal de Controle — Técnicos de Controle 
Interno). 

3.5.4 Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte 

O Rio Grande do Norte foi pioneiro na implantação de uma nova 

configuração institucional da administração tributária, dentro de um modelo de 

independência em relação aos órgãos de finanças e planejamento. A missão de 

arrecadar as receitas estaduais foi seccionada do controle dos gastos, bem como do 

planejamento, do orçamento e da realização das despesas. 

Os resultados desta mudança foram pesquisados por Guaragna (2000), 

constatando que, sem nenhum "boom" econômico que justificasse um crescimento 

exagerado da arrecadação, o ICMS do RN evoluiu, de 1994, ano anterior a criação 

de um órgão especializado em tributação, de uma receita de ICMS de R$ 327 

milhões para, em 1999, R$ 665 milhões (preços de dez/99), com um crescimento de 

103% (Figura 7). 

A participação do Rio Grande do Norte na receita nacional do ICMS passou 

de 0,54% em 1994 para 0,90% em 1999, propiciando o melhor desempenho na 

arrecadação do imposto, no último exercício, dentre todos os Estados. 



128 

R$ 
Milhões 

700 

600 

Anecadação do ICM/ICMS 1989 a 1998 

615,90 

en 

g 500 512 20 
575,40 

Ei 
400 

398,90 I....""... 447,90 

o 
c5 a. 300 3 32,80 

"."`,0%,,e,  351,20 
312,70 

.....~"..... 
.1 •4°2 #7.,1C 

o 
"cs 

CO 
12 200 

280,40 

"Et 
2 
a 100 

0 	 . . 
1989 
	

1990 
	

1991 
	

1992 
	

1993 	1994 
	

1995 
	

1996 
	

1997 
	

1998 
ANO 

Figura 7 - Desempenho da arrecadação do ICM/ICMS do Rio Grande do 
Norte - 1989/1998 

Fonte: Guaragna (2000) 

3.6 CONTRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS 

Os Quadros 12 e 13, constantes na próxima página, encerram o Capítulo 3, 

sintetizando as contribuições das atividades exploratórias para a pesquisa. 



Quadro 12 - Sinopse das atividades exploratórias 

ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS 
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Procedimentos Abrangência 

 

Fiscais que conceberam a atual configuração da SEPRIM 

Direção do DRP 

Chefias da DTIF e da SEPRIM 

FAMURS 

IBGE 

Estrutura da Secretaria da Fazenda 

Legislação do ICMS 

Manuais da SEPRIM 

Contexto internacional 

Estrutura e funcionamento da SEPRIM 

Sistema de Administração Tributária 

Entrevistas 

Análise 
documental 

Observação 



Quadro 13 - Contribuições das atividades exploratórias para a pesquisa 
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ATIVIDADE EXPLORATÓRIA CONTRIBUIÇÃO PARA A PESQUISA 

Seção Subsídio coletado Procedimento efetuado 	Seção 

3.2 	Estrutura da Fazenda e do 
DRP 

3.2.3 	Funcionamento da 
SEPRIM 

3.3 	Disfunções da SEPRIM 

Composição dos Grupos de 
	

5.1 
Controle e Experimentais 

Elaboração do jornal 
	

5.2.2 
"Conhecendo a SEPRIM" 
(Anexo J), distribuído aos 
componentes dos Grupos 

Formulário "Diagnóstico 
	

5.2.2 
prévio, a ser aperfeiçoado 
pelos Grupos" (Anexo F) 

Delimitação da problemática 
	

4.1 

Construção do modelo de 	4.3 
análise 

	

3.1 a 3.5 
	

Investigação das rotinas, 
das disfunções e da 

Administração Tributária 

	

3.4 	Sistema de Administração 
Tributária 

3.5 	Administração Tributária: 
tendências 

Estruturação do construto de 	4.3 
Administração Tributária na 
Era Industrial e na Era 
Digital 



4 DA PROBLEMÁTICA AO MODELO DE ANÁLISE 

"Os métodos não são mais do que formalizações particulares do 
procedimento, percursos diferentes concebidos para estarem mais 
adaptados aos fenômenos ou domínios estudados." (Quivy & 
Campenhoudt, 1998, p. 25) 

Este Capítulo destina-se a tornar precisa a problemática, a apresentar o 

delineamento da pesquisa quase-experimental e a construir o modelo teórico de 

análise. A descrição do ambiente do estudo, contida no Capítulo precedente. oferece 

elementos para tornar mais precisa a questão de pesquisa. O delineamento da 

pesquisa é básico para a estruturação do plano de coleta dos dados. O modelo de 

análise, por sua vez, baseia-se no referencial teórico contido no Capítulo 2 e em 

elementos coligidos nas atividades exploratórias (Capítulo 3), relativos ao Sistema 

de Administração Tributária. A estruturação de tais elementos, neste Capítulo, 

objetiva orientar os próximos passos da pesquisa, a observação e a análise. 

4.1 	DELIMITAÇÃO DA PROBLEMÁTICA 

Ao destacarem que "cada investigação é uma experiência única, que utiliza 

caminhos próprios, cuja escolha está ligada a numerosos critérios, como sejam a 

interrogação de partida, a formação do investigador, os meios de que dispõe ou o 

contexto institucional em que se inscreve o seu trabalho", Quivy & Campenhoudt 

(op. cit, p. 120-1) afirmam que após a fase exploratória e "antes de estabelecer o 

modelo de análise, é sempre útil precisar de novo, uma última vez, a pergunta 

central de investigação." 

Os elementos coligidos nas atividades exploratórias oferecem suporte para 

especificar o Sistema de Informação a ser concebido, o órgão público ao qual ele se 

destina e o problema administrativo a ser solucionado, a fim de que se possa avaliar 

o impacto da aprendizagem organizacional de duplo circuito. Para que o modelo de 
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análise seja construído de forma a assegurar a estruturação de um plano de coleta e 

de análise dos dados, que viabilize uma solução adequada do problema de pesquisa, 

convém tornar mais precisa a questão de pesquisa. 

O ambiente em que vai ser procedida a verificação do impacto da 

Aprendizagem Organizacional é a Administração Tributária do Setor Primário do 

RS, atividade estatal que no Rio Grande do Sul está a cargo da Seção de Produção 

Primária da Secretaria da Fazenda - SEPRIM. A redefinição do funcionamento da 

SEPRIM demanda a concepção de um Sistema de Informação Organizacional apto 

a dar suporte à melhoria do desempenho da SEPRIM. O Sistema cujas 

características básicas serão definidas pelos Grupos de Controle e pelos Grupos 

Experimentais através de um processo que configure a aprendizagem 

organizacional de circuito único e de circuito duplo, respectivamente. denomina-se 

Sistema de Informação Tributária sobre a Agropecuária do RS - SITAGRO-RS. De 

posse de tais elementos, cumpre precisar a questão de pesquisa, tornando explícitos 

o problema administrativo a ser enfrentado e o ambiente organizacional onde vai ser 

procedida a verificação: qual é o impacto do estímulo à aprendizagem de circuito 

duplo na concepção do SITAGRO-RS e na redefinição do funcionamento da 

SEPRIM? 

4.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA EXPERIMENTAL 

A avaliação do impacto da Aprendizagem Organizacional de Duplo Circuito 

na concepção do SITAGRO e na redefinição da SEPRIM vai ser feita através de 

uma pesquisa quase-experimental de campo. 

A pesquisa experimental é caracterizada como aquela em que se busca 

resposta para a questão: "em que medida x afeta y?": 

"O investigador analisa o problema, constrói suas hipóteses e 
trabalha manipulando os possíveis fatores, as variáveis, que se 
referem ao fenômeno observado, para avaliar como se dão suas 
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relações preditas pelas hipóteses. Neste tipo de pesquisa a 
manipulação na quantidade e qualidade das variáveis proporciona o 
estudo da relação entre causas e efeitos de um determinado 
fenômeno, podendo o investigador controlar e avaliar os resultados 
dessas relações" (Kõche, 1997, p. 122-3). 

Assim, a manipulação a priori das variáveis independentes e o controle das 

variáveis estranhas é a característica básica da pesquisa experimental. 

As duas condições que devem estar presentes para a realização de 

experimentos: 

"A primeira é de que seja possível manipular a causa (variável 
independente); a segunda é de que se possam estabelecer certos 
controles que procuram isolar explicações .1ternativas. ou seja, 
interessa verificar com segurança até que ponto é o elemento A, e 
não outros fatores, como B, ou C que causam D" (Roesch. 1996, 
p.125). 

Nesta pesquisa quase-experimental buscam-se elementos para avaliar a 

relação de causa e efeito entre o processo de criação de conhecimento 

organizacional e o Sistema de Informação dele resultante. Como o SITAGRO-RS 

será o Sistema de Informação utilizado pela SEPRIM para gerenciar a 

Administração Tributária do Setor Primário do RS, há que se adotar como variável 

dependente o conjunto de atributos de Administração Tributária privilegiados pelos 

Grupos de Controle e Experimentais. No modelo de análise deve ser elaborado o 

construto de Administração Tributária, adotando-se, com suporte no referencial 

teórico, as dimensões Era Industrial e Era Digital para a seleção de atributos que 

permitam analisar as concepções privilegadas pelos Grupos. 

O Quadro 14 sintetiza o delineamento desta pesquisa quase-experimental, 

que apresenta como: 

a) variável independente: o método de criação de conhecimento 

organizacional; e 

b) variável dependente: os atributos de Administração Tributária adotados 



GRUPOS VARIÁVEL INDEPENDENTE VARIÁVEL DEPENDENTE 

   

I. de controle 

	

	Aprendizagem de 
circuito único 

II. experimentais 	Aprendizagem de 
circuito duplo 

Predominância de atributos de 
Administração Tributária 

associados à Era Industrial ou à 
Era Digital, na redefinição da 
SEPRIM e na concepção do 

SITAGRO-RS 

134 

pelos Grupos na redefinição do papel da SEPRIM e na concepção do 

SITAGRO-RS. 

Quadro 14 - Delineamento da pesquisa experimental 

Dentre as vantagens da pesquisa experimental Kerlinger (apud Kõche, 

1997, p. 125) destaca: 

a) possibilidade de fácil manipulação das variáveis, proporcionando uma 

situação de elevado controle dos experimentos e do estudo detalhado 

das relações entre variáveis, consideradas isoladamente ou em conjunto; 

b) flexibilidade das situações experimentais, otimizando o teste de vários 

aspectos das hipóteses; 

c) possibilidade de replicar os experimentos, ensejando a participação da 

comunidade científica na sua avaliação. 

Como limitações da pesquisa experimental, Kerlinger (apud Kõche, 1997) 

aponta a falta de generalidade, eis que o resultado obtido em uma situação de 

laboratório nem sempre é o mesmo constatável em uma situação de campo, já que 

outras variáveis desconhecidas ou imprevisíveis podem interferir na produção dos 

resultados. Destaca, ainda, que a própria natureza das variáveis manipuladas em um 

experimento pode diferir das variáveis "naturais" propriamente ditas. Isto restringe 

o alcance dos resultados às condições experimentais. 
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Procurando minimizar o efeito das limitações apontadas por Kerlinger, uma 

série de medidas foram adotadas no âmbito desta pesquisa. 

A eventual discrepância de posicionamentos dos componentes dos grupos 

por estarem em uma situação "de laboratório" ou em uma situação real, foi 

minimizada em função de, conforme descrito no Capítulo 5, os grupos serem 

constituídos no ambiente de trabalho, por funcionários formalmente designados pela 

Direção do Departamento da Receita Pública para solucionarem o problema. Os 

Grupos de Controle e Experimentais têm como componentes pessoas com poder 

para definir características básicas de um Sistema de Informação para a 

Administração Tributária do setor primário gaúcho. 

Procurou-se, ainda, seguir a recomendação de Jones (apud Roesch, 1996, p. 

148), no sentido de "desenvolver uma relação na pesquisa em que as pessoas 

tenham a oportunidade de refletir e analisar sobre questões que lhe são relevantes", 

eis que "a pesquisa social deve contribuir para o conhecimento prático". 

4.3 CONSTRUÇÃO DO MODELO TEÓRICO DE ANÁLISE 

Construir um modelo de análise de uma investigação eqüivale a estruturar 

um conjunto de conceitos, estreitamente articulados entre si para formarem um 

quadro de análise coerente e unificado. "A conceptualização é mais do que uma 

simples definição ou convenção terminológica. É uma construção abstracta que visa 

dar conta do real" (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 121). Trata-se de uma 

construção-seleção por não reter todos os aspectos da realidade em questão, mas 

somente o que exprime o essencial dessa realidade, na ótica do investigador. 

Ao contextualizar o problema de pesquisa, efetuar a revisão de literatura e 

realizar atividades exploratórias, ocorreu um alargamento da perspectiva, coligindo-

se novas idéias, que devem ser estruturadas para que melhor se avalie o impacto da 

aprendizagem organizacional na concepção do SITAGRO-RS. É este o objeto desta 
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Seção. Os conceitos e informações compilados devem ser traduzidos em uma 

linguagem e forma que permitam a condução de um trabalho sistemático de coleta e 

análise dos dados. De acordo com Quivy & Campenhoudt (1998, p. 109), o modelo 

de análise "constitui a charneira entre a problemática fixada pelo investigador, por 

um lado, e o seu trabalho de elucidação sobre um campo de análise forçosamente 

restrito e preciso, por outro". 

4.3.1 Delineamento do construto 

O construto é uma construção lógica de um conjunto de propriedades 

aplicáveis a elementos reais. Possui um significado construído intencionalmente a 

partir de um marco teórico, devendo ser definido de tal forma que permita ser 

delimitado, traduzido em proposições particulares observáveis e mensuráveis 

(Kerlinger, 1985, p. 42 apud Këche, 1997, p. 115). 

Nesta pesquisa, a variável independente é a aprendizagem organizacional e 

a variável dependente consiste no conjunto de características organizacionais de 

Administração Tributária preponderantes na redefinição do funcionamento da 

SEPRIM e na concepção do SITAGRO-RS. A potencial predominância de 

determinado conjunto de características, decorrente do estímulo à aprendizagem de 

duplo circuito, deve ser mensurada pelo confronto das diferentes concepções do 

Sistema, a serem produzidas pelos Grupos de Controle e Experimentais, com os 

atributos contidos no construto teórico de Administração Tributária, resultante da 

revisão de literatura e das atividades exploratórias. 

4.3.2 Seleção das dimensões do conceito 

A construção do conceito consiste em (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 

123): 

a) "determinar as dimensões que o constituem, através das quais dá conta 

do real"; 
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b) precisar os indicadores, que são "manifestações objetivamente 

observáveis e mensuráveis das dimensões do conceito". 

A revisão de literatura oferece sólido suporte para a estruturação de 

construtos mediante a adoção do critério temporal na eleição das dimensões que 

ensejam adequada análise da variável dependente. Inúmeros autores (Drucker, 

1974; Toffler, 1995; Tapscott, 1997; De Masi, 1999) destacam a mudança dos 

paradigmas que orientavam o funcionamento das organizações, dos sistemas de 

informação, da criação de conhecimento organizacional e da gestão dos tributos, na 

Era Industrial (passado) e na Era Digital (presente/futuro). Em razão do exposto, 

adotam-se como dimensões do construto Administração Tributária a Era Industrial e 

a Era Digital. 

O Quadro 15 sintetiza o conceito e as dimensões, cujos atributos serão 

delineados para formar o modelo teórico de análise. 

Quadro 15 - Conceito e dimensões 

CONCEITO DIMENSÕES 

  

Era industrial 

Modelo de Administração Tributária 

Era digital 

4.3.3 Definição dos atributos 

O modelo de análise será composto pelo construto de Administração 

Tributária, elaborado em duas dimensões: Era Industrial e Era Digital. Na 

estruturação do construto, identificados o conceito e as dimensões, resta definir os 

atributos. 

Conforme reportado na Seção 4.3.2, os indicadores são "manifestações 

objetivamente observáveis e mensuráveis das dimensões do conceito" (Quivy & 
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Campenhoudt, 1998, p. 123). Referem ainda os autores do Manual de Investigação 

em Ciências Sociais que os termos "atributos" e "características" podem ser usados 

com o mesmo significado de "indicadores". 

Sintetizando as características organizacionais abordadas nos Capítulos 2 e 

3, complementadas por análise da abordagem adotada por Hall (1984) na obra 

Organizações.. Estrutura e Processos, elabora-se o construto de Administração 

Tributária indicando, para cada uma das dimensões, atributos referentes a: 

a) intenção organizacional; 

b) estrutura organizacional; 

c) coordenação e controle; 

d) recursos humanos e processos de trabalho; 

e) relações com o ambiente e percepção do tempo; 

f) tecnologia de informação; 

g) gestão do conhecimento e inovação. 

4.3.4 Intenção organizacional 

Conforme salientado na Seção 2.2.4, a intenção organizacional é definida 

como a aspiração de uma organização às suas metas. O referencial teórico e as 

atividades exploratórias fornecem suporte para a identificação dos seguintes 

atributos, referentes a cada uma das dimensões do conceito Administração 

Tributária, relacionados com a intenção organizacional: a missão, o grau de 

conhecimento da intenção organizacional por parte dos componentes da 

organização, o objetivo enfatizado, os indicadores adotados para mensurar a 

realização da intenção organizacional e o foco da organização, que migra de foco no 
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próprio Fisco para foco no contribuinte. O incremento da Receita depende do 

exercício exitoso da atividade econômica, competindo ao Fisco prestar atendimento 

conclusivo ao contribuinte e estimular o cumprimento voluntário das obrigações 

tributárias. 

Importa referir a complementaridade entre o construto relativo à intenção 

organizacional (Quadro 16) e os demais construtos. A clareza da missão única: 

otimizar Receita para viabilizar o funcionamento do Estado e o atendimento das 

demandas sociais, por parte de todos os funcionários que atuam nos diversos 

subsistemas da Administração Tributária, é requisito para a superação da 

segmentação organizacional, com o aumento da eficácia organizacional. 

O Quadro 16 	apresenta, de forma esquemática, o construto de 

Administração Tributária relativo à intenção organizacional 5 , discriminando 

características organizacionais preponderantes na Era Industrial e na Era Digital, 

relativamente a: 

a) missão e metas; 

b) objetivo enfatizado; 

c) indicadores de desempenho e foco. 

5  Insere-se o Quadro 16, contendo o construto teórico de Administração Tributária relativo à intenção 
organizacional, na próxima página. 



140 

Quadro 16 - Administração Tributária: Intenção organizacional 

Construto: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Dimensão Era Industrial n. Dimensão Era Digital 

Combater a sonegação. 

Missão 

Otimizar Receita, promovendo o 
cumprimento voluntário das 
obrigações tributárias. 

Metas 

Confusas, impostas, conflitantes. 
Voltadas de forma preponderante à 
repressão do ilícito. 

Claras, compartilhadas, congruentes. 
Voltadas ao cumprimento voluntário 
da legislação e à ampliação da 
percepção do risco do 
descumprimento. 

Objetivo enfatizado 

Combate à sonegação; controle 

Hegemonia do subsistema 
Fiscalização (Seção 3.3.6), com foco 
na repressão ao ilícito após sua 
ocorrência. 

Fiscal = repressão = reatividade  

Aumento do cumprimento 
voluntário das obrigações 
tributárias 

d> 	Atuação harmônica e integrada 
dos subsistemas que integram a 
Gestão da Receita (Seção 3.3), 
buscando prevenir o ilícito tributário e 
elevar o cumprimento voluntário da 
legislação. 

Administrador tributário = 
proatividade 

Indicadores de desempenho da Administração Tributária 

q> 	Complexos, mutáveis, 
contraditórios, não divulgados, 
abrangendo apenas parte dos 
subsistemas. 

6> 	Simples, estáveis, adequados 
para mensurar o cumprimento da 
missão e o alcance dos objetivos; 
conhecidos por todos, abrangendo 
todo o macroprocesso. 

Foco 

No Fisco: o contribuinte só 
tem deveres; e o Fisco, prerrogativas. 

No Contribuinte: 

4.3.5 Estrutura organizacional 

Ao abordarem a correlação entre a política e a administração tributárias, 

Bordin & Lagemann (1996, p. 159) enfatizam que o aperfeiçoamento e a 
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simplificação da administração tributária "tendem a tornar a política tributária mais 

eficaz". Igualmente, "a condução de uma política tributária calcada em uma 

estrutura fiscal simplificada tende a facilitar a administração dos tributos". 

Corroborando a existência de correlação entre a atividade administrada e a 

estrutura organizacional, Hall (1984, p. 61) afirma que "há uma forte tendência para 

que as organizações se tornem mais complexas à medida que suas próprias 

atividades e o ambiente que as cerca se tornem mais complexas". Ao relatar 

pesquisa de Lawrence & Lorsch (1967) sobre as fontes e as conseqüências da 

complexidade organizacional, Hall destaca que: 

"a diferenciação estrutural inclui diferenças de atitude e 
comportamento por parte dos membros dos departamentos 
diferenciados. Estas incluem orientações para as metas específicas 
do departamento, ênfases diversificadas nas aptidões interpessoais, 
perspectivas temporais variadas e diferentes tipos e graus de 
formalização da estrutura. Por conseguinte, os departamentos 
variam não apenas quanto às tarefas específicas que executam, mas 
também quanto ao comportamento subjacente e às perspectivas de 
seus membros" (Hall, 1984, p. 61-2). 

Com base em pesquisa sobre a administração tributária no contexto 

internacional, Bordin & Lagemann (1996, p. 160) afirmam que "medidas de 

simplificação da estrutura de impostos e de fortalecimento dos órgãos de 

fiscalização e controle contribuem para a redução da evasão fiscal e conseqüente 

elevação do nível de receita fiscal". 

As atividades exploratórias, com destaque para a pesquisa sobre a estrutura 

organizacional no contexto internacional (Seção 3.5.2 e Quadro 10) e o referencial 

teórico, cumprindo ressaltar os conceitos desenvolvidos por Bordin & Lagemann 

(1996), Hall (1984), Lawrence & Lorsch (1967), Pels & Wortmann (1992) e Toffler 

(1995), oferecem elementos para a identificação dos atributos predominantes nas 

duas dimensões do construto de Administração Tributária: a Era Industrial e a Era 

Digital, no que concerne à estrutura organizacional (Quadro 17). 



Gestão dos recursos 

Separação entre a gestão tributária e 
a gestão dos meios necessários para 
otimizar a receita 

Autonomia no gerenciamento dos 
meios: tecnologia, recursos humanos 
e financeiros, capacitação 

Integração entre os subsistemas 

Isolamento ou integração rara e 
	

Serviços e ações integradas, 
tópica; cubiculismo 
	 tornando-se tênues as fronteiras entre 

os subsistemas 

Dimensão Era Industrial 
Estrutura organizacional 

Segmentação Organizacional: 	Institucionalização do órgão de 
Gestão Tributária: 

Atribuição do gerenciamento 
de alguns subsistemas a diferentes 
órgãos 

Status de segundo ou terceiro 
escalão 

t> 	Baixo nível de interação e de 
cooperação entre os subsistemas 

Verticalização acentuada, com 
muitos níveis hierárquicos 

cP 	Responsável por todos os 
subsistemas 

ci? 	Vinculação direta ao Chefe do 
Poder Executivo 

Visão sistêmica, com 
intensificação da interação entre os 
subsistemas e retroalimentação 
permanente 

Verticalização mínima 
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Quadro 17 - Administração Tributária: estrutura organizacional 

Construto: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

4.3.6 Coordenação e controle 

Na Seção 2.5.4 foi apresentada a descrição concebida por Alvin Toffler 

(1995, p. 195) para a organização burocrática da Era Industrial, através de duas 

características básicas: os "cubículos" e os "canais". A segmentação do processo 

produtivo, e da própria construção do saber nas organizações, enseja apropriação de 

poder pelos especialistas que atuam em cada um dos departamentos (cubículos), 

pelo fato de serem os únicos que detém o conhecimento necessário para executar 

funções específicas; o poder dos gerentes advém do controle que exercem sobre o 

fluxo de informações que passa pelos canais. Trata-se de um processo nocivo, em 

que a disputa pelo poder e a preocupação em preservá-lo reforçam a existência de 
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feudos e dificultam a integração. Ao abordar o aumento da complexidade da 

organização, Hall (1984, p. 54-67) destaca como conseqüência da maior 

diferenciação, horizontal e vertical, a ampliação dos problemas de coordenação e 

controle, trazendo implícitas as disputas por poder. Cita conclusões de pesquisa 

realizada por Blau & Schoenherr em órgãos governamentais que administram 

finanças públicas: o pessoal da hierarquia administrativa despende mais tempo com 

problemas de comunicação e de controle do que na supervisão direta da atividade-

fim; há, também, "pressão para haver mais pessoal para cuidar do acréscimo das 

atividades de controle e coordenação, aumentando assim a proporção do pessoal 

total dedicado a tais atividades" (Blau & Schoenherr, 1971, apud Hall, 1984, p. 64). 

Hage & Aiken (1976, apud Hall, 1984, p. 64) constataram que ocorre a 

subutilização dos profissionais liberais situados em níveis hierárquicos 

intermediários, "quando a autoridade se concentra no topo da organização"; outra 

decorrência da insuficiente autonomia dos funcionários, apontada na mesma 

pesquisa, é o prejuízo à eficácia e à agilidade da implantação das mudanças. 

No que tange à autonomia, há que se registrar constatação ocorrida durante 

as atividades exploratórias, da falta de autonomia que caracteriza a atuação dos 

Fiscais na quase totalidade dos estados brasileiros, exceto o Rio Grande do Sul. Nos 

demais estados, assim como na esfera federal, predomina o cerceamento à ação 

fiscal, condicionada à prévia autorização e delimitação pela Chefia. Trata-se de 

medida juridicamente questionável. A atividade de fiscalização de tributos é 

vinculada, prevalecendo o dever funcional de aplicar a lei ao caso concreto, 

estatuído pelo Código Tributário Nacional, com eficácia de lei complementar. 

O direcionamento/cerceamento da ação fiscal enseja interferência política e 

subtrai comprometimento e iniciativa dos funcionários. A fim de que sejam evitados 

os aspectos negativos inerentes à limitação da autonomia, identificados em pesquisa 

científica antes referida, há que se preservar a prerrogativa de o Administrador 

Tributário formalizar em atos administrativos o resultado da aplicação da lei ao caso 

sob exame, respeitado o direito de impugnar e observadas diretrizes gerais do órgão. 



Dimensao Era Industnal Dimensão Era Digital 
Planejamento 

Participativo, com base na 
inteligência fiscal 

intuitivo e de cima para baixo 

Papel da alta gerência 

Catalisadora 

Método gerencial preponderante 

Comandante 

Participativo, com valorização das 
chefias intermediárias 

De cima para baixo, impositivo 

Comunicação 

Diálogo Ordens/Instruções 

Fluxo da informação 

Fluxo horizontal e vertical Fluxo vertical 

cf> 	O Administrador Tributário 
define em conjunto com os demais 
componentes da Equipe, com base 
em critérios objetivos e na 
experiência, o alvo e a abrangência 
da ação fiscal. 

t> 	Tolhida, condicionando-se a 
ação fiscal à prévia autorização e 
delimitação de abrangência, por parte 
da Chefia. 

A "verdade da organização" 

É definida pelas chefias 	 Resulta de diálogo e reflexão 
coletivos 

A natureza dos funcionários, na visão da chefia 

Acomodação e falta de iniciativa 	Postura proativa e de aprimoramento 

Acesso do funcionário às informações contidas nos Sistemas 

Restrito 	 Livre e estimulado 

Autonomia para atuar e autuar 
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A variável coordenação e controle é delineada no construto de 

Administração Tributária no Quadro 18. 

Quadro 18 - Administração Tributária: coordenação e controle 

Construto: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
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4.3.7 Recursos humanos e processos de trabalho 

Como decorrência da segmentação da estrutura organizacional, com a 

proliferação de subsistemas que agem de forma isolada e perseguindo objetivos 

próprios, e da ênfase no controle do processo, em detrimento da busca conjunta do 

resultado otimização da receita, o modelo de Administração Tributária da Era 

Industrial caracteriza-se por um quadro de pessoal em que as carreiras denotam: 

a) segmentação excessiva, com a criação de cargos específicos para alguns 

subsistemas, ou 

b) cargo com competência para atuar em mais do que um macroprocesso 

fazendário (macroprocesso da Gestão da Receita e macroprocesso de 

Controle do Gasto, por exemplo). 

Cada macroprocesso apresenta realidades distintas no que tange à: 

a) missão (otimizar Receita X controlar o Gasto); 

b) cliente 	imediato 	(contribuintes/iniciativa 	privada 	X 	gestor 

público/órgãos públicos); 

c) ordenamento jurídico (ordenamento tributário X Lei 4.320/64); 

d) local de atuação (capital e interior X só capital). 

Na hipótese de segmentação funcional excessiva, diversas carreiras têm 

atuação restrita a alguns subsistemas, tendendo ao conflito operacional e funcional 

em razão de disputas por vantagens funcionais e por espaço na Gestão da Receita. 

A abrangência excessiva do cargo, com o acúmulo de atribuições para atuar 

em mais do que um macroprocesso, revela-se inócua porque, na prática, ocorre a 

especialização e a atuação exclusiva em um dos macroprocessos. Esta situação pode 

provocar: 
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a) desqualificação profissional decorrente da atuação simultânea em dois 

complexos e distintos macroprocessos; 

b) indevido emprego da remoção compulsória de um para outro 

macroprocesso como penalidade, sem observância da lei e sem 

instauração do processo próprio; 

c) remoção compulsória de um para outro macroprocesso de funcionário 

que esteja desenvolvendo ação de fiscalização que não interesse ao 

detentor momentâneo do poder político. 

No modelo da Era Digital, consentâneo com as novas formas de gestão e 

criação de conhecimento organizacional, visualiza-se a atuação de uma só carreira. 

aqui denominada de Administrador Tributário, com competência plena para atuar 

em todos os subsistemas da Gestão da Receita e apenas neles. 

O modelo pressupõe uma carreira estruturada, com critérios objetivos e 

estáveis regulamentando a ascensão funcional e a lotação. O Administrador 

Tributário preocupa-se em: inteirar-se sobre as atividades econômicas 

desenvolvidas pelos contribuintes; avaliar a adequação das normas, propondo 

aperfeiçoamentos tendentes a simplificar obrigações tributárias e a facilitar seu 

cumprimento; prospectar novos fatos econômicos que denotem capacidade 

contributiva; orientar os contribuintes com clareza e presteza; estimulando a 

ampliação da observância voluntária da legislação; adotar postura proativa, 

buscando munir-se de elementos que permitam melhor e permanente gerenciamento 

tributário. 

Com suporte no referencial teórico e nas atividades exploratórias, o 

construto de Administração Tributária (Quadro 19) apresenta atributos pertinentes 

aos recursos humanos e aos processos de trabalho, destacando, ainda, a política de 

capacitação; a especialização por subsistemas ou a atuação de equipes 

multisetoriais, destacada como requisito da aprendizagem organizacional na Seção 
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2.2.4; as relações interpessoais; a prevalência do trabalho individual ou em equipes; 

e as fontes dos dados. 

Quadro 19 - Administração Tributária: recursos humanos e processos de 
trabalho 

Construto: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Dimensao Era Industna 	Dimensão Era Digital 

Estrutura de cargos com 	Especialização funcional no 
abrangência inadequada 	macroprocesso de Gestão da 

Receita 

Capacitação dos funcionários 

Por iniciativa do funcionário e às suas 	Matriz permanente de capacitação 
expensas 	 continuada, com a incorporação do 

domínio das novas tecnologias. 

Funcionários: Especialização X Multifuncionalidade 

Especialistas por subsistema 	 Multifuncionalidade no 
macroprocesso, com equipes 
multisetoriais 

Relações interpessoais 

Individualismo/grupismo 	 Interação coletiva 

Desenvolvimento das ações de Gestão Tributária 

Trabalho individual 	 Trabalho em Equipes 

Sistema de avaliação do desempenho individual e organizacional 

Apenas cumpre-se a lei. 	 Promove a reflexão individual e 
coletiva. 

Na realização de auditorias fiscais manuseiam -se 

Documentos e livros fiscais em papel, 	Informações eletrônicas. 
com verificação manual dos registros 
relativos aos fatos geradores. 

Fontes dos dados e abrangência das análises 

Exame restrito às informações 	Múltiplas fontes de dados ensejando 
coletadas pelo Fiscal junto ao próprio 	cotejamento dos registros de todos 
contribuinte. 	 contribuintes intervenientes ou 

relacionados com o fato gerador. 
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4.3.8 Relações com o ambiente e percepção do tempo 

O construto que trata das relações com o ambiente e da percepção do 

tempo, por parte da Administração Tributária, realça a ênfase em aspectos 

endógenos à organização, na Era Industrial, contrapondo-se a uma realidade de 

organização aberta e interligada com os demais órgãos governamentais, com as 

entidades representativas das classes econômicas e profissionais, com as 

universidades e instituições de pesquisa, e, enfim, com a sociedade, na Era Digital. 

Os avanços tecnológicos viabilizam o modelo de governo interligado em 

rede (Seção 2.55). O novo contexto permite a transformação da qualidade dos 

serviços prestados ao contribuinte, tanto na orientação sobre a legislação tributária 

quanto no atendimento de demandas, como a solicitação de autorização de 

impressão de documentos fiscais ou a autenticação eietrônica da escrita fiscal. Além 

de permitir a melhora da relação com o contribuinte, a Era Digital traz consigo a 

viabilização da cooperação mútua e permanente entre os diversos órgãos de 

fiscalização, tanto entre as esferas federal, estadual e municipal, quanto entre os 

Fiscos dos diversos Estados da Federação. Na Era Industrial, o enclausuramento de 

cada órgão fiscalizador caracterizou-se pela não informação a outros órgãos fiscais 

sobre autuações lavradas, para não comprometer a capacidade de solvência dos 

devedores autuados. Há (havia) o receio de que o intercâmbio de informações sobre 

atos praticados pelo contribuinte que representem, simultaneamente, infração em 

relação a tributos federais e estaduais, como a omissão de saídas de mercadorias, 

pudesse inviabilizar a cobrança dos valores devidos ao órgão que primeiro detectou 

a infração. 

A abertura da Administração Tributária para a sociedade, a busca 

permanente da adequação dos procedimentos às mudanças ambientais e a 

substituição do imediatismo pela visão de longo prazo, constam no Quadro 20, 

como atributos da Administração Tributária na Era Digital. 
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Quadro 20 - Administração Tributária: relações com o ambiente e percepção 
do tempo 

Construto: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Dimensao Era Industrial Dimensão Era Digital 

organização" 

Voltado para dentro e para fora 

o "olhar da 

Voltado para dentro 

Relação do órgão de Administração Tributária com o ambiente 

Submissão/dominação 	 Harmonia 

Relação Fisco-Contribuinte 

Desconfiança. 	 Confiança. 

Ê 	Conflito de interesses: todo 	P 	Convergência de interesses: 
contribuinte é um sonegador/infrator, até 	buscar a generalização do cumprimento 
prova em contrário. 	 voluntário, a fim de assegurar 

Tratamento autoritário. 	
justiça/eqüidade fiscal. 

Norma publicada presume-se 	
Tratamento cortês. 

conhecida e compreendida. 	 6> 	Deve-se explicar os direitos e 

t> 	Lentidão na solução de consultas. 	
obrigações dos contribuintes. 

 
Emperramento no processo 	

Agilidade na solução de 
 

tributário-administrativo, com a 	
consultas. 

institucionalização da "gaveta" como 	p 	Eficiência e justiça na apreciação 
meio punitivo, ao arrepio da lei. 	 de impugnações e pedidos de repetição 

de indébito. 

Intercâmbio com o Fisco federal, de outros Estados e Municípios 

Esporádico, burocrático e tópico 	Intercâmbio permanente 

Interação com instituições de pesquisa e Universidades 

Inexistente 	 Programas conjuntos voltados à 
pesquisa e à aplicação de novos 
conceitos na Administração Tributária 

Interação com entidades econômicas e profissionais 

Escassa ou inexistente 	 Intensa, com análises voltadas à 
otimização da Receita e aos 
interesses comuns 

Percepção do tempo 

Voltada para o passado ou 	 Orientada para o futuro 
imediatismo, com atenção exclusiva 
ao curto prazo 
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4.3.9 Tecnologia de informação 

Conforme referido por Alvin Toffler (1995), não basta a atualização do 

hardware e do software, Faz-se necessário perquirir sobre a disponibilização do 

acesso aos dados e sobre o uso que se faz dos mesmos. "Toda a reestruturação séria 

de uma empresa ou de um governo" tem que atacar diretamente a estrutura de poder 

baseada na apropriação exclusiva do conhecimento. A forma de mensuração do 

valor da informação útil e tempestiva, elaborado por Davis & Olson (1987), consta 

na Seção 2.6.2. 

Para conceitualizar a Tecnologia de Informação na Administração 

Tributária, selecionaram-se os atributos que constam no Quadro 21, identificando-se 

as características associadas com a Era Industrial e com a Era Digital a partir da 

revisão de literatura sobre o gerenciamento da Tecnologia de Informação e sobre a 

construção e implementação de Sistemas de Informação Organizacional. 

Quadro 21 - Administração Tributária: tecnologia de informação 

Construto: ADMINISTRAÇÃO 

Dimensão Era Industrial 

TRIBUTÁRIA 

Dimensão Era Digital 

Tecnologias de informação 

Desconexas 	 Soluções integradas em rede 

Sistema de Informação 

Depósito de dados 	 Base 	compartilhada 	de 
conhecimentos 

Principal input e output do Sistema de Informação 

Dados 	 Conhecimento 

A rede do Sistema de Informação 

Opera intra-subsistemas 	 Como rede de conhecimentos entre 
os subsistemas e com o mundo 
exterior 

Na orientação ao contribuinte empregam-se 

Informações verbais 	 Informações eletrônicas 

Prospecção de novas tecnologias 

Esporádica 	 Permanente 
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4.3.10 Gestão do conhecimento e inovação 

Conforme destacado por Domenico De Masi (1999, in A Sociedade Pós-

Industrial, p. 49-52), o que está em jogo na Era Digital é a gestão do saber. 

Enquanto na Era Agrícola a preocupação primeira era a sobrevivência, e na Era 

Industrial, a propriedade dos meios de produção e a apropriação da mais-valia, hoje 

a mola propulsora do desenvolvimento econômico e social é a gestão do 

conhecimento. 

As organizações públicas, como a Administração Tributária, são 

influenciadas pelas organizações privadas e as influenciam. Na Era Industrial as 

organizações públicas importaram das privadas o cubiculismo (Toffler, 1995, p. 

195), a ênfase no controle e no formalismo (De Masi, 1999), bem como na adoção 

da norma escrita como fonte da legitimação do poder administrativo e dos atos dele 

derivados (Webber, 1997). No entanto, as disfunções burocráticas, por um lado, e a 

mudança de paradigmas provocada pela Revolução Digital, por outro, estão fazendo 

com que a capacidade para gerir e gerar conhecimento passe a se constituir no 

principal ativo das organizações. 

No Capítulo 2, Seção 2.2, foi sintetizada a Teoria da Criação do 

Conhecimento, elaborada por Nonaka & Takeuchi (1997), destacando que é da 

interação entre o conhecimento explícito e o conhecimento implícito ou tácito que 

decorrem os quatro modos de conversão dos conhecimentos em novos 

conhecimentos: a socialização, pelo compartilhamento do conhecimento; a 

externalização do conhecimento conceitual; a combinação de conceitos, gerando o 

conhecimento sistêmico; e a internalização, com a transformação do conhecimento 

sistêmico e conceitual em conhecimento operacional. Abordadas as rotinas 

organizacionais defensivas (Argyris, 1968) e conceituada a aprendizagem de duplo 

circuito, foram elencados os requisitos para a institucionalização da criação do 

conhecimento organizacional (Seção 2.2.4), que embasam o construto constante no 

Quadro 22. 
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Quadro 22 - Administração Tributária: gestão do conhecimento e inovação 

Construto: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Dimensão Era Industrial , 	Dimensão Era Digital 

Diagnose dos problemas grupais 

Não há diagnose 	 Diagnostica -se em profundidade 

Mudança organizacional 

Imposta 	sem 	a 	participação 	dos 	Concebida com a participação efetiva 

funcionários 	 dos 	funcionários, 	buscando 	seu 
comprometimento 

Reflexão no curso da ação 
Individual e restrita à ação em curso 	Permanente, com visão do todo 

Armazenamento do conhecimento 

Manuais/Regulamentos 	 Base de conhecimento organizacional 

Agente de criação do conhecimento 
Alta gerência 	 Equipes flexíveis auto -organizadas 

Compartilhamento do conhecimento organizacional 
Predomina o individualismo 	 Estimulado pela direção 

Difusão do resultado das auditorias fiscais e de estudos e projetos 

Não ocorre, em regra 	 Há sistema estruturado de difusão 

Neste Capítulo ocorreu a delimitação da problemática, o delineamento da 

pesquisa quase-experimental e a construção do modelo teórico de análise, com a 

especificação dos atributos que caracterizam a Administração Tributária em cada 

uma das dimensões selecionadas: Era Industrial e Era Digital. 

No próximo Capítulo descrevem-se a composição e o funcionamento dos 

Grupos de Controle e Experimentais, a estruturação dos instrumentos de coleta de 

dados e a realização do Seminário Repensando a Administração Tributária do Setor 

Primário. Após, no Capítulo 6, os dados coletados são analisados, utilizando-se 

como matriz de análise o construto teórico de Administração Tributária elaborado 

neste Capítulo. 



5 OBSERVAÇÃO 

"A observação engloba o conjunto das operações através das quais o 
modelo de análise [...] é submetido ao teste dos fatos e confrontado 
com dados observáveis. Ao longo desta fase são reunidas 
numerosas informações. Serão sistematicamente analisadas em fase 
ulterior. A observação é, portanto, uma etapa intermédia entre a 
construção dos conceitos e o exame dos dados [...] Para levar a bom 
termo o trabalho de observação é preciso poder responder às três 
perguntas seguintes: observar o quê?; em quem? como?" (Quivy & 
Campenhoudt, 1998, p. 155). 

Este capítulo responde as três questões acima. Para melhor visualização 

apresentam-se de forma sucinta as respostas às três questões: 

a) Observar o quê? 

Observar as características organizacionais e de Sistema de Informação 

adotadas pelos Grupos de Controle e Experimentais na redefinição da 

SEPRIM e na concepção do SITAGRO-RS. 

b) Observar em quem? 

Observar no resultado do trabalho de dois Grupos de Controle e de dois 

Grupos Experimentais, compostos de forma homogênea por dezoito 

(18) Fiscais de Tributos Estaduais, designados pela direção do 

Departamento da Receita Pública, dela recebendo as incumbências de 

revisar o papel da Seção de Produção Primária (SEPRIM) da Secretaria 

da Fazenda do RS e definir as características básicas do Sistema de 

Informação Tributária sobre a Agropecuária do RS. 

c) Observar como? 

Utilizando o Método Experimental, com a realização de uma "pesquisa 

quase-experimental" de campo. 

Este capítulo detalha as respostas às três questões, apresentando a 

concepção e aplicação dos instrumentos de coleta dos dados com base nos quais se 
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busca avaliar o impacto do estímulo à aprendizagem organizacional de circuito 

duplo no Sistema concebido pelos Grupos Experimentais, em confronto com o 

Sistema concebido com base na aprendizagem organizacional de circuito único 

pelos Grupos de Controle. Ao descrever a estruturação e implementação do Plano 

de Coleta dos Dados, este capítulo apresenta a composição dos Grupos de Controle 

e Experimentais, o tipo de reunião dos Grupos, as medidas adotadas para suprimir a 

influência de fatores externos, os instrumentos de coleta, o cronograma do 

Seminário Repensando a Administração Tributária do Setor Primário e a 

operacionalização da variável independente. 

5.1 COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS DE CONTROLE E EXPERIMENTAIS 

Esta Seção aborda a composição dos Grupos de Controle e Experimentais, 

enfatizando os aspectos relacionados com a sua legitimação, a aleatoriedade na 

distribuição dos participantes entre os Grupos e o tipo de reunião definido para ser 

adotado pelos Grupos. 

5.1.1 Legitimação dos componentes dos Grupos 

Participaram do Seminário Repensando a Administração Tributária do 

Setor Primário do RS dezoito (18) Fiscais de Tributos Estaduais, designados pela 

Direção do Departamento da Receita Pública para anal;sar o funcionamento da 

Administração Tributária do Setor Primário e estabelecer as diretrizes de um 

Sistema de Informação a ser implementado, visando à adequação do funcionamento 

da SEPRIM à uma nova realidade tecnológica e jurídico-institucional. Dadas as 

características da atuação da SEPRIM, que interage com o Setor Primário das 

Prefeituras de todos os municípios do Estado e com funcionários de todas as 

Delegacias Regionais, Agências e Escritórios da Secretaria da Fazenda, por 

coordenar o relacionamento para fins fiscais do Estado com todos os produtores 

rurais, a Direção do Departamento designou um Fiscal de Tributos Estaduais de 
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cada uma das doze Delegacias Regionais da Fazenda para participar do Seminário. 

Também foram designados dois Fiscais de cada uma das seguintes Divisões: 

a) Divisão de Tecnologia e Informações Fiscais, por gerenciar os Sistemas 

de Informação da Receita Estadual e por ser a Divisão na qual está 

inserida a Seção de Produção Primária (SEPRIM); 

b) Divisão de Estudos Econômico-Tributários, responsável pela análise do 

comportamento da arrecadação e pela mensuração do ingresso potencial 

em relação a cada segmento econômico; 

c) Divisão de Fiscalização, a quem compete exercer o controle do 

cumprimento das obrigações tributárias e recuperar os tributos 

sonegados. 

A legitimação de cada participante para atuar na redefinição do papel da 

SEPRIM e na concepção das características básicas do SITAGRO-RS decorreu de 

designação formal, efetuada pelo Diretor do Departamento da Receita Pública, com 

base em indicação dos Chefes de Divisão e dos Delegados Regionais da Fazenda, 

de Fiscais de Tributos Estaduais aptos para o desenvolvimento das atividades 

propostas, relacionadas com o Setor Primário. 

Foram realizadas reuniões com grupos de trabalho formalmente incumbidos 

de redefinir o papel da SEPRIM e de solucionar um problema real, concebendo um 

Sistema de Informação que contribua para a otimização da Administração Tributária 

do Setor Primário do RS. Não se adotou simulação ou desenvolvimento de atividade 

voltada a solucionar problemas fictícios. Os participantes do Seminário foram 

previamente informados de que a Direção do DRP lhes havia conferido 

competência para atuar sobre um problema concreto e complexo, competindo-lhes 

definir as melhores soluções, a serem posteriormente implementadas pelos setores 

competentes da Secretaria da Fazenda. 
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5.1.2 Composição aleatória dos Grupos de Controle e dos Grupos 
Experimentais 

Para assegurar a validade e a replicabilidade do experimento, é importante 

assegurar ao máximo, em todos os grupos, a homogeneidade da composição e a 

semelhança na formulação do problema e no ambiente de desenvolvimento das 

atividades. Com  este propósito, 

"convencionou-se utilizar a técnica da composição aleatória dos 
indivíduos nos grupos, onde cada sujeito terá a mesma 
probabilidade de pertencer a qualquer grupo" (Kõche, 1997, p. 124). 

Ao denominar de "grupo de controle verdadeiro ou equivalente" o formado 

por escolha aleatória, Roesch (1996, p. 124) ensina que "o uso de delineamentos de 

pesquisa utilizando grupo de controle verdadeiro permite afirmar que as diferenças 

porventura encontradas nos resultados são causadas pelo programa administrado ao 

grupo experimental e não por outros fatores. Aleatoriedade evita explicações 

alternativas." Grawitz (1975, p. 395) também afirma que diante da diversidade das 

características individuais, há que se proceder à composição dos grupos de forma 

aleatória. Desta forma, definiu-se por sorteio a composição de cada Grupo. 

Para assegurar maior participação individual definiu-se que cada Grupo 

teria no máximo cinco (5) componentes. Com  o intuito de permitir a 

comparabilidade do desempenho e das posições de cada Grupo, e de afastar a 

imputabilidade das discrepâncias a fatores externos, foram formados dois Grupos de 

Controle e dois Grupos Experimentais. 

Observados os critérios expostos, os Grupos tiveram a composição que está 

reproduzida no Quadro 23. No Quadro, além de nominar os componentes dos 

quatro Grupos, informa-se a unidade operacional do Departamento da Receita 

Pública Estadual em que cada um atua e pela qual foi designado, especificamente 

para participar da atividade de redefinição da Seção de Produção Primária - 

SEPRIM, e de concepção do SITAGRO-RS. 



GRUPO 	COMPONENTE 

Sônia Beatriz Friedrich Maus 

Christian Schmidt Mallrnann 

Sebastião Krug 

Ênio Dani 

Sérgio Basso 
Marcelo Mello 
Anelise Wickmann 
Larri Augusto Garaffa 
Paulo Roberto Siegler 

João Paulo C. de Oliveira 

Alexandre Ughini 
Edgar Germano Kieling 

Sílvio José Sala 
Luciano Coelho Guimarães 
Antônio Hélio Endler 

Ernani Livi Smania 
Márcia Helena Nery Martins 

Darci Winkelmann 

UNIDADE DO DRP 

Divisão de Tecnologia e Informações Fiscais 

Divisão de Fiscalização 

6' DEFAZ — Pelotas 

8' DEFAZ — Santa Maria 

12' DEFAZ — Bagé 

Divisão de Estudos Econômicos 
5' DEFAZ — Passo Fundo 
9' DEFAZ - Santo Ângelo 

11' DEFAZ — Uruguaiana 

Divisão de Estudos Econômicos 

Divisão de Fiscalização 
1' DEFAZ - Porto Alegre 

1' DEFAZ - Porto Alegre 

DEFAZ - Novo Hamburgo 
Divisão de Tecnologia e Informações Fiscais 

2' DEFAZ - Canoas 

3 a  DEFAZ - Caxias do Sul 
7' DEFAZ - Santa Cruz do Sul 

1 

Quadro 23 - Componentes dos Grupos de Controle e Experimentais 

Nota: Grupos de Controle: 1 e 2; Grupos Experimentais: 3 e 4 

5.1.3 Tipo de reunião dos grupos 

Para melhor descrever o tipo de reunião desenvolvida pelos quatro Grupos, 

sintetiza-se a classificação proposta por Palmade (apud Grawitz, 1975, p. 443 - 5): 

a) reuniões de mando, em que são transmitidas ordens ou informações do 

condutor do grupo aos participantes ou são realizadas sondagens sobre 

informações detidas pelos participantes, competindo sempre ao dirigente 

da reunião a tomada de decisão; 
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b) reuniões de estratégia, em que o condutor possui a solução do 

problema, porém não quer revelá-la, estimulando o grupo a desvendá-la 
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por si e a adotá-la; neste caso não há objetivo comum entre o que 

buscam o grupo e o condutor, eis que este sabe previamente aonde 

deseja chegar; 

c) reuniões de discussão, em que o grupo discute e toma uma decisão. 

São apontadas cinco modalidades de reuniões de discussão: 

c 1) discussão de grupo centrada no problema: o condutor define o método 

de trabalho e deixa ao grupo a definição da solução do problema; 

c2) discussão de grupo centrada no grupo: trata-se de reunião não dirigida, 

em que o próprio grupo define o seu plano de trabalho; 

c3) discussão centrada na relação entre o grupo e o problema: o condutor 

ajuda no que concerne ao método, mas não interfere na solução do 

problema; 

c4) discussão em grupo cooperativo: o condutor participa como os demais 

componentes na construção da solução; 

c5) discussão de grupo não dirigido e sem condutor: o condutor se abstém 

totalmente e não desempenha nem o papel de "nem dirigir", como o faz 

no caso "c2". 

No Seminário os Grupos realizaram reuniões de discussão em grupo 

centrada no problema, do tipo "cl". Os participantes foram previamente 

informados de que, por se tratar de atividade de trabalho do Departamento que 

também contribuiria para a presente pesquisa, todos os Grupos deveriam adotar a 

mesma metodologia de trabalho, focando as discussões na solução do problema 

proposto e obedecendo rigorosamente os prazos e as instruções contidas nos 

instrumentos de coleta a eles fornecidos. 



INSTRUMENTO (*) 

Ficha de registro da 
participação 

Matriz de Análise 
Organizacional - 
DRP/RS 

Diagnóstico prévio da 
SEPRIM, a ser 
aperfeiçoado pelos 
Grupos de Trabalho 

FINALIDADE 

Perfil dos componentes dos Grupos 
percepção sobre trabalho em grupo; 

domínio sobre Setor Primário 

Mensuração da intensidade com que 
características organizacionais se fazem 

presentes no DRP/RS 

Roteiro a ser aperfeiçoado, contendo as 
disfunções atuais da 

SEPRIM/DTIF/DRP/RS 

ATIVIDADE ANEXO 

Individual 

Pré- 
experimento 

Individual 

Pré- 	E 
experimento 

Grupos / 

Experimento 

Roteiro para a 
redefinição da 
SEPRIM e a 
concepção do 
SITAGRO—RS 

Matriz de Desenho 
Organizacional - 
DRP/RS 

Ficha de avaliação 
das atividades 

Definição dos objetivos, atribuições, 
FCS, obstáculos, processos, 

necessidades de informação e 
mudanças a implementar 

Projeção da intensidade ideal com que 
cada característica organizacional 

deveria se fazer presente no DRP/RS 

Avaliação do Seminário e da 
participação individual e do grupo 

Grupos / 

Experimento 

Individual 

Pós- 	H 
experimento 

Individual 

Pós- 
experimento 
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5.2 INSTRUMENTOS DE COLETA 

Os instrumentos de coleta foram estruturados em função do escopo da 

pesquisa. Na elaboração dos instrumentos de coleta (vide Quadro 24) procurou-se 

ter presente que em investigação social há que se recolher dados pertinentes, úteis à 

solução da questão de pesquisa. 

Quadro 24 - Instrumentos de coleta 

(*) Nota: Os instrumentos de coleta constam no Anexo acima indicado. 

Os formulários utilizados por todos os Grupos, nas atividades de coleta de 

dados, contêm campos que demandam posicionamentos específicos dos 

UFRGS 	.
b 
 • 

- NbOteça 
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participantes e dos Grupos em relação a atributos dos modelos de Administração 

Tributária, de forma a assegurar, na fase de análise, a possibilidade de confronto dos 

resultados da verificação empírica com os atributos presentes nos construtos 

teóricos. 

5.2.1 Roteiro para a redefinição da SEPRIM e a concepção do 
SITAGRO-RS 

O principal instrumento de coleta utilizado na pesquisa é um roteiro semi-

estruturado denominado "Roteiro para a Redefinição da SEPRIM e para a 

Concepção do SITAGRO-RS" (Anexo G). Construído de modo a assegurar a 

comparabilidade dos resultados, sem prejuízo à liberdade de criação dos Grupos, foi 

elaborado a partir de revisão teórica sobre a metodologia para a construção de um 

Sistema de Informação Organizacional. Trata-se de instrumento validado em outra 

pesquisa realizada na Secretaria da Fazenda, voltada a subsidiar o Planejamento 

Estratégico da Tecnologia de Informação do órgão, no âmbito de atividade de 

consultoria coordenada pelo Professor Doutor Norberto Hoppen. O instrumento 

desafia os Grupos a produzirem, em relação às características básicas do Sistema e 

da própria SEPRIM, as definições preconizadas por Rockart (1979), Martin (1991), 

Pozzebon & Freitas (1996), e Cornella (1996). 

Pozzebon & Freitas (1996) apontam uma série de recomendações quanto à 

metodologia a ser utilizada para criar um modelo de informação capaz de atender 

com flexibilidade às constantes mudanças. Destacam que -não há como 

desenvolver um EIS para uma empresa sem conhecer profundamente o grau de 

planejamento que vem norteando sua existência, sobretudo no que diz respeito ao 

processo de informatização". Também é fundamental, já na elaboração do projeto, 

compreender a natureza do negócio, seu grau de informatização e, através de 

reuniões com o maior número possível de pessoas significativamente envolvidas 

nos processos decisórios, nos vários níveis hierárquicos, definir informações básicas 

e indicadores: possibilidades, objetivos e requisitos do sistema. Sugerem a 
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combinação do Método de Análise dos Fatores Críticos de Sucesso (Rockart, 1979) 

com o método da Engenharia de Informações (Martin, 1991). 

O Método de Análise dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) focaliza 

individualmente cada decisor e suas necessidades específicas de informação e tem 

nos indicadores de desempenho dos FCS e nos próprios FCS a espinha dorsal. Já a 

Engenharia de Informações sustenta que no planejamento de informática devem ser 

utilizados métodos que levem a pensar e repensar a organização de forma integrada 

(missão, objetivos, FCS, necessidades de informação, indicadores de desempenho). 

A gestão eficaz da informação em uma organização requer cinco elementos 

básicos, de acordo com o Método dos Fatores Críticos de Sucesso (Comella, 1996): 

1) determinação dos objetivos principais da organização em seu conjunto 

e de cada uma de suas unidades, tanto no longo, quanto no curto e no 

médio prazos; 

2) identificação, para cada um dos objetivos, dos Fatores Críticos de 

Sucesso, isto é, daquilo que deve ir perfeitamente bem para que o 

objetivo em questão seja alcançado; 

3) especificação da informação necessária para poder viabilizar a 

superação exitosa dos Fatores Críticos de Sucesso; 

4) especificação de indicadores para avaliar o estado dos Fatores Críticos 

de Sucesso; 

5) especificação de indicadores para avaliar se os objetivos 

organizacionais e setoriais estão sendo alcançados. 

Na fase de planejamento ocorrem definições relativas à modelagem da base 

de dados, fontes e usuários da informação, escolha dos gráficos mais adequados 
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para cada tipo de informação, especificação da arquitetura do sistema, a qual deve 

ser aberta e suportar larga variedade de produtos. Segundo Cornella (1996), um 

plano de recursos de informação deve especificar qual informação deve entrar ou 

deve ser gerada em cada setor da organização. Há que se especificar as quatro 

camadas básicas da arquitetura: interface com o usuário, acesso aos dados, fontes 

dos dados e comunicação. Finalmente, na implementação há que se harmonizar o 

atendimento das necessidades de instalação de hardware e de software e de 

treinamento. 

O instrumento "Roteiro para a redefinição da SEPRIM e concepção do 

SITAGRO-RS" (Anexo G) foi estruturado com duplo intuito. Em primeiro lugar, há 

que se atender as recomendações da literatura, retro sintetizadas, sobre a concepção 

de Sistemas de Informação e seus reflexos na própria redefinição do 

órgão/organização. Em segundo lugar, há que se ter presente a necessidade de 

produção de dados que possam ser comparados entre si e confrontados, a luz do 

modelo de análise, com os atributos que caracterizam cada uma das dimensões do 

construto teórico de Administração Tributária. O "Roteiro", com este duplo 

objetivo, demanda posicionamentos dos Grupos sobre: 

a) Definição dos objetivos da SEPRIM 

b) Objetivos 

b.1) Objetivos Estratégicos: objetivos globais a serem atingidos pela 

Administração Tributária do Setor Primário. constituindo-se em base 

para os objetivos táticos, sustentando a missão da SEPRIM. 

b.2) Objetivos Táticos: objetivos relativos a cada área de atuação da 

SEPRIM, os quais devem ser alinhados com os objetivos estratégicos. 

c) Atribuições da Seção de Produção Primária - SEPRIM 
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d) Fatores Críticos de Sucesso (FCS): Condições ou variáveis que devem 

ocorrer para que os objetivos sejam concretizados e a SEPRIM obtenha 

êxito; poucos FCS devem ser identificados, mediante seleção criteriosa 

em função de seu impacto e relevância com relação aos objetivos. 

e) Obstáculos: fatores que podem impedir ou dificultar os FCS ou 

problemas relacionados com os processos de trabalho da SEPRIM. 

f) Levantamento dos Processos. Processo: Conjunto de atividades que 

desenvolve e transforma a entrada de dados com o objetivo de gerar 

serviços que serão utilizados pelos clientes (internos ou externos). 

Identificar para cada processo: responsável. input e output, fornecedor, 

processamento, informação gerada, destino e cliente. 

g) Levantamento das Necessidades de Informações. Necessidades de 

Informações: Informações relevantes para o sucesso dos processos de 

trabalho e da Administração Tributária do Setor Primário (independente 

de estarem ou não sendo fornecidas atualmente pelos Sistemas de 

Informação disponíveis). 

h) Mudanças a implementar: relação sucinta das mudanças a implementar 

para viabilizar a otimização do desempenho da Administração Tributária 

do Setor Primário, assegurando sucesso na obtenção dos objetivos 

estratégicos e táticos. 

h.1) Mudanças no ordenamento jurídico 

h.2) Mudanças nas relações internas (intra-DRP) 

h.3) Mudanças nas relações externas 

h.4) Outras mudanças a implementar 
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i) Observações finais 

Exposto o embasamento teórico da formatação do "Roteiro para a 

redefinição da SEPRIM e concepção do SITAGRO -RS" (Anexo G), enfatiza -se a sua 

condição de principal instrumento de coleta. As posições consignadas no Roteiro, 

pelos Grupos, devem permitir a elucidação da questão de pesquisa. O reflexo do 

estímulo ao questionamento dos princípios que norteiam o funcionamento da 

Administração Tributária do Setor Primário, face às mudanças ambientais, será 

avaliado pela intensidade com que se fazem presentes, nas definições dos Grupos, 

atributos associados à dimensão Era Industrial ou à dimensão Era Digital dos 

modelos de Administração Tributária. 

5.2.2 Diagnóstico prévio da SEPRIM, a ser aperfeiçoado pelos 
Grupos de Trabalho 

Para que os componentes dos Grupos de Controle e dos Grupos 

Experimentais bem se desincumbissem da tarefa que lhes foi atribuída, de redefinir 

a SEPRIM e conceber o SITAGRO-RS, desenvolveu-se atividade destinada a 

uniformizar e aprofundar o domínio de todos sobre a realidade atual do órgão a ser 

reestruturado. Conforme Hall (1994, p. 194), "é impossível examinar as 

organizações sem considerar o contexto em que estão operando". No primeiro turno 

de atuação, tanto dos Grupos de Controle, em 14.12.98, quanto dos Grupos 

Experimentais, em 15.12.98, ocorreram: a explanação sobre o funcionamento da 

SEPRIM, a cargo do próprio Chefe da Seção; a distribuição de um artigo, em 

formato de jornal, intitulado Conhecendo a SEPRIM (Anexo J); o debate, em 

pequenos grupos, sobre o desempenho da SEPRIM. Além disto, cada Grupo foi 

convidado a se posicionar em relação às disfunções da SEPRIM. 

Ao longo de vários meses foram desenvolvidas atividades exploratórias, 

descritas na Seção 2.1. O diagnóstico prévio do funcionamento da SEPRIM ensejou 

a elaboração do rol de disfunções constatadas (vide Seção 2.3). Buscando a 

construção participativa da visão comum sobre a realidade da SEPRIM, foi 
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estruturado o formulário "Diagnóstico prévio da SEPRIM, a ser aperfeiçoado pelos 

Grupos de Trabalho" (Anexo F). O formulário reproduz as disfunções levantadas na 

fase exploratória da pesquisa. Cada Grupo de Trabalho foi convidado a contribuir 

para aperfeiçoar o diagnóstico do funcionamento atual da SEPRIM e da 

Administração Tributária do Setor Primário do RS, ratificando, retificando, 

suprimindo ou acrescentando disfunções. 

5.2.3 Ficha de registro da participação 

A "Ficha de registro da participação" (Anexo D) foi elaborada para coletar 

de cada participante, no início do Seminário, dados de identificação e informações 

pessoais sobre formação cultural, experiência profissional e atuação na Secretaria da 

Fazenda. Na Ficha também foi solicitado o registro da percepção dos participantes 

sobre o desenvolvimento de atividades em grupo e sobre a situação atual da 

Administração Tributária do Setor Primário do RS. Trata-se de instrumento de pré-

teste, utilizado mensurar as percepções dos participantes antes do seu envolvimento 

das demais atividades propostas. 

As questões relativas à percepção individual sobre trabalho em grupo foram 

adaptadas, a partir de instrumento de pesquisa elaborado e validado por Clarissa 

Tarragô Candotti, em dissertação desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 

Administração da UFRGS. O respondente é questionado sobre atividades voltadas à 

tomada de decisão em grupo, de que tenha participado na Fiscalização, natureza das 

decisões tomadas em grupo e quantidade de reuniões de trabalho nos últimos doze 

meses. Utilizando escala de Likert, solicita-se o registro: do nível de satisfação 

alcançado em atividades de grupo anteriores; da prevalência, ou não. da 

racionalidade na análise dos dados e dos fatos; da superioridade qualitativa das 

decisões tomadas em grupo em relação às decisões tomadas individualmente; e. por 

fim, da percepção sobre serem compensadores os ganhos de agilidade e eficácia 

obtidos na implantação da ação, em confronto com o tempo adicional necessário 

para o grupo tomar a decisão. 
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Para verificar o nível de domínio sobre a Administração Tributária do Setor 

Primário, pergunta-se ao participante se o mesmo efetuou, nos últimos doze meses 

ou anteriormente, desde que ingressou na carreira, atividades relacionadas com o 

Setor Primário: auditoria fiscal relativa a estabelecimento de produtor rural; 

lavratura de auto de lançamento contra contribuinte produtor rural; conferência da 

regularidade do uso de talonários de Notas Fiscais de Produtor; inspeção dos 

arquivos e controles relacionados com os talões de Notas Fiscais de Produtor. 

Utilizando uma escala com cinco graus, de totalmente insatisfatório a totalmente 

satisfatório, são formuladas doze questões para que o participante avalie o 

funcionamento da Administração Tributária do Setor Primário do RS. As questões 

compreendem desde a atenção dedicada pela Fiscalização ao Setor Primário até a 

adequação dos formulários em uso e o controle da sonegação no Setor. A 

estruturação das questões relativas à Administração Tributária do Setor Primário 

teve como principal input o conjunto de elementos reunidos pesquisa prévia sobre o 

ambiente do estudo, conforme descrito no Capítulo 3. 

5.2.4 Matriz de Análise Organizacional do DRP/RS 

Também utilizada como pré-teste, o instrumento denominado "Matriz de 

Análise Organizacional - DRP/RS" (Anexo E), destina-se ao registro da percepção 

individual dos participantes em relação à intensidade com que determinadas 

características organizacionais se fazem presente no DRP/RS. Trata-se de 

instrumento validado em pesquisa anterior realizada junto a membros da direção do 

DRP/RS e a dirigentes sindicais, gerando a monografia final da disciplina Mudança 

e Aprendizagem Organizacional, ministrada pelo Professor Doutor Roberto Ruas, 

intitulada Fatores Estimuladores e Fatores Inibidores da Aprendizagem 

Organizacional no Departamento da Receita Pública Estadual (DRP/RS). A escala 

de intensidade da presença das características tem cinco graus: 

a) O Característica ausente no DRP; 
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b) Presente no DRP com pouca intensidade; 

c) O Presente no DRP com média intensidade; 

d) O Presente no DRP com muita intensidade; e 

e) O Característica presente no DRP com intensidade máxima. 

A Matriz de Análise Organizacional relaciona quarenta características 

organizacionais. Para cada característica são apresentados três atributos, ou 

conjunto de atributos, passíveis de constatação nas organizações, com maior ou 

menor intensidade. Na hipótese de o respondente entender que deveria constar uma 

quarta situação, diferente das três apresentadas, ele dispõe da alternativa de anotá-la 

em espaço próprio, ao lado da questão. Exemplificando: em relação às metas 

organizacionais, solicita-se que a escala seja utilizada para definir a intensidade com 

que se verifica cada uma das três situações seguintes, ou que seja anotada uma 

quarta situação : a) metas confusas, divergentes, desconhecidas; b) metas 

desatualizadas, impostas; e c) claras para todos, compartilhadas. 

A tríplice formulação de atributos em relação a cada característica exige 

maior reflexão de quem é convidado a preencher a Matriz e permite a análise da 

consistência interna da resposta dada. Enseja, também, a associação da situação 

informada com características apontadas no referencial teórico corno denotadoras de 

organizações mais propensas à aprendizagem ou, em sentido oposto, organizações 

rígidas e com dificuldade para se adaptar às transformações ambientais. Indicam-se, 

no Quadro 25, as características organizacionais que compõem a Matriz de Análise 

Organizacional (Anexo E), a Seção do Capítulo 2 deste texto com o qual a 

característica guarda relação mais estreita e o nome de autor(es) pesquisado(s) sobre 

a característica e seus atributos. 



Quadro 25 - Inputs da Matriz de Análise Organizacional 

(1) CARACTERÍSTICA 
ORGANIZACIONAL 

AUTOR(ES) 
PESQUISADO 

REMISSÃO 
(2) 

1 Metas Perrow, Hall 2.1 

2 Agente de criação do conhecimento Nonaka & Takeuchi 2.2 

3 Papel da alta gerência Toffler, Drucker 2.5 

4 Tipo de conhecimento acumulado pela 
organização 

Polanyi 2.2 

5 Armazenamento do conhecimento Toffler, Cornella 2.5 

6 Compartilhamento do conhecimento 
organizacional 

Cornella 2.6 

7 Difusão do resultado das auditorias 
fiscais e de estudos e projetos 

Nonaka & Takeuchi 2.2 

8 Reflexão no curso da ação Argyris 2.2 

9 Funcionários: Especialização X Nonaka & Takeuchi 2.2 
Multifuncionalidade 

10 Recepção a funcionários novos Nonaka & Takeuchi 2.2 

11 Alteração de rotinas e métodos com 
base na experiência anterior dos 
funcionários novos 

Argyris 2.2 

12 Tratamento dado a sugestões oferecidas 
pelos funcionários 

Nonaka & Takeuchi 2.2 

13 Sistema de avaliação em uso Argyris 2.2 

14 Método gerencial preponderante Nonaka & Takeuchi 2.2 

15 Relação do Departamento com o 
ambiente 

Toffler, Tapscott 2.5 

16 A "verdade da organização" Nonaka & Takeuchi 2.2 

17 A natureza dos funcionários, na visão da 
chefia 

Argyris 2.2 

18 Relações interpessoais Nonaka & Takeuchi 2.2 

19 Percepção do tempo Tapscott 2.5 

20 Diagnose dos problemas grupais Argyris 2.2 

21 Confiança entre os membros do Argyris 2.2 
Departamento 

22 Integração entre as Seções, Divisões e Pels & Woi 	mann 2.6 
Delegacias 

168 
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(1) CARACTERÍSTICA AUTOR(ES) REMISSÃO 
ORGANIZACIONAL PESQUISADO (2) 

23 Mídias manuseadas na realização de 
auditorias fiscais 

Tapscott 2.5 

24 Na orientação ao contribuinte 
empregam-se 

Tapscott 2.5 

25 Acesso do Fiscal às informações 
contidas nos Sistemas do DRP 

Cornella 2.6 

26 Acesso do Fiscal às análises de 
desempenho do DRP e das finanças 
estaduais 

Hall 2.1 

27 Tecnologias de informação, no DRP Tapscott 2.5 

28 O "olhar da organização" — O DRP 
caracteriza-se por apresentar um olhar 

Nonaka & Takeuchi 2.2 

29 Tolerância à ambigüidade, ao retrabalho, 
à redundância de informações 

Nonaka & Takeuchi 2.2 

30 Comunicação Nonaka & Takeuchi 2.2 

31 Fluxo da informação no DRP Cornella 2.6 

32 Principal input do Sistema de Cornella 2.6 
Informação do DRP 

33 Principal output do Sistema de Cornella 2.6 
Informação do DRP 

34 A rede do Sistema de Informação do Morgan, Tapscott 2.5 
DRP 

35 Interação, compartilhamento de 
experiências entre colegas 

Nonaka & Takeuchi 2.2 

36 Interação metodológica e operacional 
com o Fisco 

Nonaka & Takeuchi 2.2 

37 Participação do Fisco/DRP na discussão 
da Reforma Tributária com a sociedade 

Tapscott 2.5 

38 Eficiência do DRP Hall 2.1 

39 Eficácia do DRP Hall 2.1 

40 A última inovação significativa 
introduzida por sugestão de funcionário 

Nonaka & Takeuchi 2.2 

Notas: (1) A primeira coluna traz algarismo correspondente ao número da questão na Matriz de 
Análise Organizacional - DRP/RS (Anexo E); (2) A última coluna faz remissão à seção secundária 
do Capítulo 2 (Referencial teórico) que aborda o tema/autor citados. 
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5.2.5 Matriz de Desenho Organizacional - DRP/RS 

Com estrutura semelhante à da Matriz de Análise Organizacional -

DRP/RS, na Matriz de Desenho Organizacional - DRP/RS (Anexo H) solicitou-se a 

cada participante a indicação da percepção individual em relação à intensidade com 

que cada uma das características organizacionais deveria se fazer presente em um 

desenho ideal do Departamento da Receita Pública do Estado do RS. Empregando a 

mesma escala, os participantes foram convidados a refletir sobre a configuração 

mais adequada do Departamento, projetando a realidade desejável do DRP/RS. 

Trata-se de instrumento de pós-teste, aplicado no último turno de atividades dos 

Grupos. 

As diferenças de percepção quanto à intensidade com que se verificam 

certos atributos no DRP/RS, mensurada como pré-teste, no início das atividades, 

pode ser comparada com o desenho da organização ideal, elaborado na Matriz de 

Desenho Organizacional. O resultado indica a distância entre a percepção de como 

o Departamento é hoje e de como ele é idealizado. O objetivo, para os fins desta 

pesquisa, consiste em identificar se o distanciamento entre a situação atual e a 

situação ideal é maior para os componentes de um Grupo em relação aos do outro 

Grupo, com o intuito de verificar se a participação dos Grupos Experimentais em 

atividades de autoquestionamento sobre os princípios que orientam a ação 

departamental influenciou a sua percepção sobre a realidade a construir para o 

Fisco. 

5.2.6 Ficha de avaliação das atividades 

O último instrumento subsidiário de coleta de dados, aplicado 

imediatamente antes do término do Seminário Repensando a Administração 

Tributária do Setor Primário do RS, destinou-se a captar a avaliação individual dos 

participantes sobre: 

a) o nível de satisfação do participante; 
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b) a participação individual e do grupo; 

c) os resultados obtidos; e 

d) a adequação da metodologia empregada; 

e) a validade do Seminário, para os fins a que se destinava. 

Na Ficha de Avaliação das Atividades (Anexo I) foram utilizados dois 

formatos de questões, utilizando-se em ambos a escala de Likert, com cinco graus. 

No primeiro conjunto, integrado por 19 questões, as extremidades inferior 

e superior da escala correspondem a assertivas específicas, relacionadas com cada 

uma das perguntas. No segundo formato, em um bloco de 28 questionamentos, os 

participantes foram convidados a expressar o seu grau de concordância/discordância 

com afirmações relativas às variáveis mensuradas. 

São utilizadas técnicas de dupla indagação sobre uma mesma variável e de 

questionamentos com inversão de polaridade, na escala. 

A identificação dos atributos que melhor mensuram as variáveis 

pesquisadas teve como ponto de partida a análise de trabalho desenvolvido por 

Clarissa Tarragô Candotti, em dissertação de Mestrado orientada pelo Professor 

Doutor Norberto Hoppen, no PPGA/UFRGS. 

5.3 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA QUASE -EXPERIMENTAL 

Esta Seção apresenta: o Cronograma do Seminário Repensando a 

Administração Tributária do Setor Primário; as medidas adotadas para suprimir ou, 

no mínimo, reduzir a interferência de fatores imprevistos no desempenho dos 

grupos; a seqüência observada na coleta dos dados e a operacionalização da variável 

independente, descrevendo-se a forma pela qual os componentes dos Grupos 
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Experimentais foram estimulados a questionar a pertinência dos princípios que 

orientam a atuação da Administração Tributária. 

5.3.1 Cronograma do Seminário 

O Seminário denominado Repensando a Administração Tributária do Setor 

Primário do RS, organizado para proporcionar a coleta de dados para esta pesquisa, 

ocorreu no período de 14 a 17 de dezembro de 1998. 

Os componentes dos Grupos de Controle desenvolveram atividades para a 

pesquisa em dois turnos, no dia 14.12.98 (vide Quadro 26). Pela manhã, foram 

convidados a redefinir o papel da SEPRIM; à tarde, a conceber o SITAGRO-RS. 

Centraram o enfrentamento do problema proposto na análise do funcionamento 

atual da SEPRIM, no exame das disfunções existentes e no delineamento do 

SITAGRO-RS. 

Na atuação dos Grupos de Controle, configurou-se a Aprendizagem 

Organizacional de Circuito Único pela ausência de estímulos ao questionamento de 

normas institucionais que regem o funcionamento da Fiscalização dos Tributos 

Estaduais e da própria Secretaria da Fazenda. 

Os Grupos Experimentais desenvolveram atividades idênticas às dos 

Grupos de Controle, no primeiro e no último turnos, cronometrando-se 

rigorosamente os tempos e impondo-se a observância da mesma técnica de reunião 

e da mesma dinâmica. 

A Seção 5.3.4 relata as atividades teórico-práticas dirigidas aos 

componentes dos Grupos Experimentais, ocorridas durante quatro turnos, nos dias 

15, 16 e 17 de dezembro de 1998. 

Os Grupos Experimentais participaram das atividades desta pesquisa 

durante seis turnos, no período de 15 a 17.12.98 (vide Quadro 26). 



Quadro 26 — Cronograma das atividades dos Grupos 
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Dia 

Seminário: 

Horário 

Repensando 

(*) vide 
legenda 

a Administração 

Atividade 

Grupos 1 e 

Tributária do Setor Primário do RS 

2 — Grupos de Controle 14 dez 98: 

14 9h 	 Abertura 

9h1Omin 	TI 	Preenchimento 
Organizacional 

10h 	G1+G2 	Descrição do funcionamento 

do questionário preliminar e da Matriz de Análise 

atual da SEPRIM 

do diagnóstico prévio da SEPRIM 11h 	G1/G2 	Aperfeiçoamento 

13h3Omin 

14h 

Gl+G2 	Apresentação do 
papel da SEPRIM 

formulário a ser utilizado para redefinição do 

papel da SEPRIM e concepção do SITAGRO-RS 

redefinição da SEPRIM 

da Ficha de Avaliação das Atividades e da Matriz 

G1/G2 	Redefinição do 

G1+G2 	Apresentação da 

TI 	Preenchimento 
de Desenho Organizacional 

16h 

17h 

15 a 17 dez 98: Grupos 3 e 4 - Grupos Experimentais 

15 

16 

17 

9h 

9h1Omin 

10h 

Abertura 

TI 	Preenchimento 
Organizacional 

do questionário preliminar e da Matriz de Análise 

atual da SEPRIM 

do diagnóstico prévio da SEPRIM 

G3+G4 Descrição do funcionamento 

Aperfeiçoamento llh G3/G4 

13h3Omin 	S 	Seminário sobre o papel do Estado 

08h3Onzin 	S 	Seminário sobre modelos de Administração Pública 

13h3Omin 	S 	Seminário sobre Aprendizagem Organizacional 

08h30nzin 	S 	Seminário sobre Sistemas de Informação 

13h3Omin 	G3+G4 

14h 	G3/G4 

Apresentação do formulário a ser utilizado para redefinição do 
papel da SEPRIM 

Redefinição do papel da SEPRIM e concepção do SITAGRO -RS 

Apresentação da redefinição da SEPRIM 

Preenchimento da Ficha de Avaliação das Atividades e da Matriz 
de Desenho Organizacional 

16h 	G3+G4 

17h 	TI 

Período: 14 a 
17 dez 98 

Local: Complexo 
Educacional AFISVEC 

Endereço: Rua Uruguai, 155 — 10° andar — Porto 
Alegre - RS 

(*) Legenda: TI — Trabalho individual; S — Seminário; 
G1+G2 — atividade conjunta dos Grupos de Controle 1 e 2; 
G3+G4 — atividade conjunta dos Grupos Experimentais 3 e 4; 
Gl/G2 e G3/G4 — atividade desenvolvida separadamente pelos 4 Grupos. 

Seminário: Compreende: (a) leitura individual de texto sobre o tema; (b) discussão sobre o texto e 
atividades práticas em cada Grupo; (c) explanação conjunta do tema e debates. 

Entre a etapa de análise do funcionamento atual da SEPRIM, ocorrida no 

primeiro dos seis turnos, e a da concepção do SITAGRO-RS, ocorrida no último 
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turno, foi inserida a realização de Seminário dirigido aos componentes dos Grupos 

Experimentais, com atividades teórico-práticas destinadas a estimular a habilidade 

de autoquestionamento sobre a missão e os princípios que norteiam o 

funcionamento do Departamento da Receita Pública. 

5.3.2 Supressão da influência de fatores externos 

Especial atenção foi dada à supressão da influência de fatores externos 

durante a experiência. Grawitz (1975, p. 396) recomenda, inclusive que -para 

diminuir os riscos de intervenção de causas exteriores desconhecidas, é interessante 

não se fazer durar demasiadamente os experimentos". Buscando garantir a não 

interferência das atividades dos Grupos de Controle sobre as atividades dos Grupos 

Experimentais e procurando evitar ao máximo a incidência de variáveis estranhas 

ou diversas sobre os quatro grupos, exceto a variável independente, no 

desenvolvimento das atividades relacionadas no Quadro 26: 

a) os componentes dos Grupos de Controle desenvolveram atividades em 

dois turnos de um mesmo dia, destinando-se o primeiro ao 

conhecimento aprofundado do funcionamento da SEPRIM e ao 

aperfeiçoamento do diagnóstico prévio, e o segundo à redefinição da 

SEPRIM e concepção do SITAGRO-RS; 

b) a participação dos componentes dos Grupos Experimentais no 

Seminário ocorreu nos três dias subseqüentes, procurando-se evitar 

contato dos primeiros com estes; 

c) no primeiro e no último turno de participação dos componentes dos 

Grupos Experimentais no Seminário foi reproduzida a mesma pauta 

observada nos dois turnos de atuação dos Grupos de Controle; 

d) o tempo destinado às atividades de aperfeiçoamento do diagnóstico 

prévio da SEPRIM, redefinição do seu papel e concepção do SITAGRO- 
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RS, bem como ao preenchimento individual ou em grupo dos 

instrumentos de coleta foi cronometrado rigorosamente, assegurando-se 

tempos idênticos às atividades comuns dos Grupos de Controle e dos 

Grupos Experimentais; 

e) nos quatro turnos intermediários de atuação dos Grupos Experimentais, 

em que se desenvolveram atividades de estímulo à habilidade de 

autoquestionamento dos princípios e normas que regem o 

funcionamento das organizações públicas e a concepção dos Sistemas de 

Informação, não ocorreu qualquer digressão sobre a SEPRIM, o 

SITAGRO-RS e, enfim, sobre as atividades objeto de controle, 

mensuração e comparação, desenvolvidas no primeiro e no sexto turnos 

de atuação dos Grupos Experimentais; 

f) foram utilizadas salas separadas para a concepção do modelo de cada 

Grupo; 

g) além do instrumento principal de coleta, o "Roteiro para redefinição da 

SEPRIM e concepção do SITAGRO-RS", foram estruturados outros 

cinco instrumentos, utilizados supletivamente para o controle da 

incidência de outras variáveis, que não o método de criação de 

conhecimento organizacional, nos resultados produzidos pelos Grupos. 

Para complementar, um "controlador do processo", não participante dos 

Grupos, fez o registro do processo de trabalho, dando especial atenção à 

cronometragem das atividades e à descrição da eventual interveniência de variáveis 

estranhas, que pudessem influir no produto de cada Grupo. O formulário Roteiro do 

desenvolvimento das atividades de redefinição da SEPRIM e concepção do 

SITAGRO-RS (Anexo C) foi elaborado para orientar e delimitar cada atividade e, 

também, para efetuar o registro de fatos imprevistos. Nesta categoria verificaram-se 

as seguintes situações, decorrentes de circunstâncias alheias ao planejamento do 

Seminário: 
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a) no dia 14.12.1998, na abertura do Seminário, participação do Chefe da 

Divisão de Tecnologia e Informações Fiscais, Jorge Zanatta, 

transmitindo sua expectativa sobre o trabalho (20 min); 

b) nos dias 14 (Grupos de Controle) e 17 (Grupos Experimentais), às 

13h3Omin, espaço solicitado pela Chefia da Divisão de Fiscalização 

para distribuir planilhas para o Monitoramento Setorial dos 

Contribuintes, atividade em curso nas Delegacias Regionais (20 min); 

c) no dia 14, um componente do Grupo I (Sebastião) e uma do Grupo II 

(Anelise) precisaram sair às 17h, para retornar à cidade de origem; 

d) no dia 15, às 9 horas, participação do Presidente da AFISVEC, Roberto 

Kupski, e do Fiscal de Tributos Estaduais Deoni Pelizzari (20min). 

As intervenções não programadas, retro descritas, não puderam ser 

evitadas. Em se tratando de um estudo no terreno, com a participação de dezoito 

funcionários públicos no exercício de suas atividades, não havia como impedir que 

a Chefia da DTIF/DRP e que a Chefia da Divisão de Fiscalização se comunicassem 

com os representantes das Delegacias e Divisões, reunidos no Seminário, e com eles 

tratassem sobre questões julgadas relevantes e prioritárias pela Administração do 

Departamento, como o monitoramento dos contribuintes por setor de atividade 

econômica. Da mesma forma, não seria apropriado inviabilizar a manifestação do 

Presidente da AFISVEC, entidade que cedeu suas dependências para a realização do 

Seminário. Por fim, a saída antecipada em uma hora de dois participantes, no 

primeiro dia, deveu-se à limitação de horários de ônibus para o retorno dos mesmos 

a Pelotas e a Passo Fundo, respectivamente. Entretanto, os quatro fatos imprevistos 

descritos não provocaram qualquer interferência explícita ou implícita nas 

atividades de redefinição da SEPRIM e de concepção do SITAGRO-RS. O 

tratamento isonômico aos Grupos de Controle e aos Grupos Experimentais, no que 

concerne ao tempo disponível para o desenvolvimento de tarefas comuns, foi 

inteiramente preservado. 
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5.3.3 Coleta dos dados 

A incumbência de refazer o diagnóstico da SEPRIM, aperfeiçoando-o, 

atribuída a todos os Grupos, serviu para registrar a percepção inicial dos 

participantes em relação à situação atual da Administração Tributária do Setor 

Primário. Esta atividade foi desenvolvida pelos Grupos no primeiro turno de sua 

participação no Seminário (vide Seção 5.3.2 e Anexo F). 

Já a redefinição da SEPRIM e a concepção do SITAGRO-RS ocorreram no 

Ultimo turno, através da realização de "reuniões de discussão de grupo centradas no 

problema" (Palmade apud Grawitz, 1975, p. 443-5), com conclusões reduzidas a 

escrito em instrumento de coleta semi-estruturado, elaborado com base na 

combinação do Método de Análise dos Fatores Críticos de Sucesso (Rockart, 1979) 

com o Método da Engenharia de Informações (Martin, 1991), conforme 

detalhamento contido na Seção 5.3.1 (vide Anexo G). 

Os participantes da pesquisa forneceram individualmente dados através de 

quatro instrumentos (Seções 5.3.3 a 5.36). Dos quatro, dois foram utilizados antes e 

dois depois de os Grupos redefinirem a SEPRIM e conceberem o SITAGRO. O 

Quadro 27 informa a seqüência das atividades de coleta de dados. 

Quadro 27 - Atividades de coleta de dados 

Ficha de registro da participação 

Matriz de Análise Organizacional - DRP/RS 

Aperfeiçoamento do diagnóstico prévio da SEPRIM 

Concepção do SITAGRO-RS 

Matriz de Desenho Organizacional - DRP/RS 

Ficha de avaliação das atividades 
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5.3.4 Operacionalização da variável independente 

Duas diferentes formas de criação de conhecimento organizacional foram 

empregadas para solucionar um mesmo problema: reestruturar a SEPRIM e 

conceber o SITAGRO-RS. Os Grupos de Controle não sofreram qualquer 

intervenção estimulando o autoquestionamento das normas que regem a atuação do 

Fisco. Diversamente, os Grupos Experimentais receberam suporte teórico-prático 

voltado a estimular tal questionamento. O resultado do enfrentamento do problema 

proposto aos Grupos foi por eles reduzido a escrito em instrumentos semi-

estruturados, para que, uma vez analisados e confrontados, possa-se identificar 

diferenças de resultados imputáveis às diferentes formas de criação de 

conhecimento. 

Os Grupos Experimentais foram instados a conceber o Sistema após terem 

refletido sobre as transformações em curso no que concerne a: 

a) concepções do papel do Estado; 

b) modelos de Administração Pública; 

c) Criação de Conhecimento nas Organizações; e 

d) Sistemas de Informação. 

Os componentes dos Grupos Experimentais participaram de atividades 

teórico-práticas permeadas pela reflexão sobre as transformações no ambiente em 

que se insere a atuação do Fisco. O Seminário, com duração de quatro turnos, 

compreendeu, em relação a cada tema: 

a) leitura individual de texto sobre o tema, extraído do referencial teórico 

contido no Capítulo 2, nas Seções 2.4 (concepções econômicas do 

Estado); 2.5 (modelos de Administração Pública); 2.2 (aprendizagem 

organizacional); e 2.6 (Sistemas de Informação); 



TURNO I GRUPOS DE CONTROLE GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Aperfeiçoamento do diagnóstico Aperfeiçoamento do diagnóstico 
prévio da SEPRIM 

Seminários com estímulo ao 
auto-questionamento da 
pertinência de normas e 

princípios face a mudanças 
ambientais 

Concepção do SITAGRO 

Primeiro 

2° 

3° 

4° 

5° 

Último 

prévio da SEPRIM 

Concepção do SITAGRO 
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b) debate do tema em pequenos grupos; 

c) solução de questões propostas, relacionando as transformações em curso 

com a ação do Fisco e da Secretaria da Fazenda; 

d) projeção dos conceitos principais sobre o tema na tela, apresentação das 

respostas às questões práticas e debate coletivo. 

A profundidade e a intensidade com que foram examinados referenciais 

conceituais que contemplam diretrizes e delimitadores da ação fiscal, ensejaram que 

a concepção do SITAGRO-RS pelos Grupos Experimentais, no sexto turno de suas 

atividades, configurasse a aprendizagem organizacional de circuito duplo, ou seja, 

um processo de criação de conhecimento permeado pelo "questionamento da 

pertinência das normas de funcionamento" (Morgan, 1996, p. 102). 

Quadro 28 - Atividades dos Grupos 

Observa-se que o primeiro e o último turnos de participação no Seminário 

Repensando a Administração Tributária do Setor Primário, tanto para os Grupos de 

Controle quanto para os Grupos Experimentais, compreenderam as mesmas 

atividades: no primeiro turno, a explanação sobre o funcionamento da SEPRIM e o 

aperfeiçoamento do diagnóstico prévio; no último, a concepção do novo desenho da 

SEPRIM e do desenho do SITAGRO-RS. O único diferencial significativo no que 

concerne à atuação dos Grupos de Controle em relação à dos Grupos Experimentais 
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consistiu na inserção, entre o primeiro e o último turnos, de atividades teórico-

práticas voltadas a estimular a reflexão, por parte dos componentes dos Grupos 

Experimentais, sobre a pertinência dos princípios que orientam a atuação do Fisco, 

face às mudanças ambientais. 

Descritas a estruturação e a implementação da coleta de informações que 

possibilitem responder a questão de pesquisa, passa-se, no próximo capítulo, da 

observação para a análise dos dados. 



6 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

"A análise das informações é a etapa que trata a informação obtida 
através da observação para a apresentar de forma a poder comparar 
os resultados observados" (Quivy & Campenhoudt, 1999, p. 238). 

Este Capítulo compreende a análise dos dados coletados por meio dos seis 

instrumentos relacionados no Quadro 24. O referencial teórico que consubstanciou a 

seleção das variáveis a mensurar, para viabilizar a solução da questão de pesquisa, 

foi descrito na Seção 5.2, fazendo-se referência, também, à validação prévia dos 

instrumentos. 

Os instrumentos denominados Diagnóstico Prévio da SEPRIM, a ser 

aperfeiçoado pelos Grupos de Trabalho e Roteiro para a Redefinição da SEPRIM e 

para a Concepção do SITAGRO-RS foram preenchidos em grupo, pelos Grupos de 

Controle e pelos Grupos Experimentais. Eles compõem o núcleo do experimento. 

Constituem-se nas fontes principais de dados para avaliar o impacto da 

Aprendizagem Organizacional na concepção do SITAGRO-RS. 

Os instrumentos de coleta denominados Ficha de Registro da Participação 

e Matriz de Análise Organizacional - DRP/RS, foram utilizados antes da realização 

do experimento; a Matriz de Desenho Organizacional - DRP/RS e a Ficha de 

Avaliação das Atividades, após o experimento. Estes quatro instrumentos foram 

preenchidos individualmente, pelos dezoito participantes do Seminário Repensando 

a Administração Tributária do Setor Primário do RS. Identificam características 

individuais dos participantes da pesquisa e mensuram, antes e após a realização do 

experimento, variáveis como o nível de domínio da Administração Tributária do 

Setor Primário, a expectativa em relação a trabalhos em grupo e o nível de 

satisfação com a atividade desenvolvida. 
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6.1 	MÉTODOS DE ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

Apresentam-se, a seguir, os critérios para a eleição dos métodos de análise, 

passando-se, após, à análise das informações coletadas nos instrumentos cuja 

estruturação e finalidade foram descritos. 

6.1.1 Instrumento de coleta principal 

A natureza do instrumento de coleta principal, o Roteiro para a Redefinição 

da SEPRIM e para a Concepção do SITAGRO-RS, e o escopo da pesquisa, 

recomendam a adoção de técnicas de análise de conteúdo no exame da concepção 

de Sistema gerada em cada Grupo. 

Para mensurar a influência do estímulo ao autoquestionamento e ao 

reexame da pertinência dos princípios organizacionais na concepção de um Sistema 

de Informação, no que concerne ao predomínio de atributos da Era Industrial ou da 

Era Digital, utiliza-se a análise de conteúdo dos documentos produzidos pelos 

Grupos de Controle e Experimentais, ou seja, "um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens" (Bardin, 1977, p. 38). Ao descrever as diversas 

técnicas específicas de análise de conteúdo, Bardin assim relata a evolução histórica 

e metodológica da análise das relações: 

"A teoria da associação (Freud, mas também a teoria da 
aprendizagem) numa primeira etapa, o aparecimento dos 
ordenadores numa segunda, e o estruturalismo (lingüística e 
sociologia) contribuíram para orientar finalmente as técnicas de 
análise não mais para a simples freqüência de aparição dos 
elementos do texto, mas para as relações que os elementos do texto 
mantém entre si" (Bardin, 1977, p. 197). 

A mensuração de cada uma das concepções do SITAGRO-RS no que 

concerne à maior ou menor proximidade que cada uma delas guarda com o modelo 

teórico associado à Era Industrial ou à Era Digital, tomando por base o construto 
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relativo a modelos de Administração Tributária, compreende o uso da análise das 

co-ocorrências, extraindo do texto as relações entre os elementos da mensagem e 

assinalando "as presenças simultâneas (co-ocorrência ou relação de associação) de 

dois ou mais elementos na mesma unidade de associação ou de dois ou mais 

elementos na mesma unidade de contexto, isto é, num fragmento de mensagem 

previamente definido" (Bardin, 1977, p. 198). 

A análise do impacto do estímulo à Aprendizagem Organizacional de Duplo 

Circuito na redefinição da SEPRIM e na concepção do SITAGRO-RS compreende: 

a) a descrição, agregação e normalização dos posicionamentos adotados 

pelos Grupos de Controle e pelos Grupos Experimentais; 

b) a análise quantitativa da produtividade dos Grupos; 

c) a análise das convergências e das divergências entre os atributos 

definidos pelos Grupos; 

d) a comparação dos atributos contidos no resultado do trabalho de cada 

Grupo com os atributos que, no modelo de análise, qualificam as 

dimensões Era Industrial e Era Digital do construto de Administração 

Tributária. 

6.1.2 Aperfeiçoamento do diagnóstico prévio 

O formulário Diagnóstico Prévio da SEPRIM, a ser aperfeiçoado pelos 

Grupos de Trabalho foi utilizado para registrar as posições dos quatro Grupos em 

relação às disfunções da SEPRIM, identificadas ao longo das atividades 

exploratórias descritas no Capítulo 3. Foi solicitado que ratificassem, retificassem, 

acrescentassem ou suprimissem disfunções, de forma a aperfeiçoar o diagnóstico 

prévio. A atividade, desenvolvida por todos os Grupos no primeiro turno de 

trabalho, teve por fim precípuo nivelar o conhecimento dos participantes sobre a 
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realidade atual do funcionamento da Administração Tributária do Setor Primário. A 

análise é procedida mediante tabulação e confronto dos posicionamentos dos 

Grupos. 

6.1.3 Instrumentos de coleta subsidiários 

Os instrumentos de coleta subsidiários, destinados à constatação da 

eventual incidência de variáveis aleatórias que possam interferir nos resultados 

constatados através do instrumento de coleta principal, consistem em questionários 

preenchidos individualmente pelos componentes dos Grupos. Contêm informações 

sobre a formação e a experiência profissional; a percepção sobre o trabalho em 

grupo; a percepção sobre as características organizacionais atuais e desejáveis do 

Departamento da Receita Pública; e a percepção sobre a organização e o 

desenvolvimento do Seminário Repensando a Administração Tributária do Setor 

Primário. Na análise procedeu-se a aglutinação das questões que constituem 

indicadores de cada uma das variáveis mensuradas, utilizando-se de forma 

preponderante a estatística descritiva para identificar a homogeneidade ou a 

heterogeneidade de seu comportamento entre os integrantes dos Grupos de Controle 

e os dos Grupos Experimentais. 

6.2 MENSURAÇÃO PRÉ-EXPERIMENTO 

A análise dos instrumentos subsidiários, preenchidos individualmente no 

início ou no término das atividades do Seminário, permitiu constatar que a 

aleatoriedade na formação dos Grupos assegurou a homogeneidade de sua 

composição. 

Nesta Seção é descrita a distribuição, entre os componentes dos Grupos de 

Controle e dos Grupos Experimentais, das variáveis mensuradas antes da 

redefinição da SEPRIM e da concepção do SITAGRO-RS. Os dados foram 

coletados através da Ficha de registro da participação e da percepção individual 
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(Anexo D) e da Matriz de Análise Organizacional do DRP/RS (Anexo E). A 

comparação dos resultados obtidos na Matriz de Análise com os obtidos na Matriz 

de Desenho Organizacional consta na Seção 6.3.2. 

6.2.1 Perfil cultural dos componentes dos Grupos 

As características relacionadas com a formação cultural e ao domínio de 

informática, contidas na Ficha de Registro de Participação distribuem-se de forma 

relativamente uniforme entre os componentes dos Grupos de Controle e dos Grupos 

Experimentais. Apresentam-se, nesta Seção, dados relativos à instrução superior e 

ao domínio de idiomas. Não há, nos Grupos, especialistas em informática. 

Tabela 1 - Formação superior dos participantes 

CURSOS DE GRADUAÇÃO 
COMPONENTES DOS GRUPOS 

DE CONTROLE 	EXPERIMENTAIS 

Ciências Contábeis 4 4 

Direito 3 4 

Administração 4 1 

Engenharia 3 2 

Economia 1 2 

Agronomia 1 1 

Ciências Físicas e Biológicas 1 

Com exceção do Curso de Ciências Físicas e Biológicas, com um 

diplomado nos Grupos Experimentais e nenhum nos Grupos de Controle, 

componentes de ambos os Grupos freqüentaram os demais Cursos relacionados. A 

Tabela 1 informa os Cursos superiores e o número de componentes de cada Grupo 

que neles obteve graduação. Dos 18 participantes das atividades, 11 freqüentaram 

mais do que um Cursos superior. 

A Tabela 2 indica a quantidade de Cursos de graduação e de especialização 

realizada pelos componentes dos Grupos. Verifica-se que a soma dos cursos de 

graduação freqüentados pelos nove componentes dos Grupos de Controle 
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(dezesseis) é idêntica à soma dos cursos de graduação freqüentados pelos nove 

componentes dos Grupos Experimentais. Na pós-graduação registra-se supremacia 

dos Grupos de Controle. 

Tabela 2 - 
Quantidade de cursos de graduação e de pós-graduação 

CURSOS POR 
PARTICIPANTE 

COMPONENTES DOS GRUPOS 
DE CONTROLE 	EXPERIMENTAIS 

Graduação 

3 

2 

1 

1 

5 

3 

2 

3 

4 

Especialização 1 4 1 

Idiomas estrangeiros são de domínio de 17 dentre os 18 participantes da 

pesquisa. Apenas um componente dos Grupos de Controle informou não ter 

domínio sobre qualquer idioma estrangeiro. A Tabela 3 informa os idiomas e a 

quantidade de componentes de cada Grupo que informou ter algum grau de domínio 

sobre idioma(s) estrangeiro(s). 

Tabela 3 - Domínio de idiomas estrangeiros 

COMPONENTES DOS GRUPOS 
IDIOMA 	

DE CONTROLE EXPERIMENTAIS 

inglês 
	 6 

	
6 

espanhol 
	

4 
	

4 

francês 
	

1 
	

1 

alemão 
	

1 
	

1 

Italiano 
	 1 

6.2.2 Experiência na Fiscalização e no Setor Primário 

A Tabela 4 demonstra o tempo de efetivo exercício do cargo de Fiscal de 

Tributos Estaduais por parte dos participantes da pesquisa, até a data da realização 

do Seminário. Optou-se por agrupar o tempo de exercício em três faixas: até um 

ano, de um a cinco anos, e mais do que dez anos. Nenhum dos participantes 

apresentava, na data da coleta dos dados, mais de cinco e menos de dez anos de 
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tempo de serviço na Fiscalização de Tributos Estaduais. Embora a maior incidência 

de Fiscais com menos de um ano nos Grupos de Controle, os mais experientes (com 

mais de dez anos) estão uniformemente distribuídos nos dois Grupos. Importa 

destacar que, dos dezoito participantes, quatro já exerceram o cargo de Coordenador 

Regional da Administração Tributária, hoje denominado de Delegado Regional da 

Fazenda. Destes, dois atuaram nos Grupos de Controle e dois nos Grupos 

Experimentais. 

Tabela 4 - Tempo de atividade na Fiscalização 

COMPONENTES DOS GRUPOS 
TEMPO DE ATIVIDADE (ANOS) 	

DE CONTROLE EXPERIMENTAIS 

Menos do que um ano 
	

4 
	

1 

De um a cinco anos 
	

1 
	

3 

Mais do que dez anos 
	

4 
	

5 

Em ambos os Grupos, seis componentes informaram já ter desenvolvido 

atividades relacionadas com a Administração Tributária do Setor Primário e três 

declararam não ter executado qualquer procedimento relacionado com a SEPRIM. 

O último bloco de questões da Ficha de Registro da Participação, no qual 

se solicitou uma avaliação do funcionamento da Administração Tributária do Setor 

Primário, deixou de ser respondido, por desconhecimento do assunto, por um 

componente dos Grupos de Controle e por dois dos Grupos Experimentais. 

Agrupadas e normalizadas as respostas, considerada a escala de cinco graus, onde o 

conceito "um" corresponde a péssimo ou totalmente insatisfatório e o conceito 

"cinco" a ótimo ou totalmente satisfatório, os Grupos de Controle foram mais 

críticos. A média da avaliação do desempenho da Administração Tributária do Setor 

Primário, atribuída pelos componentes dos Grupos de Controle, foi de 2,1; a dos 

componentes dos Grupos Experimentais de 2,6. Em ambos predominou a 

insatisfação com a situação atual da Administração Tributária do Setor Primário. 

6.2.3 Percepção sobre trabalho em grupo 
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Os componentes de ambos os Grupos expressaram a percepção de que a 

qualidade das decisões tomadas em grupo é superior à das decisões individuais e de 

que o tempo adicional gasto para tomar a decisão em grupo é compensado pela 

maior agilidade na implementação da decisão. Ambos discordam da afirmação de 

que os grupos agem mais de forma intuitiva do que baseados na análise racional de 

dados e fatos. 

Entretanto, em ambos os Grupos aproximadamente a metade dos 

participantes informa que nunca participou de tomada de decisão em grupo, na 

Secretaria da Fazenda (quatro nos Grupos de Controle e cinco nos Grupos 

Experimentais). Todos os que informaram participar habitualmente de reuniões no 

ambiente do trabalho, indicaram de uma a doze reuniões por ano como a freqüência 

média. Observa-se que a crença na eficácia das decisões construídas em grupo não 

é acompanhada pela prática do trabalho e da tomada de decisões em grupo, no 

ambiente de trabalho. 

6.3 MENSURAÇÃO PÓS -EXPERIMENTO 

Esta Seção descreve o comportamento das variáveis mensuradas após a 

redefinição da SEPRIM e a concepção do SITAGRO-RS. Os dados foram 

fornecidos individualmente pelos componentes dos Grupos de Controle e dos 

Grupos Experimentais, por meio da Matriz de Desenho Organizacional do DRP/RS 

(Anexo F) e da Ficha de avaliação das atividades (Anexo G). 

6.3.1 Avaliação do Seminário 

Efetuado o agrupamento e a ordenação dos conjuntos de questões que se 

constituem indicadores de cada variável mensurada, através da Ficha de Avaliação 

das Atividades, observa-se que a percepção média sobre os resultados do Seminário 

indica que a satisfação dos componentes dos Grupos Experimentais foi levemente 

superior à dos componentes dos Grupos de Controle. A Tabela 5 apresenta as 
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variáveis mensuradas e o resultado da tabulação das percepções dos participantes. 

Na escala de "um" a "cinco", quanto mais próxima de "cinco" a avaliação, maior a 

satisfação/aprovação dos Grupos. 

Tabela 5 - Avaliação do Seminário 

VARIÁVEL MENSURADA 
AVALIAÇÃO DOS GRUPOS 

DE CONTROLE 	EXPERIMENTAIS 

Resultados do Seminário 4,24 4,67 

Satisfação pessoal 4,22 4,60 

Metodologia 4,43 4,77 

Pesquisador/coordenação 4,29 5,00 

Desempenho do Grupo 3,86 4,67 

Auto-avaliação 4,27 4,76 

Facilidade para obter consenso 4,29 3,12 

"Eu me senti bem no Seminário" 4,86 4,77 

Relações interpessoais 5,00 5,00 

"Aprendi com os demais do Grupo" 4,86 4,88 

Resultados justificam os esforços 4,71 4,88 

Avaliação média global 4,45 4,64 

Os componentes dos Grupos Experimentais revelaram menor facilidade 

para obtenção de consenso (3,12) do que os dos Grupos de Controle (4,29). Nos 

Grupos de Controle as questões relativas ao desempenho do Grupo obtiveram a 

menor avaliação (3,86). Em ambos os Grupos a auto-avaliação, compreendendo o 

empenho pessoal, a atenção, as contribuições do respondente e a clareza em relação 

aos propósitos da atividade, receberam avaliação maior do que a conferida ao 

desempenho do Grupo. 

Houve unanimidade na satisfação com o relacionamento entre os 

componentes dos Grupos. Em ambos os Grupos receberam pontuação máxima por 

parte da quase totalidade dos participantes as assertivas relativas ao sentir-se bem 

no Seminário, ao aprendizado com os colegas do Grupo e à validade dos esforços 

demandados, diante dos resultados alcançados. 



190 

6.3.2 Características atuais e ideais do DRP/RS 

No que tange à percepção sobre a intensidade com que se verificam 

atualmente, ou deveriam se verificar em uma situação ideal, as características 

organizacionais descritas nas Matrizes de Análise e de Desenho Organizacional, 

tanto os componentes dos Grupos de Controle quanto os dos Grupos Experimentais 

apontam de forma preponderante atributos inerentes à Era Industrial na análise do 

funcionamento atual do Departamento e dão ênfase a atributos associados à Era 

Digital no desenho organizacional percebido como o ideal. 

Não há discrepância significativa na variação de posicionamentos da Matriz 

de Análise para a Matriz de Desenho Organizacional, na comparação entre o 

conjunto de definições produzido pelos componentes dos Grupos de Controle e o 

gerado pelos componentes dos Grupos Experimentais. 

A participação dos Grupos Experimentais no Seminário teórico-prático, não 

propiciada aos Grupos de Controle, não provocou diferenças relevantes na 

concepção da intensidade ideal com que cada característica organizacional deveria 

se fazer presente no DRP/RS. 

6.4 APERFEIÇOAMENTO DO DIAGNÓSTICO PRÉVIO DA SEPRIM 

O Diagnóstico Prévio da SEPRIM, a ser aperfeiçoado pelos Grupos de 

Trabalho (Anexo F) foi preenchido por todos os Grupos no primeiro turno de 

atividades. Após terem assistido uma explanação sobre o funcionamento da 

SEPRIM e terem recebido o informativo Conhecendo a SEPRIM (Anexo J), que 

relata a estrutura e as rotinas da Seção, os Grupos reuniram-se para debater o 

aperfeiçoamento do diagnóstico prévio. 

Na análise dos posicionamentos adotados pelos Grupos, quando solicitados 

a ratificar, retificar, acrescentar ou suprimir disfunções da SEPRIM, constata-se que 

predominou nos quatro Grupos a ratificação do diagnóstico prévio. Embora a 



 

POSICIONAMENTOS 

 

GRUPOS Retificações Ratificações 
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atividade contemplasse apenas a revisão do diagnóstico e a construção conjunta da 

visão sobre a realidade atual da SEPRIM, a ânsia por construir soluções que 

contribuam para a superação das disfunções fez com que três Grupos utilizassem o 

instrumento para registrar sugestões de melhoria. 

A tabulação das respostas dos Grupos, constante na Tabela 1, permite 

constatar a adoção dos seguintes posicionamentos em relação às dezesseis (16) 

disfunções contidas no formulário: 

Tabela 6 - Tabulação dos posicionamentos dos Grupos no Aperfeiçoamento 
do Diagnóstico prévio da SEPRIM 

Concorda mas Concorda e oferece 	Discorda 
altera redação 	sugestões 

Controle 

Experimentais 

2 

3  

4 

9 

10 

13 

16 

6 1 

6 

2 

Cumpre destacar que: 

a) o Grupo 1 destacou-se pelo perfeccionismo, promovendo seis alterações 

textuais; 

b) o Grupo 2 registrou expressivo número de sugestões, elencando 

sugestões de inovações como a celebração de convênios com a 

EMATER/Secretaria da Agricultura, para troca de informações sobre a 

classificação de cereais, e a busca de apoio das Prefeituras, para que 

ocorra o repasse de dados das Notas de Produtor em meio magnético, 

antecipando-se, desta forma, na execução da atividade subseqüente, de 

redefinição da SEPRIM e concepção do SITAGRO-RS; e 

c) o Grupo 4 ratificou integralmente as disfunções listadas. 
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Em uma análise preliminar, considerados apenas os resultados obtidos com 

o instrumento, constata-se que os Grupos de Controle destacaram-se pelo volume de 

retificações e de sugestões. Os Grupos Experimentais limitaram-se a ratificar as 

disfunções: o Grupo 3 concordou com quinze e apresentou duas sugestões, e o 

Grupo 4 ratificou todas as dezesseis disfunções apontadas previamente. 

6.5 REDEFINIÇÃO DA SEPRIM E CONCEPÇÃO DO SITAGRO -RS 

O principal elemento utilizado na mensuração do impacto do estímulo à 

Aprendizagem Organizacional de Duplo Circuito, que incidiu somente sobre os 

Grupos Experimentais, consiste no conjunto de definições adotadas pelos Grupos de 

Controle e pelos Grupos Experimentais, com o escopo de reestruturar a Seção de 

Produção Primária e de delinear as características básicas do Sistema de Informação 

Tributária sobre a Agropecuária do RS. 

No enfrentamento do problema proposto a todos os Grupos, consistente na 

reestruturação da SEPRIM e concepção do SITAGRO-RS, cada Grupo emanou e 

registrou no formulário Roteiro para a redefinição da SEPRIM com vistas à 

concepção do SITAGRO-RS (Anexo G) o conjunto de definições sobre: 

a) objetivos e atribuições da SEPRIM; 

b) Fatores Críticos de Sucesso; 

c) obstáculos; 

d) levantamento dos processos; 

e) levantamento das necessidades de informação; e 

O mudanças a implementar. 

Construída a concepção de SITAGRO-RS, cada Grupo apresentou-a em 
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reunião conjunta dos dois Grupos de Controle, no último turno do primeiro dia, e 

dos dois Grupos Experimentais, no último turno do último dia da atividade de coleta 

de dados. Do debate entre os componentes dos Grupos, resultou a concepção de um 

modelo de funcionamento da SEPRIM e do SITAGRO-RS por parte dos Grupos de 

Controle e outro pelos Grupos Experimentais. Apresentam-se a seguir os dois 

conjuntos de definições, em relação a cada um dos tópicos contidos no Roteiro. 

6.5.1 Atribuições e objetivos da SEPRIM 

Os Grupos Experimentais definiram que a Seção de Produção Primária da 

Secretaria da Fazenda tem as seguintes atribuições: 

a) gerência e administração do Cadastro, fluxo documental e coleta de 

informações descentralizadas, com alimentação pelas Prefeituras e por 

outros órgãos; 

b) desenvolvimento e disponibilização, às Prefeituras e produtores, de um 

Sistema informatizado com remessa de dados ao banco central, através 

da digitação de todas as operações e respectivos pagamentos (GA). pelas 

Prefeituras (on Ene ou com software do Estado, adotados os Registros 

80-81 do Convênio 57/95, ou via Internet, com sistema de validação); 

c) controle e avaliação do funcionamento e fidelidade do Sistema; 

d) elaboração de programas de treinamento e conscientização, via órgãos 

de difusão (Banco do Brasil, FARSUL, Sindicatos, Prefeituras). para 

funcionários, produtores e usuários; 

e) treinamento aos Agentes Municipais, para alimentação do banco de 

dados, com orientação tributária básica; 

f) promoção do intercâmbio entre Prefeituras, órgãos vinculados ao Setor 

Primário, Estados, Secretaria da Agricultura, EMATER, ...) para 
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acompanhamento setorial e estimativa da produção primária; 

g) definição da necessidade de informações dos clientes; 

h) análise dos dados com vistas a produzir informações gerenciais, para 

tomada de decisão pelos usuários internos e externos, bem como para 

subsidiar a Fiscalização; 

i) supervisão e orientação do trabalho delegado às Prefeituras no 

atendimento ao produtor rural; 

j) participação da confecção das normas tributárias do Setor; e 

k) distribuição e controle dos talonários. 

Os Grupos de Controle abstiveram-se de listar as atribuições da SEPRIM, 

limitando-se a indicar os seus objetivos. Foi solicitado aos Grupos que 

identificassem: 

a) os objetivos estratégicos, definidos como os objetivos globais a serem 

atingidos pela Administração Tributária do Setor Primário, constituindo-

se em base para os objetivos táticos, e sustentando a missão da 

SEPRIM: otimizar a Administração Tributária do Setor Primário do RS; 

e 

b) os objetivos táticos, relativos a cada área de atuação da SEPRIM e 

alinhados com os objetivos estratégicos. 

O Quadro 29 apresenta os objetivos da Seção de Produção Primária, na 

concepção dos Grupos de Controle e na dos Grupos Experimentais. 



Quadro 29 - Definição dos objetivos da SEPRIM 

GRUPOS DE CONTROLE 
	

GRUPOS DE EXPERIMENTAIS 
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Controlar o cumprimento das 
obrigações tributárias dos produtores 

Padronizar os procedimentos das 
Prefeituras 

Fornecer dados gerenciais 
(diferimento, saídas para outros 
Estados, controle das compras de 
contribuintes junto a produtores) 

Manter cadastro atualizado.  

Manter banco de dados de Cadastro e 
de Operações 

Controlar o fluxo de documentos 

Controlar o fluxo de produtos 

Subsidiar com informações as 
Fiscalizações da União, Estados, 
Municípios e Previdência 

Elaborar análise e projeção de dados 
da produção 

Descentralizar as operações 

Realizar intercâmbio de informações 
intra- DRP e com órgãos externos 
federais, municipais e estaduais, no 
intuito de promover o desenvolvimento 
político-econômico do Setor Primário e 
otimizar a receita tributária do Setor. 

Discutir e interferir nas políticas 
tributárias do Setor Primário. 

6.5.2 Fatores Críticos de Sucesso e Obstáculos - FCS 

Os Grupos foram convidados a destacar as condições ou variáveis que 

devem ocorrer para que os objetivos sejam concretizados e para que a SEPRIM 

obtenha êxito. Solicitou-se a identificação de poucos FCS, mediante seleção 

criteriosa em função de seu impacto e relevância com relação aos objetivos. 

Os Fatores Críticos de Sucesso apontados pelos Grupos de Controle e 

Experimentais constam no Quadro 30. 



Observância da legislação pelos 
produtores 

Previsão legal de penalidades mais 
pesadas pelo descumprimento da 
legislação 

Elaboração de Iay-out para 
recepcionar os dados digitados pelas 
Prefeituras, bem como o Sistema 

Criação de mecanismo de conferência 
das Notas Fiscais quanto à sua 
idoneidade (por exemplo: código de 
barras) 

Criação de mecanismo para confirmar 
a chegada da mercadoria ao seu 
destino 

Exigência da entrega da 
movimentação anual dos produtores, 
por disquete 

Vontade política. Patrocinador 
(Administração Tributária) 

Harmonia entre Secretarias envolvidas 

Recursos materiais e humanos para 
implantação e manutenção do 
Sistema 

Alterações na legislação 

Definição de Índices de desempenho 
para mensuração do cumprimento dos 
objetivos. 

Treinamento e capacitação. 

Publicidade e disponibilização do 
Sistema. 

Equipe multifuncional para 
planejamento, viabilização e 
montagem do Sistema. 

GRUPOS DE CONTROLE 
	

GRUPOS DE EXPERIMENTAIS 
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Quadro 30 - Fatores Críticos de Sucesso 

6.5.3 Obstáculos 

Solicitados a arrolar as situações que podem impedir ou dificultar o 

atendimento dos Fatores Críticos de Sucesso e a apontar problemas relacionados 

com os processos de trabalho da SEPRIM, os Grupos listaram os obstáculos 

reproduzidos no Quadro 31, que consta na próxima página. 

Nesta Seção são apresentadas as definições dos Grupos, relativamente a 

cada conjunto de características da SEPRIM/SITAGRO-RS. A comparação da 

produtividade, a análise das convergências e das divergências, o confronto das 

concepções e a análise das definições produzidas pelos Grupos de Controle e pelos 

Grupos Experimentais, com base no modelo teórico de análise (Capítulo 4), são o 

objeto das Seções 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, respectivamente. 



GRUPOS DE CONTROLE 

Falta de preparo de funcionários 
municipais 

Não ser prioritário 

Custo dos equipamentos de leitura 
ótica 

Diferenças com relação à legislação 
dos outros Estados 

Falta de equipamentos em alguns 
sindicatos 

GRUPOS DE EXPERIMENTAIS 

Interesses privados acima dos 
interesses públicos 

Disputa de poder pelas corporações 

Dificuldades financeiras, inviabilizando 
manutenção do Sistema 

Influência política na elaboração da 
legislação 

Ausência de patrocinador 

Baixo índice de desempenho 

Inexistência de informações 

Resistência à mudança, com o retorno 
à cultura do controle em detrimento 
dos resultados. 
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Quadro 31 - Obstáculos 

6.5.4 Levantamento dos processos 

O formulário Roteiro para a Redefinição da SEPRIM e para a Concepção 

do SITAGRO-RS (Anexo G) define processo como um conjunto de atividades que 

desenvolve e transforma a entrada de dados com o objetivo de gerar serviços que 

serão utilizados pelos clientes (internos ou externos). Os Grupos deveriam descrever 

os principais processos executados no âmbito da Administração Tributária do Setor 

Primário, especificando o responsável pelo processo, a forma de entrada dos dados, 

o fornecedor e o cliente, o processamento, a informação gerada e o destino da 

mesma. 

Os Grupos de Controle limitaram-se a nominar dois processos: controle do 

fornecimento de talões e controle de Cadastro, sem adicionar qualquer outra 

especificação no que tange aos dados solicitados. 

Os Grupos Experimentais produziram a discriminação contida nos Quadros 

32 a 38, relativamente aos seguintes processos administrados pela SEPRIM: 
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a) fornecimento de talões de Notas Fiscais de Produtor (Quadro 32); 

b) Cadastro de Produtores e de Propriedades Rurais (Quadro 33); 

c) atualização cadastral (Quadro 34); 

d) digitação das operações de circulação de produtos primários (Quadro 

35); 

e) elaboração de índices para efeito de análise pelo próprio sistema 

(Quadro 36); 

f) integração dos órgãos envolvidos para padronização e evitar 

superposição de tarefas (Municípios/Estado/União) (Quadro 37); e 

g) intercâmbio das informações intra-DRP, órgãos afins estaduais, 

municipais e federais (Quadro 38). 

Quadro 32 - Processo: fornecimento do talão 

Características do talão: 

Talão com código de barras 

Discriminação dos três principais produtos pré-impressa 

Validade de 2 anos 
Resumo de Operações do Talão (ROT) em 4 vias sendo 3 destacáveis 
para prestação de contas anual, compatível com Imposto de Renda 

Processamento: 
Atualização cadastral automática (ROT com campos para atualização 
cadastral); Rol de produtos de maior representatividade na economia pré-
impresso nas Notas Fiscais de Produtor 

Quadro 33 - Processo: cadastro 

Processamento: 
Digitação em tela com lay-out da Ficha Cadastral, via Sistema, ou com 

software fornecido pela Fazenda, ou via Internet, com validador, e 
impressão da Ficha com numeração automática 

Destino: DRP, via Sistema ou Internet 	 Cliente: DRP 
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Quadro 34 - Processo: atualização cadastral 

Processamento: 

1. Via Sistema, à medida que entram os dados das operações dos 
produtores, são atualizadas automaticamente as informações cadastrais 
sobre: produtos, produtividade, área plantada, baixa automática 

2. Produtor — pessoalmente para as alterações detectadas de forma 
automática 

Destino: DRP, via Sistema ou Internet 	 Cliente: DRP 

Quadro 35 - Processo: digitação das operações 

Fornecedor: Produtor 

Processamento: Entrada dos dados via Prefeitura com lay-out (Registro 80 e 81) e 
software validador fornecido pela Fazenda. 

Eliminação da GIA Modelo "A" — DAP (via Sistema) 

Destino: DRP, com transmissão via Sistema ou 	Cliente: DRP 
Internet 

Quadro 36 - Processo: elaboração de índices para efeito de análise pelo 
próprio sistema 

Processamento: 

Informação de produtos em estoque 

Identificação dos destinatários obrigatória 

Informação gerada: 

Informações (índices) disponíveis na rede 

Cliente: Fiscalização e 
formuladores de políticas 
públicas 

Quadro 37 - Processo: integração dos órgãos envolvidos para padronização 
e evitar superposição de tarefas (Municípios/Estado/União) 

Processamento: Integração dos Sistemas na Cliente: cada órgão envolvido 
própria SEFA 

Quadro 38 - Processo: intercâmbio das informações intra-drp, órgãos afins 
estaduais, municipais e federais 

Fornecedor: Produtor, demais contribuintes, órgãos afins 

Processamento: Gerenciamento do Sistema Integrado das Informações do Setor 

Primário (com informações de fontes internas, externas, cruzamentos, 
comparativos, índices de desempenho, ...) 

Destino: DRP, órgãos municipais, estaduais, federais, contribuintes, .... 
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6.5.5 Levantamento das necessidades de informação 

Solicitou-se aos Grupos que relacionassem as informações relevantes para o 

sucesso dos processos de trabalho e da Administração Tributária do Setor Primário, 

independentemente de estarem ou não sendo fornecidas atualmente pelos Sistemas 

de Informação disponíveis. 

Os Grupos de Controle deixaram em branco este campo do formulário, 

embora tenham recebido instruções e tempo idênticos aos dos Grupos 

Experimentais. 

Os Grupos Experimentais consideraram que são necessárias para a 

SEPRIM: 

a) informações cadastrais; 

b) índices de produtividade e produção; 

c) área de plantio; 

d) desempenho Setor Primário; 

e) informações sobre a aquisição de produtos primários pelo Setor 

Industrial e Comercial. 

6.5.6 Mudanças a implementar 

Os Grupos foram convidados a relacionar sucintamente as mudanças a 

implementar, para viabilizar a otimização do desempenho da Administração 

Tributária do Setor Primário, assegurando a obtenção dos objetivos estratégicos e 

táticos. Foi solicitada a indicação das mudanças necessárias no ordenamento 

jurídico, nas relações intra-DRP, nas relações do DRP/Secretaria da Fazenda com 

outros órgãos e entidades e de quaisquer outras mudanças necessárias. 
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Os Grupos de Controle sugeriram duas mudanças no ordenamento jurídico: 

a instituição de penalidades mais graves pelo descumprimento da legislação 

tributária e a instituição da obrigatoriedade de apresentação semestral do talonário 

de Notas Fiscais de Produtor ao Fisco/Prefeitura Municipal. No âmbito das relações 

externas, recomendaram a realização de auditorias periódicas no Setor Primário das 

Prefeituras Municipais. 

Os Grupos Experimentais apontaram a necessidade das mudanças descritas 

no Quadro 39. 

Quadro 39 - 
Mudanças a implementar, segundo os Grupos Experimentais 

Mudanças no 

ordenamento jurídico 

Mudanças nas relações 

internas (intra-DRP) 

Maior rigor na exigência do cumprimento das 
obrigações pelos Produtores 

Viabilizar, mediante convênio, a atuação 
descentralizada pelas Prefeituras 

Interferência e discussão política do 
ordenamento jurídico 

Adequação normativa ao Sistema Integrado de 
Informações (Convênio 57/95, Receitas 
Partilhadas) 

Conscientização do Fisco sobre a importância 
do SITAGRO-RS 

SEPRIM na DF 

Contato permanente com outros órgãos 
envolvidos e entidades de classe visando a 
reduzir resistências 

Mudanças nas relações 

externas 

Intercâmbio de informações com órgãos 
externos e contribuintes 

Outras mudanças 
	

Adequar Registros 80-81 (Convênio 57/95) 
com SRP/AIM 
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6.6 ANÁLISE COMPARATIVA DA PRODUTIVIDADE DOS GRUPOS 

Esta Seção analisa quantitativamente a produção dos Grupos no 

desempenho da principal incumbência que lhes foi atribuída no âmbito desta 

pesquisa, com respaldo da Direção do DRP/RS: redefinir o funcionamento da 

SEPRIM e conceber o SITAGRO-RS. A análise quantitativa da produtividade dos 

Grupos revela que, embora a isonomia cronológica e metodológica, os Grupos 

Experimentais foram aproximadamente quatro vezes mais produtivos do que os 

Grupos de Controle, conforme demonstrado na Tabela 2. 

Tabela 7 - Análise comparativa da produtividade dos Grupos 

ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE (1)  

GRUPOS 

DE CONTROLE 	EXPERIMENTAIS 

1 	2 	3 	4 

62 	94 	323 	466 

423 	555 	2.087 	3.043 

10 	8 	40 	51 

Número de palavras 

Número de caracteres 

Número de idéias (2)  

Média de palavras por idéia 6,2 11,75 8,08 9,14 

Média de caracteres por idéia 42,3 69,4 52,2 59,7 

Atribuições da SEPRIM 2 2 9 8 

Fatores Críticos de Sucesso 2 4 4 6 

Obstáculos 1 4 4 4 

Descrições de processos 2 O 3 4 

Mudanças 3 O 4 5 

(1) Análise da produtividade tomando como base as definições consignadas pelos Grupos no 
instrumento denominado Roteiro para a redefinição da SEPRIM e para a concepção do 
SITAGRO-RS. 

(2) Para os fins desta análise de produtividade toma-se cada parágrafo como correspondente 
a uma "Idéia". 
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6.7 ANÁLISE DAS CONVERGÊNCIAS E DAS DIVERGÊNCIAS 

No que tange à análise das convergências e das divergências, classificam-se 

as idéias produzidas pelos Grupos, nos Quadros 40 a 43, conforme representem: 

a) convergência de posições (Quadro 40); 

b) divergências expressas, caracterizadas pela preconização de posturas 

contrárias em relação a um mesmo atributo (Quadro 41); 

c) proposições dos Grupos de Controle não contempladas pelos Grupos 

Experimentais (Quadro 42); 

d) proposições dos Grupos Experimentais não incluídas pelos Grupos de 

Controle na sua concepção do SITAGRO-RS e redefinição da SEPRIM 

(Quadro 43). 

6.7.1 Convergência de posicionamentos dos Grupos 

Observa-se, no Quadro 40, que ambos os Grupos preconizam o 

agravamento das penalidades pelo descumprimento da legislação tributária e 

definem como atividades básicas o fornecimento de talonários de Notas Fiscais de 

Produtor, a manutenção do Cadastro e a padronização dos procedimentos das 

Prefeituras, procedimentos hoje já desenvolvidos pela SEPRIM. 

Inovam ao estipular que a Seção deve passar a produzir informações 

gerenciais. 

Os Grupos elegem em comum a ausência de priorização como obstáculo à 

reestruturação da SEPRIM e à implementação do SITAGRO. 



    

   

DEFINIÇÕES CONVERGENTES ATRIBUTOS 

  

   

    

    

Objetivos/ 	Controlar cumprimento das obrigações tributárias 

Atribuições 
	

Manter Cadastro de Produtores 

Fornecer e controlar uso de talonários 

Padronizar procedimentos das Prefeituras 

Fornecer dados gerenciais 

Fatores 	Agravamento, na legislação, das penalidades aplicáveis a 
Críticos de 	infrações tributárias 
Sucesso 

Obstáculos 
	

O Sistema não ser considerado prioritário 

Mudanças no Instituir na legislação penalidades mais graves pelo 
ordenamento descumprimento da legislação 
jurídico 

Instituir obrigatoriedade de apresentação semestral dos 
documentos emitidos 
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Quadro 40 - Posições convergentes 

6.7.2 Posições divergentes 

O Quadro 41 apresenta os posicionamentos divergentes formulados pelos 

Grupos de Controle e Experimentais. 

Em síntese, os Grupos de Controle preconizam a hegemonia do Estado, a 

quem compete impor padrões a serem observados pelas Prefeituras, cabendo a estas 

alimentar as bases de dados do Estado sobre a agropecuária. 

Os Grupos Experimentais recomendam o intercâmbio de informações e a 

colaboração mútua, com ênfase para os treinamentos e a orientação permanente. 



De acordo com os Grupos de Controle, 
a SEPRIM, no relacionamento com as 
Prefeituras, deve: 

a) padronizar os procedimentos das 
Prefeituras; 

b) auditar periodicamente o Setor 
Primário das Prefeituras. 

Diversamente, os Grupos 
Experimentais definiram que a SEPRIM, 
em seu relacionamento com as 
Prefeituras, deve: 

a) supervisionar e orientar o trabalho 
delegado às Prefeituras no 
atendimento ao produtor rural; 

b) coordenar a alimentação cadastral 
realizada pelas Prefeituras; 

c) treinar os Agentes Municipais, 
inclusive no que concerne à 
legislação tributária estadual; 

d) promover intercâmbio de 
informações; 

e) subsidiar a elaboração de políticas 
de fomento. 
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Quadro 41 - Divergências expressas 

POSIÇÕES DOS GRUPOS 
DE CONTROLE 
	

EXPERIMENTAIS 

6.7.3 Idéias contempladas apenas pelos Grupos de Controle 

Os Grupos de Controle apontaram a observância da legislação pelos 

produtores como um Fator Crítico para o Sucesso da Administração Tributária do 

Setor Primário. 

Sugeriram a criação de um mecanismo de confirmação da chegada das 

mercadorias ao destinatário informado na Nota Fiscal de Produtor. Por fim, 

identificaram quatro obstáculos não elencados pelos Grupos Experimentais: falta de 

preparo dos funcionários municipais, custo dos equipamentos, falta de 

equipamentos nos Sindicatos e diferenças na legislação dos diversos Estados. 
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Quadro 42 - Idéias contempladas apenas pelos Grupos de Controle 

ATRIBUTOS DEFINIÇÕES DOS GRUPOS DE CONTROLE 

Fatores 
Críticos de 
Sucesso 

Obstáculos 

 

Observância da legislação pelos produtores 

Criação de mecanismo de confirmação da chegada das 
mercadorias ao destino 

Falta de preparo dos funcionários municipais 

Custo dos equipamentos 

Falta de equipamentos nos Sindicatos 

Diferenças na legislação dos diversos Estados 

 

6.7.4 Idéias contempladas apenas pelos Grupos Experimentais 

Conforme se constata no Quadro 43, em relação a todos os atributos da 

SEPRIM/SITAGRO-RS, os Grupos Experimentais produziram inúmeras definições 

não contempladas no modelo concebido pelos Grupos de Controle. 

Quadro 43 - Idéias contempladas apenas pelos Grupos Experimentais 

ATRIBUTOS 
	

DEFINIÇÕES DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Objetivos/ 

atribuições da 
SEPRIM 

Otimizar Receita do Setor Primário 

Subsidiar com informações as fiscalizações federal, estaduais, 
municipais e previdenciária 

Analisar e projetar a produção 

Realizar intercâmbio de informações intra-DRP e com órgãos 
externos federais, estaduais e municipais 

Apoiar a formulação de políticas de fomento ao 
desenvolvimento do Setor Primário 

Discutir e interferir nas políticas tributárias do Setor Primário 
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ATRIBUTOS 	DEFINIÇÕES DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Fatores 
Críticos de 
Sucesso 

Vontade política. Patrocinador 

Disponibilidade de recursos humanos e materiais 

Harmonia entre as Secretarias envolvidas 

Treinamento/capacitação 

Divulgação 

Definição de índices de desempenho 

Formação de equipe multifuncional para o desenvolvimento do 
Sistema 

Obstáculos 	Falta de patrocinador 

Insuficiência de recursos 

Interesses privados acima dos interesses públicos 

Disputa de poder pelas corporações 

Influência política na elaboração da legislação 

Baixo índice de desempenho 

Resistência à mudança, com retorno à cultura do controle em 
detrimento dos resultados 

Processos 	Atualização cadastral 

Digitação dos dados das operações de circulação de produtos 
primários 

Intercâmbio automático de informações 

Sistema de informações gerenciais 

Integração intra-organizacional 



Necessidades 
de 
informação 

Mudanças no 
ordenamento 
jurídico 

Mudanças 
internas 
(intra-DRP) 

Informações cadastrais 

Índices de produtividade e de produção 

Área de plantio 

Desempenho do Setor Primário 

Informações do Setor Industrial e Comercial 

Formalizar convênio com as Prefeituras 

Promover a adequação normativa ao Sistema Integrado de 
Informações(Convênio 57/95, Registros 80 e 81, Apuração do 
Índice de Participação dos Municípios no Retorno do ICMS) 

Suprimir Guia Informativa Modelo "A" 

Conscientizar o Fisco sobre a importância do SITAGRO-RS 

SEPRIM na Divisão de Fiscalização 

Mudanças 
nas relações 
externas 

Manter contato permanente com outros órgãos e entidades de 
classe 

Institucionalizar o intercâmbio de informações com órgãos 
externos e contribuintes 

ATRIBUTOS 	DEFINIÇÕES DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 
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6.8 SITAGRO-RS: CONFRONTO DAS CONCEPÇÕES 

Antes de avaliar a preponderância de atributos associados à dimensão Era 

Industrial ou à dimensão Era Digital em cada concepção, cumpre confrontá-las no 

que tange a: 

a) dados que alimentam o SITAGRO-RS e fontes dos dados (Quadro 44); 

b) usuários das informações (Quadro 45); e 

c) finalidades do SITAGRO/SEPRIM (Quadro 47). 



  

GRUPOS 

DE CONTROLE 	EXPERIMENTAIS 
ATRIBUTOS 

 

  

Dados 	 ►  Dados cadastrais dos 	• Dados cadastrais dos 
produtores 	 produtores 

►  Produção agrícola 
documentada nas NFP 

• Produção agrícola, com 
base nas NFP e em 
outras fontes 
(empréstimos bancários, 
assistência técnica, 
aquisições pelos 
comerciantes/industriais) 

 

• Cadastro das 
propriedades 

Fontes dos dados 	►  Produtor primário, 	• Produtor primário 
através das Prefeituras 

• Prefeitura Municipal 

• EMATER 

• Banco do Brasil 

• Fisco federal e dos 
outros Estados 

• Industriais e 
comerciantes adquirentes 
dos produtos primários 
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Quadro 44 - SITAGRO-RS: dados e fontes 

As Figuras 8 e 9, no final deste Capítulo, utilizam os dados dos Quadros 44 

a 47, para representar de forma esquemática as fontes (inputs), as aplicações 

(outputs), os órgãos que o alimentam/utilizam, e as finalidades do Sistema de 

Informação Tributária sobre a Agropecuária do RS - SITAGRO-RS, nas concepções 

dos Grupos de Controle e dos Grupos Experimentais, respectivamente. 



GRUPOS 

DE CONTROLE 	 EXPERIMENTAIS 

Fiscalização de Tributos Estaduais 
do RS 

• Fiscalização de Tributos do RS, dos 
demais Estados, da União, dos 
Municípios e da Previdência 

• EMATER 

• Secretaria da Agricultura 

• Produtores 

• Entidades de classe 

• Instituições de pesquisa 

Quadro 45 - SITAGRO-RS: destinatários das informações 

Quadro 46 - Finalidades da SEPRIM/SITAGRO -RS 

GRUPOS 

DE CONTROLE 	 EXPERIMENTAIS 

Controlar o cumprimento das 	• Otimizar a receita tributária do Setor 
obrigações tributárias 	 Primário 

• Subsidiar: 

- a formulação de políticas 
públicas (tributária, agrícola, agrária, 
seguro agrícola); 

- a atuação dos Fiscos federal, 
estaduais, municipais e 
previdenciário; 

• Dotar a sociedade de uma base de 
informações mais completa sobre a 
agropecuária gaúcha 
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Quadro 47 - Interação com outros órgãos 

GRUPOS 
DE CONTROLE 	 EXPERIMENTAIS 

Prefeitura Municipal • Prefeitura Municipal 

• União 

• Estados 

• Previdência 

• EMATER 

• Banco do Brasil 

• Entidades de classe 

• Instituições de pesquisa 

6.9 AS CONCEPÇÕES DOS GRUPOS E O MODELO TEÓRICO DE 

ANÁLISE 

Procedidas a apresentação, a normalização, a mensuração e a comparação 

das definições geradas pelos Grupos de Controle e Experimentais, os dados 

coletados foram objeto de tratamento e reúnem, nesta etapa da análise, condições 

para que seja alcançado o escopo da pesquisa. Os atributos presentes nas 

concepções dos Grupos de Controle e Experimentais permitem identificar a 

preponderância de características associadas à dimensão Era Industrial ou à 

dimensão Era Digital. Nas Seções 6.9.1 e 6.9.2 utiliza-se o modelo teórico de 

análise, estruturado no Capítulo 4, para identificar a correlação das definições dos 

Grupos com os atributos que qualificam as duas dimensões do construto de 

Administração Tributária. 

As figuras 8 e 9, inseridas no final deste Capítulo, sintetizam, de forma 
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esquemática, as definições dos Grupos de Controle e dos Grupos Experimentais, 

quanto às fontes de dados, às finalidades do Sistema e às aplicações das 

informações geradas pelo SITAGRO-RS. 

6.9.1 Modelo concebido pelos Grupos de Controle 

Na redefinição da SEPRIM e na concepção do SITAGRO-RS os Grupos de 

Controle propuseram, em síntese, a informatização dos procedimentos que 

atualmente são executados sem a utilização da informática. As seguintes 

características organizacionais, que o construto teórico da Administração Tributária 

associa à dimensão Era Industrial, estão contempladas nas definições dos Grupos de 

Controle: 

a) objetivo enfatizado: combate à sonegação; controle do cumprimento das 

obrigações tributárias, cabendo ao SITAGRO-RS reunir dados que 

permitam a repressão do ilícito tributário; 

b) foco no Fisco: o Fisco estadual detém a prerrogativa de impor padrões a 

serem observados pelos contribuintes e pelas Prefeituras Municipais; 

c) relações Fisco-Contribuinte e Fisco-Prefeitura orientadas pela 

desconfiança, preconizando-se redução do prazo para comprovação da 

regularidade das operações, por parte dos produtores, e auditorias 

periódicas no Setor Primário das Prefeituras; 

d) mudança organizacional consistente no desenvolvimento e implantação 

do SITAGRO-RS de forma impositiva, sem a preocupação de ensejar a 

participação e buscar o comprometimento dos funcionários municipais; 

e) relação do órgão de gestão da Receita com o Setor Primário das 

Prefeituras baseado na dominação; 

f) acesso às informações do SITAGRO-RS restrito aos Fiscais de Tributos 
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Estaduais; 

g) fontes dos dados restritas às informações prestadas pelo próprio 

contribuinte à Prefeitura Municipal; 

h) fluxo da informação vertical e em uma só via; 

i) Sistema de Informação concebido como um depósito de dados 

cadastrais e da produção, de cada contribuinte; 

j) principal input e output do SITAGRO-RS: dados; 

k) a rede do SITAGRO -RS opera intra-subsistema, sendo alimentada pelo 

Setor Primário dos Municípios e consultada e gerenciada pela SEPRIM; 

1) o "olhar da organização" implícito na concepção do SITAGRO-RS 

volta-se para dentro, com forte tendência endógena e baixo nível de 

interação entre os órgãos envolvidos e com outros interessados. 

Ao contemplarem, dentre os objetivos da SEPRIM, o fornecimento de 

dados gerenciais (diferimento, saídas para outros Estados, controle das compras de 

contribuintes junto a produtores), os Grupos de Controle definiram uma 

característica que o modelo de análise vincula à Era Digital, consistente na geração 

de informações. Trata-se, entretanto, de um atributo de Era Digital isolado em um 

modelo em que se destacam a ênfase no controle, a preservação da hegemonia do 

Fisco estadual, o baixo nível de integração operacional e na concepção das 

inovações. O conjunto de definições dos Grupos de Controle aponta para a 

implementação do SITAGRO-RS como forma de informatizar procedimentos hoje 

desenvolvidos sem suporte tecnológico. 

O Quadro 48 coloca traça um paralelo entre atributos contemplados na 

dimensão Era Industrial do modelo teórico de análise e definições similares 

produzidas pelos Grupos de Controle. 



Quadro 48 - O Modelo de Análise e a concepção dos Grupos de Controle 
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MODELO DE ANÁLISE 	GRUPOS DE CONTROLE 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
	

Redefinição da SEPRIM 

Dimensão Era Industrial 
	

Concepção do SITAGRO-RS 

Missão 
Combater a sonegação. Controlar o cumprimento das 

obrigações tributárias dos produtores, 
padronizando os procedimentos das 
Prefeituras e mantendo 
atualizado. 

Objetivo enfatizado 

o cadastro 

Combate à sonegação; controle 

Q> 	Hegemonia do subsistema 
Fiscalização (Seção 3.3.6), com foco 
na repressão ao ilícito após sua 
ocorrência. 

Fiscal = repressão = reatividade 

Combate à sonegação; controle do 
cumprimento das obrigações 
tributárias, cabendo ao SITAGRO-RS 
reunir dados que permitam a repressão 
do ilícito tributário. 

Foco 

• No Fisco: o contribuinte só No Fisco: o Fisco estadual detém a 
tem deveres; e o Fisco, prerrogativas. 	prerrogativa de impor padrões a serem 

observados pelos contribuintes e pelas 
Prefeituras Municipais 

Integração entre os subsistemas 

Isolamento ou integração rara e 	Funções bem delimitadas: Prefeitura 
tópica; cubiculismo 	 alimenta e Estado gerencia o Sistema 

A natureza dos funcionários, na visão da chefia 

Acomodação e falta de iniciativa 	Falta de preparo dos funcionários 
municipais 

Comunicação 

Ordens/Instruções 	 Padronização dos procedimentos das 
Prefeituras 

Relação Fisco-Contribuinte 

Desconfiança. 	 Relações Fisco-Contribuinte e Fisco- 

contribuinte é um sonegador/infrator, 
• Conflito de interesses: todo 

	Prefeitura 	orientadas 	pela 
desconfiança, preconizando-se: 

até prova em contrário. 	 redução 	do 	prazo 	para 
comprovação da regularidade das • Tratamento autoritário. 
operações, por parte dos produtores, e 
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MODELO DE ANÁLISE 	GRUPOS DE CONTROLE 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 	Redefinição da SEPRJM 

Dimensão Era Industrial 	Concepção do SiTAGRO-RS 

• Norma publicada presume-se 	auditorias periódicas no Setor 
conhecida e compreendida. 	 Primário das Prefeituras. 

t> 	Lentidão 	na solução de 
consultas. 

• Emperramento no processo 

tributário-administrativo, 	com 	a 
institucionalização da "gaveta" como 
meio punitivo, ao arrepio da lei. 

Mudança organizacional 

Imposta sem a participação dos Mudança organizacional consistente 
funcionários no desenvolvimento e implantação do 

SITAGRO-RS de forma impositiva, 
sem a preocupação de ensejar a 
participação e buscar o 
comprometimento dos funcionários 
municipais 

Relação do órgão de Administração Tributária com o ambiente 

Submissão/dominação 
	

Relação do órgão de gestão da Receita 
com o Setor Primário das Prefeituras 
baseado na dominação 

Acesso do funcionário às informações contidas nos Sistemas 

Restrito 
	

Acesso às informações do SITAGRO- 
RS restrito aos Fiscais de Tributos 
Estaduais 

Fluxo da informação 

Fluxo vertical 
	

Vertical e em uma só via: da Prefeitura 
para o Fisco Estadual 

Sistema de Informação 

Depósito de dados 
	

Sistema de Informação concebido 
como um depósito de dados cadastrais 
e da produção, de cada contribuinte 

Fontes dos dados e abrangência das análises 

Exame restrito às informações 
coletadas pelo Fiscal junto ao próprio 
contribuinte 

Fontes dos dados restritas às 
informações prestadas pelo próprio 
contribuinte à Prefeitura Municipal 
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MODELO DE ANÁLISE 	GRUPOS DE CONTROLE 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
	

Redefinição da SEPRIM 

Dimensão Era Industrial 	Concepção do SITAGRO-RS 

 

Principal input e output do Sistema de Informação 

Dados 
	 Principal input e output do SITAGRO- 

RS: dados 

A rede do Sistema de Informação 

Opera intra-subsistemas 	 A rede do SITAGRO-RS opera intra- 
subsistema, sendo alimentada pelo 
Setor Primário dos Muncípios e 
consultada e gerenciada pela SEPRIM 

O "olhar da organização" 

Voltado para dentro 	 O "olhar da organização" implícito na 
concepção do SITAGRO-RS volta-se 
para dentro, com forte tendência 
endógena e baixo nível de interação 
entre os órgãos envolvidos e com 
outros interessados 

6.9.2 Modelo concebido pelos Grupos Experimentais 

A análise das definições formuladas pelos Grupos Experimentais denota a 

preponderância de atributos de Administração Tributária relacionados com a Era 

Digital: 

a) o objetivo enfatizado é o aumento do cumprimento voluntário das 

obrigações tributárias, a ser obtido mediante a simplificação das 

obrigações acessórias, a prestação de orientação conclusiva aos 

produtores e aos funcionários municipais, a atuação harmônica e 

integrada de todos os órgãos relacionados com a produção primária; 

b) foco no contribuinte, com ênfase para treinamentos e simplificação de 

obrigações acessórias; 

c) relação Fisco-Contribuinte e Fisco-Prefeitura orientada pela confiança 
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e cooperação; 

d) indicadores de desempenho do SITAGRO-RS, adequados para mensurar 

o cumprimento de suas finalidades; 

e) mudança organizacional concebida mediante a interação efetiva dos 

funcionários dos órgãos envolvidos; 

J) armazenamento do conhecimento sobre o Setor Primário em uma base 

de conhecimentos inter-organizacional; 

g) compartilhamento do conhecimento organizacional estimulado pela 

SEPRIM; 

h) multifuncionalidade contemplada na formação da equipe responsável 

pela concepção e implantação do SITAGRO-RS; 

i) relação do órgão de gestão da Receita com o ambiente pautada pela 

harmonia; 

j) integração entre os subsistemas prevista através da troca recíproca, 

permanente e automática de informações entre os órgãos que se 

relacionam com o Setor Primário; 

k) acesso às informações eletrônicas estimulado; 

1) múltiplas fontes dos dados, ensejando cruzamentos dos registros; 

m) sistema de informação concebido como uma base compartilhada de 

informações sobre a agropecuária do Estado; 

n) principal input e output: informação/conhecimento; 

o) a rede do SITAGRO-RS deve operar como uma rede de conhecimentos 
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entre os subsistemas e com o mundo exterior; 

p) capacitação dos funcionários prevista, mediante treinamentos, 

orientação permanente sobre a legislação tributária e acesso estimulado 

às informações agregadas; 

q) o "olhar da organização" é voltado para dentro e para fora da SEPRIM 

e do Departamento da Receita Pública. 

Os Quadros 49 a 54 reproduzem atributos da Era Digital do construto de 

Administração Tributária, no modelo teórico de análise, colocando-os lado a lado 

com definições semelhantes, produzidas pelos Grupos Experimentais. 

Quadro 49 - A intenção organizacional no modelo dos Grupos Experimentais 

GRUPOS EXPERIMENTAIS 	MODELO DE ANÁLISE 
Redefinição da SEPRIM 	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Concepção do SITAGRO-RS 	 Dimensão Era Digital 

Missão 

Aumento do cumprimento voluntário 	Otimizar Receita, promovendo o 
das obrigações tributárias 	 cumprimento voluntário das 

obrigações tributárias. 

Objetivo enfatizado 

Obter o aumento do cumprimento da 
legislação tributária mediante a 
simplificação das obrigações 
acessórias, a prestação de orientação 
aos produtores e aos funcionários 
municipais, a atuação harmônica e 
integrada de todos os órgãos 
relacionados com a produção primária. 

Aumento do cumprimento 
voluntário das obrigações 
tributárias 

d> 	Atuação harmônica e integrada 
dos subsistemas que integram a 
Gestão da Receita (Seção 3.3), 
buscando prevenir o ilícito tributário e 
elevar o cumprimento voluntário da 
legislação. 
Administrador tributário = 
proatividade 

Indicadores de desempenho da Administração Tributária 

Definição de Índices de desempenho 	cf 	Simples, estáveis, adequados 
para mensuração do cumprimento dos 	para mensurar o cumprimento da 
objetivos 	 missão e o alcance dos objetivos; 

conhecidos por todos, abrangendo 
todo o macroprocesso. 



GRUPOS EXPERIMENTAIS 	MODELO DE ANÁLISE 
Redefinição da SEPRIM 	ADMINISTRAÇA -0 TRIBUTÁRIA 

Concepção do SITAGRO-RS 	 Dimensão Era Digital 

Foco 

Foco no contribuinte, com ênfase para 	á> 	No Contribuinte: 
treinamentos e simplificação de 
obrigações acessórias 

         

 

GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Redefinição da SEPRIM 

Concepção do SITAGRO-RS 

  

MODELO DE ANÁLISE 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

        

    

Dimensão Era Digital 

  

       

         

         

Papel da alta gerência 

Supervisão e orientação do trabalho 
delegado às Prefeituras no 
atendimento ao produtor rural 

Fluxo da informação 

Multi-direcional, com alimentação e 
consulta por inúmeras fontes e 
usuários 

Fluxo horizontal e vertical 

Acesso do funcionário às informações contidas nos Sistemas 

Estimulado, tanto em relação aos 	Livre e estimulado 
funcionários estaduais, quanto aos dos 
demais órgãos/entidades envolvidos 

Catalisadora 
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Quadro 50 - Coordenação e controle no modelo dos Grupos Experimentais 

Os Quadros 49 e 50 permitem a identificação de características 

contempladas no modelo de SITAGRO-RS concebido pelos Grupos Experimentais, 

com atributos das variáveis intenção organizacional e coordenação e controle, 

respectivamente, associados à dimensão Era Digital do construto de Administração 

Tributária. Conforme demonstrado no Quadros 51, a correlação se faz presente 

também em relação à variável recursos humanos e processos de trabalho. 



GRUPOS EXPERIMENTAIS 
	

MODELO DE ANÁLISE 

Redefinição da SEPRIM 	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Concepção do SITAGRO-RS 	 Dimensão Era Digital 

Capacitação dos funcionários 

Elaboração 	de 	programas 	de 
treinamento e conscientização, via 
órgãos de difusão (Banco do Brasil, 
FARSUL, Sindicatos, Prefeituras), 
para funcionários, produtores e 
usuários 

Matriz permanente de capacitação 
continuada, com a incorporação do 
domínio das novas tecnologias. 

Funcionários: Especialização X Multifuncionalidade 

Multifuncionalidade contemplada na 	Multifuncionalidade 	 no 
formação da equipe responsável pela macroprocesso, 	com 	equipes 
concepção 	e 	implantação 	do 	multisetoriais 
SITAGRO-RS 

Desenvolvimento das ações de Gestão Tributária 

Equipe 	multifuncional 	para Trabalho em Equipes 
planejamento, 	viabilização 	e 
montagem do Sistema 

Fontes dos dados e abrangência das análises 

Múltiplas fontes dos dados, ensejando 
cruzamentos dos registros 

Múltiplas fontes de dados ensejando 
cotejamento dos registros de todos 
contribuintes intervenientes ou 
relacionados com o fato gerador. 
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Quadro 51 - Recursos humanos e processos de trabalho no modelo dos 
Grupos Experimentais 

As definições produzidas pelos Grupos Experimentais, ao redefinirem o 

funcionamento da Administração Tributária do Setor Primário e conceberem o 

SITAGRO-RS, preconizam elevado grau de abertura e de interação inter-

institucional. O Quadro 52 demonstra a associação existente entre o modelo 

concebido pelos Grupos Experimentais e os atributos associados à dimensão Era 

Digital, da Administração Tributária, no que tange às relações com o ambiente e à 

percepção do tempo. 
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Quadro 52 - Relações com o ambiente e percepção do tempo no modelo dos 
Grupos Experimentais 

GRUPOS EXPERIMENTAIS 	MODELO DE ANÁLISE 

Redefinição da SEPRIM 
	

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Concepção do SITAGRO-RS 	Dimensão Era Digital 

O "olhar da organização" 

O "olhar da organização" é voltado 
para dentro e para fora da SEPRIM e 
do Departamento da Receita Pública 

Voltado para dentro e para fora 

Relação do órgão de Administração Tributária com o ambiente 

Harmonia entre órgãos envolvidos 	Harmonia 

Relação Fisco-Contribuinte 

Relação Fisco-Contribuinte e Fisco- 	Confiança. 
Prefeitura orientada pela confiança e 	Convergência de interesses: 
cooperação buscar a generalização do 

cumprimento voluntário, a fim de 
assegurar justiça/eqüidade fiscal. 

d> 	Deve-se explicar os direitos e 
obrigações dos contribuintes. 

Intercâmbio com o Fisco federal, de outros Estados e Municípios 

Intercâmbio de informações com Intercâmbio permanente 
órgãos externos e contribuintes 

Interação com instituições de pesquisa e Universidades 

Realizar intercâmbio de informações 
intra-DRP e com órgãos externos 
federais, municipais e estaduais, no 
intuito de promover o 
desenvolvimento político-econômico 
do Setor Primário e otimizar a receita 
tributária do Setor 

Programas conjuntos voltados à 
pesquisa e à aplicação de novos 
conceitos na Administração Tributária 

Interação com entidades econômicas e profissionais 

Promoção do intercâmbio entre 	Intensa, com análises voltadas à 
Prefeituras, órgãos vinculados ao Setor otimização da Receita e aos 
Primário, Estados, Secretaria da 	interesses comuns 
Agricultura, 	EMATER) 	para 
acompanhamento setorial e estimativa 
da produção primária 



GRUPOS EXPERIMENTAIS 
	

MODELO DE ANÁLISE 

Redefinição da SEPRIM 	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
Concepção do SITAGRO-RS 	

Dimensão Era Digital 
~v„ 

Tecnologias de informação 
Ênfase no uso da Internet e na 	Soluções integradas em rede 
interligação entre Estado, Municípios e 
demais usuários via rede 

Sistema de Informação 
Sistema de informação concebido 	Base compartilhada de 
como uma base compartilhada de 	conhecimentos 
informações sobre a agropecuária do 
Estado 

Principal input e output do Sistema de Informação 
Informação e conhecimento 	 Conhecimento 

A rede do Sistema de Informação 
A rede do SITAGRO-RS deve operar 
como uma rede de conhecimentos 
entre os subsistemas e com o mundo 
exterior 

Como rede de conhecimentos entre 
os subsistemas e com o mundo 
exterior 

Na orientação ao contribuinte empregam -se 
Elaboração de programas de 	 Informações eletrônicas 
treinamento e conscientização, via 
órgãos de difusão (Banco do Brasil, 
FARSUL, Sindicatos, Prefeituras), e 
via Internet, para funcionários, 
produtores e usuários 
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Quadro 53 - Tecnologia de informação no modelo dos Grupos Experimentais 

Os Quadros 53 e 54 demonstram a correlação entre as definições dos 

Grupos Experimentais e os atributos da Administração Tributária na Era Digital, 

referentes à gestão da Tecnologia de Informação e à Gestão do Conhecimento e da 

Inovação. As características relativas à Tecnologia de Informação e à Gestão do 

Conhecimento e da Inovação, definidas pelos Grupos Experimentais, além do 

exame comparativo com o modelo teórico de análise, podem ser confrontadas com 

as características privilegiadas pelos Grupos de Controle, sintetizadas nas Figuras 8 

e 9, constantes no final deste Capítulo. 
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Quadro 54 - Gestão do conhecimento e inovação no modelo dos Grupos 
Experimentais 

GRUPOS EXPERIMENTAIS 	MODELO DE ANÁLISE 

Redefinição da SEPRIM 	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Concepção do SITAGRO-RS 	 Dimensão Era Digital 

Mudança organizacional 

Contato permanente com outros órgãos Concebida com a participação efetiva 
envolvidos e entidades de classe, visando dos funcionários, 	buscando seu 
a reduzir resistências 	 comprometimento 

Compartilhamento do conhecimento organizacional 

Tornar disponíveis para consulta na Estimulado pela direção 
Internet as informações agregadas sobre 
a agropecuária gaúcha 

6.9.3 Correlação com as dimensões do Modelo de Análise 

Da análise dos dados coletados resulta a constatação de que houve 

predominância de atributos associados: 

a) à Era Industrial, nas definições produzidas pelos Grupos de Controle; 

b) à Era Digital, nas definições geradas pelos Grupos Experimentais. 

Os esquemas sintéticos dos modelos concebidos pelos Grupos, contidos nas 

Figuras 8 e 9, oferecem uma visualização gráfica das diferenças de abrangência, 

escopo e finalidades das duas soluções construídas: 

a) a dos Grupos de Controle (Figura 8), reproduzindo conceitos típicos da 

Era Industrial; 

b) a dos Grupos Experimentais inovando, na linha de Governo Interligado 

em Rede, denotando concepção distinta quanto ao papel da atividade 

estatal de Administração Tributária do Setor Primário e às relações 

Estado-sociedade e Fisco-contribuintes. 
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Ficha de 
Cadastro 

 

SITAGRO-RS 

Notas 
Fiscais de 
Produtor 

Dados de 
cada 
produtor 

Digitação 
pela 
Prefeitura 

Cadastro de 

produtores 

Produção 
primária 
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APLICAÇÕES 

Controlar 
cumprimento de 
obrigações 
tributárias: 
Auditorias Fiscais 

Figura 8 - Representação das fontes e aplicações do SITAGRO-RS, 
na concepção dos Grupos de Controle 
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Produtor: Cadastro, 
NFP, propriedade 
Agentes 
arrecadadores: Guias 
de Arrecadação 
EMA TER: 
Classificação de 
vegetais e estimativas 
de produção 
Banco do Brasil: 
financiamentos 
Previdência: 
contribuição 
previdenciária 
União 
Impostos (ITR, IR, I 
Exp.) 
Outros Estados 
Aquisição de 
produtos primários 
Industriais e 
comerciantes 
Compras de 
produtos primários 
Vendas de 
implementos, 
fertilizantes/sementes 

agregadas por 
produtor, 
produto, preço, 
região de 
origem/destino 
Cruzamentos 
Indicadores 
Informações 

Cadastro de 
produtores 
Cadastro de 
propriedades 
Produção 
primária 
Financiamentos 
à agropecuária 
Implementos e 
insumos 
Arrecadação de 
tributos 

Otimi 
Setor Primário 
Subsidiar a 
formulação da 
política tributária e de 
fomento à agricultura 
Orientar sobre 
legislação tributária 
Simplificar obrigações 
acessórias 
Integrar órgãos afins 
Interagir com 
entidades de classe 

perfeiçoar a 
puração do VAF dos 
unicípios 

APLICAÇÕES 

Figura 9 - Representação das fontes e aplicações do SITAGRO-
RS, na concepção dos Grupos Experimentais 



7 CONCLUSÃO 

"O objetivo da investigação é responder à pergunta de partida." 
(Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 211) 

Na presente pesquisa buscou-se conceber e implementar um procedimento 

de investigação científica com o intuito de responder a seguinte questão central, 

formulada na Introdução: Qual é o impacto do estímulo à aprendizagem de circuito 

duplo na concepção de um Sistema de Informação? 

O referencial teórico (Capítulo 2) compreendeu o exame: da aplicabilidade 

do conceito eficácia organizacional; da aprendizagem organizacional; das 

concepções econômicas do Estado e das diferentes visões sobre Administração 

Pública; dos conceitos básicos sobre Sistemas de Informação; e da transição da Era 

Industrial para a Era Digital. As atividades exploratórias (Capítulo 3) consistiram na 

realização de entrevistas, na análise documental e na observação, com vistas a 

detalhar o ambiente do estudo e a descrever o problema administrativo a ser 

solucionado para ensejar a avaliação do impacto da aprendizagem organizacional: a 

redefinição do funcionamento da Administração Tributária do Setor Primário do RS. 

Delimitada a problemática (Capítulo 4), a questão de pesquisa passou a ter a 

seguinte formulação: qual é o impacto do estímulo à aprendizagem de circuito 

duplo na concepção do SITAGRO-RS e na redefinição do funcionamento da 

SEPRIM? Para respondê-la, foi concebido um procedimento quase-experimental 

consistente na formação de dois Grupos de Controle e de dois Grupos 

Experimentais, compostos por dezoito Fiscais de Tributos Estaduais, incumbidos de 
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definir as características básicas do SITAGRO-RS, a ser utilizado para modernizar a 

atuação da SEPRIM - Seção de Produção Primária da Secretaria da Fazenda do RS. 

Construído o modelo de análise, composto por construtos teóricos que 

explicitam os atributos das principais características organizacionais da 

Administração Tributária, associados às dimensões Era Industrial e Era Digital 

(Capítulo 4), foram estruturados seis instrumentos de coleta de dados e realizado o 

Seminário Repensando a Administração Tributária do Setor Primário do RS 

(Capítulo 5). A intervenção incidente apenas sobre os Grupos Experimentais, como 

estímulo à aprendizagem de duplo circuito, consistiu na realização de atividades 

teórico-práticas voltadas ao questionamento das transformações em curso nos 

papéis do Estado e da Administração Pública e nos Sistemas de Informação. 

Procedida a sistematização e a análise das informações coletadas (Capítulo 

6), constatou-se que: 

a) os Grupos de Controle, desafiados a redefinir a SEPRIM e a conceber o 

SITAGRO-RS a partir da análise do diagnóstico do funcionamento da 

Administração Tributária do Setor Primário, produziram definições 

voltadas a reforçar os padrões de funcionamento vigentes, associados de 

forma preponderante, no modelo de análise, à dimensão Era Industrial; 

b) os Grupos Experimentais, partindo da mesma revisão do diagnóstico 

prévio e utilizando instrumentos e metodologia idênticos, redefiniram o 

funcionamento da SEPRIM e conceberam o SITAGRO-RS com maior 

detalhamento, tomando decisões que privilegiam os atributos que 

qualificam a Era Digital, nos construtos teóricos. 

A mensuração das variáveis aleatórias, que poderiam interferir nos 

resultados, demonstrou que: 

a) foi homogênea a distribuição das variáveis formação cultural, 
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experiência profissional, domínio de informática e domínio de 

Administração Tributária do Setor Primário entre os componentes dos 

Grupos; 

b) em avaliação pré-experimento, todos os Grupos reputaram insatisfatório 

o desempenho atual da Administração Tributária do Setor Primário, 

com os Grupos de Controle adotando posição um pouco mais critica 

(avaliação média de 2,1) do que os Grupos Experimentais (avaliação 

média de 2,6), em uma escala onde 1 significa "totalmente 

insatisfatório"; 2, "insatisfatório"; 3, "regular"; 4, "satisfatório"; e 5 

representa "totalmente satisfatório"; 

c) os componentes de ambos os Grupos têm uma percepção semelhante 

em relação à intensidade com que se verificam e com que deveriam se 

verificar, em uma situação ideal, características organizacionais do 

DRP/RS, mensuradas através das Matrizes de Análise e de Desenho 

Organizacional; 

d) foi elevado o nível de satisfação dos participantes, com o Seminário e 

com as reuniões de discussão em grupo, centradas no problema, com 

uma avaliação média global de 4,45 e de 4,64 por parte dos Grupos de 

Controle e dos Grupos Experimentais, respectivamente, parametrizadas 

as respostas para cada conjunto de indicadores em escala semelhante à 

referida na alínea "b", acima. 

Diante do exposto, conclui-se que as diferenças constatadas nos modelos de 

Sistema, concebidos pelos Grupos de Controle e pelos Grupos Experimentais. são 

imputáveis à variável independente: o estímulo ao autoquestionamento da 

adequação de princípios que orientam as percepções individuais sobre o papel do 

Estado e da Administração Pública, diante das mudanças tecnológicas, sociais, 

econômicas e jurídicas em curso. 
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Constatou-se que a Aprendizagem Organizacional de Circuito Único leva à 

produção de soluções que buscam consolidar os modelos vigentes, mais 

identificados com a Era Industrial, enquanto a Aprendizagem Organizacional de 

Circuito Duplo tende a gerar redefinições substantivas, pela concepção de soluções 

em que preponderam atributos presentes no construto teórico associado à Era 

Digital, consentâneos com a realidade ambiental atual. 

7.1 	LIMITES DO ESTUDO 

A ânsia por generalizar as conclusões, resultantes de um procedimento 

empírico em que se empregou a metodologia quase-experimental, deve ser contida 

em razão do número de participantes da pesquisa e das dificuldades inerentes a uma 

pesquisa de campo. É consabido que os estudos em ambientes naturais dificultam a 

execução de observações controladas. 

Pode-se questionar, ainda, se os componentes dos Grupos teriam 

desempenho diverso na solução do problema administrativo que lhes foi proposto, 

caso não se tratasse, simultaneamente, de uma atividade de trabalho e de pesquisa. 

7.2 SUGESTÕES PARA NOVAS INVESTIGAÇÕES 

Com base nas reflexões ocorridas ao longo desta pesquisa e diante do 

crescimento da intensidade e da amplitude das mudanças ambientais, do seu grau de 

imprevisibilidade, e da complexidade organizacional, registram-se as seguintes 

sugestões para novas investigações: 

a) propensão à aprendizagem em função do número de níveis hierárquicos 

da organização; 

b) intensidade da criação/disseminação de conhecimento organizacional e a 
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qualidade da comunicação interna; 

c) capacidade de solução de problemas em função do grau de 

endogenia/exogenia organizacional; 

d) cubiculismo/individualismo versus trabalho em equipes multi-

disciplinares auto-organizadas; 

e) avaliação do grau de participação dos funcionários fazendários na 

concepção e implementação de projetos de modernização financiados 

pelo BID, e dos resultados obtidos; 

O construção de uma Matriz de Análise da Propensão à Aprendizagem 

Organizacional aplicável a todas as organizações; 

g) a gestão e a evolução dos sistemas inter-institucionais. 

7.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS: DOS OBJETIVOS AOS RESULTADOS 

Atingido o objetivo principal da pesquisa, ensejando a avaliação do impacto 

da aprendizagem de duplo circuito na concepção de um Sistema de Informação, 

expostos os limites do estudo e sugestões de novas pesquisas, efetua-se, para 

finalizar, breve análise dos resultados alcançados com a realização da pesquisa, 

confrontando-os com os objetivos específicos relacionados no Capítulo introdutório 

(Seção 1.3). 

7.3.1 Diagnóstico do funcionamento da SEPRIM 

Para atingir o objetivo específico consistente em "diagnosticar o 

funcionamento atual da Seção de Produção Primária (SEPRIM/DTIF/DRP), setor 

responsável pela Administração Tributária do Estado", foram realizadas, na fase 
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exploratória, as reuniões do Grupo de Aprimoramento da SEPRIM, e ocorreram 

entrevistas, observação, análise documental e descrição da estrutura, das rotinas e 

procedimentos e das disfunções. O conteúdo das Seções 3.2 e 3.3, e do Anexo B, 

sintetizam os resultados alcançados na elaboração do diagnóstico da SEPRIM. 

Cabe referir que o rol de disfunções da SEPRIM e a descrição do 

funcionamento da Administração Tributária do Setor Primário foram incorporados, 

na íntegra, no texto do projeto oficial de implementação do SITAGRO-RS, 

documento produzido por Equipe de Projeto multi-setorial, integrada por 

funcionários do Departamento da Receita Pública do Estado e da Companhia de 

Processamento de Dados do Rio Grande do Sul - PROCERGS. 

7.3.2 Definição de metodologia adequada para a concepção do SITAGRO-

RS 

Os modelos dos Grupos de Controle e Experimentais revelam a adequação 

da metodologia empregada para a concepção do Sistema. O questionamento 

preliminar sobre a missão e a "intenção organizacional" é um requisito para a 

adequação da solução às necessidades da organização. A fundamentação teórica da 

definição metodológica que orientou a estruturação dos instrumentos e o 

planejamento das atividades está contida nas Seções 2.6 e 5.2. Entretanto, a 

distância existente entre a solução construída pelos Grupos Experimentais em 

relação a dos Grupos de Controle, está a evidenciar que a institucionalização da 

aprendizagem organizacional de circuito duplo, mais do que a metodologia de 

trabalho, é que assegura a aptidão para a organização adaptar-se ágil e eficazmente 

ao meio em que está inserida. 

7.3.3 Coordenação da atuação dos Grupos 

O terceiro objetivo específico compreende "coordenar a atuação dos Grupos 
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de Controle e Experimentais, assegurando isonomia cronológica e metodológica na 

redefinição do papel da SEPRIM e na concepção do SITAGRO-RS". 

A avaliação do Seminário, pelos próprios componentes dos Grupos (Seção 

6.3.2), e a ausência de influência de variáveis aleatórias sobre os resultados 

observados, indicam que o objetivo proposto foi alcançado, tendo sido observados 

por todos os Grupos os mesmos prazos e métodos. 

7.3.4 Contribuição para o aperfeiçoamento da Administração Tributária do 

Setor Primário 

Com relação ao propósito específico de "contribuir para o aperfeiçoamento 

da Administração Tributária do Setor Primário, promovendo a geração de um 

modelo implementável do SITAGRO-RS", cumpre registrar que o "módulo 

Prefeituras" do SITAGRO-RS já foi desenvolvido pela PROCERGS/DTIF e 

encontra-se em fase de testes e homologação. 

As propostas formuladas pelos Grupos Experimentais compreendem o 

desenvolvimento e a implementação do SITAGRO-RS de forma a assegurar: 

a) a disponibilidade de informações úteis, tempestivas e relevantes sobre a 

agropecuária gaúcha, com potencial para otimizar a gestão da receita 

pública; 

b) a estruturação de um sistema confiável e abrangente de informações 

sobre o setor primário, útil para subsidiar a formulação da política 

tributária e das demais políticas públicas; 

c) o estímulo à criação de canais permanentes de troca de informações 

entre a Secretaria da Fazenda e outros órgãos públicos, entidades de 

classe e instituições de pesquisa; 

d) o exame da viabilidade de racionalização e/ou supressão de obrigações 

tributárias acessórias atualmente impostas ao produtor rural; 
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e) a concepção de um sistema apto a dotar os municípios de instrumentos 

ágeis e eficazes para o controle do valor adicionado, fator preponderante 

na definição do seu índice de participação do ICMS. 

Embora se possa questionar o ritmo, as ações concretas da administração 

fazendária indicam que o SITAGRO-RS e as propostas com ele geradas foram/estão 

sendo encampadas e implementadas. 

7.3.5 Subsídios para a reflexão sobre a institucionalização da 

Aprendizagem de Duplo Circuito 

Buscava-se, também, "subsidiar a reflexão sobre a institucionalização do 

autoquestionamento permanente das normas organizacionais, como meio para o 

aprimoramento contínuo das organizações". 

O desempenho dos Grupos de Controle denotam que a otimização da 

Receita e a viabilização financeira do atendimento das demandas sociais podem 

restar comprometidas, caso a Gestão Tributária não supere as dificuldades 

reveladas, para renovação e antecipação face às mudanças tecnológicas, econômicas 

e sociais. Diante da freqüência e da amplitude de tais mudanças, meras melhorias 

incrementais, como as preconizadas pelos Grupos de Controle, podem revelar-se 

insuficientes ou inadequadas. 

Está em curso a transição da Era Industrial para a Era Digital. Trata-se de 

uma revolução, com o estabelecimento de novos paradigmas. Diante disto, os 

processos de modernização conduzidos sem um profundo e participativo 

questionamento sobre a persistência da validade de princípios que vinham 

orientando a tomada de decisões, podem apenas estar mascarando a obsolescência 

do modelo de Gestão Tributária adotado. Na busca da ampliação da efetividade do 

sistema tributário os resultados da pesquisa recomendam a institucionalização do 

questionamento permanente sobre a adequação do modelo de Administração 
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ANEXOS 

A - Estrutura da Secretaria da Fazenda do RS 

B - Procedimentos e rotinas administrativas da SEPRIM 

C - Roteiro do desenvolvimento das atividades de redefinição da 
SEPRIM e concepção do SITAGRO-RS 

D - Ficha de registro da participação e da percepção individual sobre 
trabalho em grupo e sobre a Administração Tributária 

E - Matriz de Análise Organizacional - DRP/RS 

F - Diagnóstico prévio da SEPRIM, a ser aperfeiçoado pelos Grupos 
de Trabalho 

G - Roteiro para a redefinição da SEPRIM e concepção do SITAGRO-
RS 

H - Matriz de Desenho Organizacional - DRP/RS 

I - Ficha de avaliação das atividades e de registro sobre a 
percepção da organização do Seminário 

J - Informativo "Conhecendo a SEPRIM" 
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Anexo A - ESTRUTURA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE 

DO SUL 

Decreto n.° 37.297/97, de 13 de março de 1997, publicado no Diário Oficial do 
Estado em 14.03.97. 

Dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria da Fazenda. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da 
atribuição que lhe confere o artigo 82, incisos V e VII da Constituição do Estado e 
de conformidade com o artigo 9.° da Lei n.° 10.356, de 10 de janeiro de 1995, 

DECRETA: 

Art. 1.° - A estrutura básica da Secretaria da Fazenda reger-se-á segundo o 
presente Decreto. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2.° - A Secretaria da Fazenda, nos termos do artigo 8.°, inciso II, da Lei 
n.° 10.356, de 10 de janeiro de 1995, atuará dentro das seguintes áreas de 
competência: 

I - administração tributária; 

II - administração financeira; 

III - administração orçamentária, programação financeira e liberação de 
recursos orçamentários; 

IV - administração da dívida pública; 
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V - contabilidade; 

VI - auditoria; 

VII - estímulos fiscais; 

VIII - avaliação dos convênios e ajustes realizados pela administração com 
a União, Estados e Municípios; 

IX - identificação e análise de fontes de recursos; 

X - administração do sistema de pagamento de pessoal do Estado; e 

XI - limites globais para a despesa pública, compatíveis com as estimativas 
da receita pública, a serem observados na elaboração orçamentária. 

Art. 3.° - A Secretaria da Fazenda, titulada pelo Secretário de Estado da 
Fazenda, a quem compete planejar, organizar e dirigir as atividades da Pasta, terá 
sua estrutura básica institucionalizada nos seguintes órgãos: 

NOVA REDAÇÃO dada ao inciso I pelo art. 1.° do Decreto 39.898, de 29.12.99 
(DOE 30.12.99). 

I — Gabinete do Secretário,com as seguintes assessorias vinculadas 
diretamente ao titular da Pasta: 

a) Assessoria Jurídica; 

b) Assessoria de Comunicação Social; 

c) Assessoria Técnica e de Planejamento; 

d) Assessoria de Assistência aos Municípios; e 

e) Representação em Brasília. 

REDAÇÃO ANTERIOR: 

II - Diretoria-Geral, com funções de supervisão e integração, composta por: 

a) Supervisão de Sistemas de Informação; 
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b) Supervisão de Desenvolvimento Organizacional e Qualidade; e 

c) Supervisão de Administração. 

III - Órgãos de execução: 

a) Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE; 

b)Departamento da Receita Pública Estadual; e 

c)Departamento da Despesa Pública Estadual. 

§ 1.° - Os órgãos da Secretaria da Fazenda poderão dividir-se em divisões, 
seções e setores, nesta ordem de hierarquia, com competências a serem 
discriminadas em Regimento Interno. 

§ 2.° - A regionalização da Secretaria da Fazenda será fixada por ato do 
titular da pasta. 

Art. 4.° - A atuação da Secretaria da Fazenda contará com a deliberação dos 
seguintes órgãos colegiados, vinculados ao Secretário de Estado da Fazenda: 

I - Corregedoria-Geral; 

II - Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais; 

III - Junta de Coordenação Financeira; e 

IV - Comitê de Controle da Secretaria da Fazenda. 

Art. 5.° - Ficam sujeitas à Supervisão do Secretário de Estado da Fazenda, 
conforme os artigos 1.° e 2.° da Lei n.° 10.356, de 11 de janeiro de 1995, as 
seguintes entidades: 

I - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL; 

II - Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul - CEE; e 

III - Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S/A - CADIP. 
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CAPÍTULO II 

DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

Art. 6.° - Ao Gabinete do Secretário de Estado da Fazenda incumbe assistir 
ao Secretário em suas atividades políticas, sociais e administrativas, bem como, 
conforme determinação, em assuntos específicos de áreas de competência da Pasta. 

Art. 7.° - Aos órgãos de assessoramento direto ao Secretário de Estado da 
Fazenda, integrantes do Gabinete do Secretário, incumbe, respectivamente: 

I - à Assessoria Jurídica: 

a) prestar assessoramento em assuntos jurídicos ao Secretário de Estado e 
aos demais órgãos da Secretaria; e 

b) relacionar-se com a Procuradoria-Geral do Estado. 

II - à Assessoria de Comunicação Social: 

a) executar a Política de Comunicação Social da Secretaria da Fazenda, 
assessorando o Titular da Pasta e os órgãos da Secretaria nas suas relações públicas 
e, em especial, com a imprensa; e 

b) programar e coordenar a realização das solenidades oficiais e dos eventos 
sociais vinculados à Secretaria. 

III - à Assessoria Técnica e de Planejamento: 

a) prestar, diretamente ao Secretário de Estado da Fazenda, assessoramento 
multidisciplinar, com vistas a fornecer subsídios, dentro das áreas de especialidade 
da Pasta, para a formulação de propostas e para a otimização de informações e 
ações de interesse do Estado; 

b) subsidiar a elaboração do planejamento estratégico da Secretaria da 
Fazenda; 

c) manter informações gerenciais e realizar intercâmbios e 
acompanhamentos técnicos, nas áreas de atuação da Secretaria; e 

d) prestar apoio técnico aos demais órgãos da Secretaria, excluídas 
quaisquer atribuições que impliquem atividades de execução. 
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IV - à Assessoria de Assistência aos Municípios: 

a) promover estudos visando ao encontro de contas dos débitos e créditos 
existentes entre o Estado e as Prefeituras Municipais; 

b) prestar às Prefeituras Municipais as informações por elas solicitadas, no 
que se refere a assuntos fazendários; 

c) analisar e informar a situação sócio-econômica dos municípios; 

d) informar a situação das Prefeituras Municipais junto ao CADIN/RS; 

e) prestar assessoramento, em assuntos municipais, ao Secretário de Estado 
e aos demais órgãos da Secretaria; 

O promover seminários e encontros temáticos com as Prefeituras 
Municipais; e 

g) promover ações de mútua colaboração com as Prefeituras Municipais no 
sentido de estimular o combate à sonegação. 

ACRESCENTADO o inciso V pelo art. 2.° do Decreto 39.898, de 29.12.99 (DOE 
30.12.99). 

V — à Representação em Brasília, assessorar o Secretário de Estado da 
Fazenda acompanhando, na Capital Federal, assuntos de interesse do Estado. 

Parágrafo único - As Assessorias referidas neste artigo serão compostas por 
especialistas, integrantes ou não do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da 
Fazenda, conforme designação de seu Titular, dentre os quais serão indicados os 
respectivos Supervisores Executivos. 

CAPÍTULO III 

DA DIRETORIA-GERAL 

Art. 8.° - À Diretoria-Geral, órgão de direção superior, compete coordenar, 
supervisionar e promover a articulação e a integração das atividades desenvolvidas 
pelos órgãos de execução, bem como expedir os atos normativos e demais 
publicações que tratem de matéria fazendária não privativas do Secretário. 
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Parágrafo único - O Diretor-Geral será funcionário integrante de carreira de 
nível superior do quadro de pessoal efetivo da Secretaria da Fazenda. 

Art. 9.° - À Supervisão de Sistemas de Informação compete gerenciar e 
especificar os sistemas de informação da Secretaria, buscando a completa 
integração de bancos de dados e sistemas, a unicidade e a guarda das informações, 
em consonância com a legislação, em especial com o disposto no Código Tributário 
Nacional. 

§ 1.° - A Supervisão de Sistemas de Informação será constituída por 
especialistas na área, integrantes ou não do quadro de pessoal efetivo da Secretaria 
da Fazenda, conforme indicação de seu titular, dentre os quais será indicado o 
Supervisor Executivo, desde que o mesmo tenha formação de nível superior ou 
experiência profissional comprovada, de no mínimo 5 anos, na área de informática. 

§ 2.° - A Supervisão de que trata este artigo será composta pelas seguintes 
divisões e seções: 

I - Divisão de Sistemas e Tecnologia: 

a) Seção de Sistemas; e 

b) Seção de Tecnologia. 

II - Divisão de Redes e Suporte: 

a) Seção de Redes; e 

b) Seção de Suporte. 

III - Divisão de Planejamento e Terceirização: 

a) Seção de Planejamento; e 

b) Seção de Terceirização. 

Art. 10 - À Supervisão de Desenvolvimento Organizacional e Qualidade 
compete: 

I - viabilizar, promover, coordenar e avaliar as ações organizacionais a 
serem desenvolvidas pelos diversos órgãos que compõem a Secretaria, com vistas à 
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implementação do programa de qualidade, de acordo com as diretrizes e metas 
estabelecidas; 

II - elaborar, coordenar, supervisionar e implementar o plano de capacitação 
e de aperfeiçoamento; 

III - ministrar cursos sobre Finanças Públicas e Política Fiscal, bem como 
de treinamento, capacitação e aperfeiçoamento, de acordo com os conteúdos 
programáticos propostos pelas respectivas áreas; 

IV - promover seminários, encontros temáticos e intercâmbios científicos e 
técnicos, em nível nacional e internacional; 

V - ministrar cursos de treinamento a servidores de outros órgãos da 
Administração Pública, em matéria de interesse da administração fazendária 
estadual. 

§ 1.° - A Supervisão de Desenvolvimento Organizacional e Qualidade 
poderá exercer suas atividades por intermédio de contratos e convênios com pessoas 
de direito público ou privado e terá por Supervisor Executivo funcionário integrante 
de carreira de nível superior do quadro de pessoal efetivo da Secretaria da Fazenda. 

§ 2.° - A Supervisão de que trata este artigo será composta pelas seguintes 
Divisões e Seções: 

I - Escola Fazendária: 

a) Seção de Integração e Planejamento; 

b) Seção de Desenvolvimento de Programas e Orientação; e 

c) Seção de Ensino. 

II - Qualidade e Produtividade: 

a) Seção de Diretrizes e Acompanhamento; 

b) Seção de Gestão de Processos; e 

c) Seção de Relações com a Comunidade. 

Art. 11 - À Supervisão de Administração compete: 
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I - executar as atividades administrativas auxiliares da Secretaria da 
Fazenda, especialmente no que respeita a material, transporte, serviços gerais, 
documentação e protocolo; 

II - administrar e executar as rotinas de pessoal da Secretaria da Fazenda; 

III - administrar a biblioteca central da Secretaria da Fazenda; 

IV - gerenciar e operacionalizar as atividades relativas à digitalização e à 
microfilmagem de documentos; 

V - operar os sistemas de informação, na área de sua competência; 

VI - centralizar e encaminhar as demandas na área da informática à 
Supervisão de Sistemas de Informação; 

VII - manter, organizar e administrar cadastros de dados, na área de sua 
competência; 

VIII - coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Secretaria da 
Fazenda; 

IX - operacionalizar a execução orçamentária da Secretaria da Fazenda; 

X - estabelecer a metodologia de seleção; e, 

XI - prestar os serviços de apoio para as atividades fins da Corregedoria- 
Geral. 

§ 1.° - A Supervisão de Administração será constituída por funcionários 
integrantes do quadro de pessoal efetivo da Secretaria da Fazenda, dentre os quais 
será indicado o Supervisor Executivo. 

§ 2.° - A Supervisão de que trata este artigo será composta pelas seguintes 
Divisões e Seções: 

I - Divisão de Estudos Técnicos e Informações: 

a) Seção de Informações Jurídicas; e 

b) Seção de Estudos Técnicos. 
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II - Divisão de Recursos Humanos: 

a) Seção de Seleção e Valorização Funcional; e 

b) Seção de Cadastro e Benefícios. 

III - Divisão de Materiais e Serviços: 

a) Seção de Materiais e Serviços; e 

b) Seção de Documentos e Infomações. 

IV - Divisão de Contratos Administrativos e Finanças: 

a) Seção de Licitações e Contratos; e 

b) Seção de Finanças. 

CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

Art. 12 - Os órgãos de execução da Secretaria da Fazenda são vinculados à 
Diretoria-Geral. 

Art. 13 - À Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, responsável 
pelo sistema de controle interno previsto no artigo 76 da Constituição Estadual, 
compete: 

I - exercer, a título de controle interno, a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos órgãos da Administração 
Direta e Indireta e de quaisquer entidades constituídas ou mantidas pelo Estado, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e demais princípios 
constitucionais; 

II - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado; 

III - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito da 
Administração Pública Estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado; 
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IV - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres do Estado; 

V - controlar e acompanhar a execução orçamentária; 

VI - apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional; 

VII - cientificar o Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou 
ilegalidades de que tome conhecimento; 

VIII - efetuar os procedimentos relativos à relevação contábil da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial, no âmbito dos três Poderes do Estado, do 
Ministério Público e dos fundos especiais, bem como orientar e assessorar as 
entidades da Administração Indireta na organização de seus sistemas contábeis e de 
controle interno; 

IX - realizar auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial na Administração Direta, nas autarquias, nas fundações de direito 
público e de direito privado, nas sociedades de economia mista e nas suas 
subsidiárias, bem como nas entidades de direito privado que apliquem recursos 
públicos, emitindo os respectivos relatórios e pareceres; 

X - realizar o levantamento do Balanço Geral do Estado e do Balanço 
Consolidado do Setor Público Estadual, assim como analisar, interpretar e avaliar os 
elementos integrantes destes e dos balanços das entidades públicas estaduais; 

XI - exercer o controle sobre todos os atos daqueles que, a qualquer modo, 
arrecadem rendas, efetuem despesas ou administrem bens do Estado; 

XII - elaborar a prestação de contas anual do Governador do Estado; 

XIII - examinar e emitir parecer sobre processos de prestação e tomadas de 
contas de qualquer pessoa fisica ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais o Estado 
responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações pecuniárias; 

XIV - encaminhar ao Ministério Público os documentos necessários ao 
oferecimento de denúncia de crimes praticados, por agentes públicos ou 
particulares, em licitações, contratos administrativos ou por atos praticados contra o 
erário; 

XV - examinar licitações, contratos, ajustes, convênios ou outros 
instrumentos que, direta ou indiretamente, possam originar despesas públicas; 
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XVI - efetuar o gerenciamento do CADIN/RS - cadastro informativo de 
pessoas físicas e jurídicas que tenham pendências com o Estado; 

XVII - exercer o controle das participações societárias; 

XVIII - prestar assessoramento em relação às atividades dos órgãos 
colegiados na área de controle interno; 

XIX - efetuar o controle do efetivo ingresso das receitas públicas; 

XX - realizar perícias e revisões contábeis; 

XXI - emitir pareceres e prestar informações sobre matéria pertinente ao 
controle interno; 

XXII - coordenar o levantamento dos inventálios; 

XXIII - pesquisar e planejar sistemas de acompanhamento e de apuração 
dos custos dos serviços públicos; 

XXIV - disciplinar, acompanhar e controlar as contratações de consultorias 
e de auditorias independentes; 

XXV - propor a normatização e padronização dos procedimentos relativos à 
contabilidade, auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, na área de sua 
competência; 

XXVI - promover estudos e pesquisas, na sua área de competência; 

XXVII - operar os sistemas de informação, na área de sua competência; 

XXVIII - centralizar e encaminhar as demandas na área de informática à 
Supervisão de Sistemas de Informação; 

XXIX - manter, organizar e administrar cadastros de dados, na área de sua 
competência; 

XXX - prestar apoio técnico aos órgãos de defesa judicial do Estado e aos 
demais órgãos e poderes do Estado, prestando assistência em perícias judiciais 
relacionadas com matéria de sua competência; e 

XXXI - exercer outras atribuições ou encargos que lhe sejam correlatos. 
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§ 1.°  - O Departamento de que trata este artigo será composto pelas 
seguintes Divisões e Seções: 

I - Divisão de Controle da Despesa: 

a) Seção de Controle Contábil; 

b) Seção de Controles Especiais; e 

c) Seccionais da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado. 

II - Divisão de Controle da Receita: 

a) Seção de Controle de Arrecadação; e 

b) Seção de Controle de Ingressos Diversos. 

III - Divisão de Estudos e Orientação: 

a) Seção de Orientação; e 

b) Seção de Estudos. 

IV - Divisão de Centralização: 

a) Seção de Consolidação; e, 

b) Seção de Análise e Validação de Dados. 

V - Divisão de Normas e Trabalhos Especiais: 

a) Seção de Normatização; 

b) Seção de Gerenciamento do CADIN/RS; e 

c) Seção de Custos. 

VI - Divisão de Auditoria: 

a) Seção de Programação, Controle e Revisão; 
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b) Seção de Assessoramento e Padronização de Procedimentos de 
Auditoria; e 

c) Auditorias Setoriais. 

Art. 14 - Ao Departamento da Receita Pública Estadual, responsável pela 
administração da tributação, fiscalização e arrecadação das receitas públicas, 
compete: 

I - supervisionar, planejar, administrar e executar as atividades de 
fiscalização e de imposição tributária; 

II - supervisionar, planejar, administrar e executar a arrecadação das 
receitas públicas estaduais; 

III - supervisionar, planejar, programar, orientar, coordenar, executar e 
controlar as atividades setoriais de administração tributária; 

IV - apurar a participação dos municípios no produto da arrecadação dos 
tributos, nos termos previstos em lei; 

V - dar solução às consultas relativas à matéria tributária, informar, divulgar 
e orientar os contribuintes no que respeita à legislação, na área de sua competência; 

VI - preparar e julgar os processos administrativos tributários em primeira 
instância, inclusive nos casos de pedidos de restituição, de reconhecimento de 
imunidade, de não-incidência e de isenção; 

VII - decidir sobre o cancelamento ou qualquer outra forma de extinção de 
crédito tributário e não tributário, conforme estabelece a legislação própria; 

VIII - efetuar a estimativa de bens, inclusive a contraditória, para os fins de 
recolhimento do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles 
relativos e do imposto de transmissão "causa mortis" e doações de quaisquer bens 
ou direitos; 

IX - pronunciar-se, em processos de inventários, arrolamentos e separações, 
sobre o valor de bens e de direitos a eles relativos, bem como representar a 
Secretaria da Fazenda, como assistente técnico, nas avaliações judiciais 
contraditórias; 
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X - supervisionar, planejar, administrar e executar a cobrança 
administrativa dos créditos tributários e não tributários, inclusive a inscrição como 
dívida ativa; 

XI - supervisionar, planejar e coordenar programas de promoção e de 
educação tributárias, divulgar a legislação tributária e orientar os contribuintes; 

XII - controlar, fiscalizar e autorizar a realização de sorteios de que trata a 
Lei Federal n.° 8.672, de 06 de julho de 1993; 

XIII - credenciar entidades responsáveis pela realização de sorteios e de 
bingos; 

XIV - promover estudos para o aperfeiçoamento da legislação, na sua área 
de competência; 

XV - prestar assessoramento na elaboração de proposições de convênios, 
ajustes, protocolos e de outros acordos a serem celebrados com pessoas jurídicas de 
direito público ou de direito privado, na área de sua competência; 

XVI - prestar assessoramento em relação às atividades dos órgãos 
colegiados de coordenação tributária interestadual; 

XVII - prestar assessoramento na formulação de política econômico-
tributária, na exoneração de incentivos fiscais, na realização de estudos e análises de 
natureza econômico-fiscal, com vistas à avaliação da política tributária; 

XVIII - expedir, quando for sua atribuição, ou propor a expedição de atos 
normativos e, ainda, elaborar e propor projetos de lei e regulamentos que versem 
sobre as matérias de sua competência; 

XIX - operar os sistemas de informação, na área de sua competência; 

XX - centralizar e encaminhar as demandas na área de informática à 
Supervisão de Sistemas de Informação; 

XXI - manter, organizar e administrar cadastros de dados, na área de sua 
competência; 

XXII - preparar informações a serem prestadas em mandado de segurança 
impetrado contra ato de autoridade em exercício na Secretaria da Fazenda, 
relativamente aos tributos estaduais; 
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XXIII - prestar apoio técnico aos órgãos de defesa judicial do Estado e aos 
demais órgãos e poderes do Estado, prestando assistência em perícias judiciais 
relacionadas com matéria de sua competência; 

XXIV - preparar a documentação, inclusive o levantamento da situação 
patrimonial do contribuinte, remetendo-a à Procuradoria-Geral do Estado, com 
vistas à execução fiscal; 

XXV - prestar assessoramento à Administração Indireta na área de sua 
competência; 

XXVI - encaminhar ao Ministério Público notícia-crime. com  os 
documentos necessários ao oferecimento de denúncia por crimes praticados contra a 
ordem tributária; e 

XXVII - exercer outras atribuições ou encargos que lhe sejam correlatos. 

§ 1.° - O Departamento da Receita Pública Estadual executará de forma 
regionalizada as funções de atendimento ao contribuinte, fiscalização. cobrança e 
procedimento tributário-administrativo por intermédio de Delegacias da Fazenda 
Estadual, as quais terão jurisdição limitada a uma determinada área geográfica. 

§ 2.° - As Delegacias da Fazenda Estadual terão posição hierárquica de 
seção, podendo, de acordo com a necessidade de descentralização de serviços, 
executar suas funções por intermédio de Agências da Fazenda Estadual, que terão 
posição hierárquica de setor. 

§ 3.° - O Departamento de que trata este artigo será composto pelas 
seguintes Divisões e Seções: 

NOVA REDAÇÃO dada aos incisos 1 e II pelo art. 3.° do Decreto 39.898, de 
29.12.99 (DOE 30.12.99). 

I — Divisão de Apoio Logístico e Promoção Tributária: 

a) Seção de Integração; 

b) Seção de Logística; e 

c) Seção de Promoção e Educação Tributária. 

II — Divisão de Processos Fiscais: 



a) Seção de Contencioso Fiscal; e 

b) Seção de Perícias Fiscais. 

III - Divisão de Fiscalização: 

a) Seção de Cobrança; 

b)Seção de Programação Fiscal; 

c) Seção de Padronização de Auditorias; 

d) Seção de Atendimento ao Contribuinte; 

e) Seção de Trânsito de Mercadorias; e 

O Delegacias da Fazenda Estadual, a seguir relacionadas: 

1 - Delegacia da Fazenda Estadual de Porto Alegre; 

2 - Delegacia da Fazenda Estadual de Canoas; 

3 - Delegacia da Fazenda Estadual de Caxias do Sul; 

4 - Delegacia da Fazenda Estadual de Novo Hamburgo; 

5 - Delegacia da Fazenda Estadual de Passo Fundo; 

6 - Delegacia da Fazenda Estadual de Pelotas; 

7 - Delegacia da Fazenda Estadual de Santa Cruz do Sul; 

8 - Delegacia da Fazenda Estadual de Santa Maria; 

9 - Delegacia da Fazenda Estadual de Santo Ângelo; 

10 - Delegacia da Fazenda Estadual de Taquara; 

11 - Delegacia da Fazenda Estadual de Uruguaiana; e 

12 - Delegacia da Fazenda Estadual de Bagé. 
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NOVA REDAÇÃO dada ao inciso IV pelo art. 3.° do Decreto 39.898, de 29.12.99 
(DOE 30.12.99). 

IV — Divisão de Consultoria Tributária: 

a) Seção de Normatização; 

b) Seção de Orientação Interna; 

c) Seção de Regimes Especiais; 

d) Seção de Consultas Formais; 

e) Seção do Parajudicial; e 

O Seção de Crimes contra a Ordem Tributária. 

V - Divisão de Estudos Econômico-Tributários: 

a) Seção de Estudos Econômico-Tributários; 

b) Seção de Desenvolvimento; e 

c) Seção de Política Tributária. 

NOVA REDAÇÃO dada ao inciso VI pelo art. 3.° do Decreto 39.898, de 29.12.99 
(DOE 30.12.99). 

VI — Divisão de Tecnologia e Informações Fiscais: 

a) Seção de Prevenção Eletrônica do Ilícito Tributário; 

b) Seção de Recuperação Eletrônica dos Tributos Sonegados; 

c) Seção de Gestão do Crédito; 

d) Seção de Sistemas e Relações Interinstitucionais; 

e) Seção de Aprimoramento Tecnológico; e 

f) Seção de Interação Eletrônica. 
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VII - Divisão de Arrecadação: 

a) Seção do Ingresso de Receitas; e 

b) Seção de Gerenciamento da Arrecadação. 

Art. 15 - Ao Departamento da Despesa Pública Estadual, responsável pela 
administração das despesas públicas e da dívida pública, compete: 

I - supervisionar, planejar, acompanhar e executar a programação da 
despesa orçamentária; 

II - realizar a avaliação da despesa pública; 

III - proceder à liberação das dotações orçamentárias; 

IV - emitir parecer sobre a abertura de créditos orçamentários adicionais e 
outras alterações orçamentárias, elaborar as minutas de decreto de abertura de 
crédito adicional, bem como realizar estudos referentes à execução orçamentária; 

V - emitir parecer sobre iniciativas que tenham repercussão na despesa 
pública do Estado; 

VI - representar a Secretaria da Fazenda na Junta de Coordenação 
Orçamentária; 

VII - planejar, acompanhar e executar o fluxo financeiro do Estado e o 
pagamento de despesas públicas, bem como administrar os ingressos e 
disponibilidades do Estado; 

VIII - prestar assessoramento à administração indireta em área de sua 
competência; 

IX - gerenciar o Sistema Integrado de Administração de Caixa do Estado - 
SIAC; 

X - administrar e executar o sistema de pagamento de pessoal do Estado. 
sob a responsabilidade da Secretaria da Fazenda; 

XI - coordenar as atividades das instituições integrantes do sistema 
financeiro estadual, de acordo com as diretrizes emanadas da Junta de Coordenação 
Financeira; 
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XlI - acompanhar a gestão financeira das entidades da administração 
indireta; 

XIII - administrar a dívida pública estadual e propor o estabelecimento de 
normas específicas relativas às operações de crédito contratadas pelos órgãos e 
entidades da administração pública estadual; 

XIV - promover os encontros de contas entre os débitos e os créditos. no 
âmbito da Administração Pública Estadual; 

XV - administrar as participações societárias do Estado; 

XVI - efetuar a guarda dos títulos e valores mobiliários do Estado e de 
terceiros; 

XVII - coordenar estudos e emitir parecer sobre propostas de alienação de 
valores mobiliários e outros ativos financeiros de propriedade do Estado; 

XVIII - elaborar e manter atualizado cadastro de prestadores de serviços de 
alta especialização técnica, nas áreas dos mercados financeiros e de capitais. 
nacionais e internacionais; 

XIX - propor instruções normativas e informar sobre as matérias pertinentes 
à sua área de competência; 

XX - prestar assessoramento em relação às atividades dos órgãos 
colegiados de coordenação interestadual e prestar assessoramento econômico na 
elaboração de proposições de convênios, ajustes, protocolos e de outros acordos a 
serem celebrados com pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, na 
área de sua competência; 

XXI - realizar estudos que visem ao fortalecimento e ao desenvolvimento 
do Sistema Financeiro do Estado; 

XXII - promover estudos e pesquisas sobre a sua área de competência, bem 
como acompanhar a conjuntura econômica estadual e nacional; 

XXIII - operar os sistemas de informação, na área de sua competência; 

XXIV - centralizar e encaminhar as demandas na área de informática à 
Supervisão de Sistemas de Informação; 
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XXV - manter, organizar e administrar cadastros de dados, na área de sua 
competência; 

XXVI - administrar financeiramente os recursos vinculados; 

XXVII - prestar apoio técnico aos órgãos de defesa judicial do Estado e aos 
demais órgãos e poderes do Estado, prestando assistência em periciais judiciais 
relacionadas com matéria de sua competência; e 

XXVIII - exercer outras atribuições ou encargos que lhe sejam correlatos. 

§ 1.° - O Departamento de que trata este artigo será composto pelas 
seguintes Divisões e Seções: 

I - Divisão de Normas e Avaliação da Despesa: 

a) Seção de Avaliação de Contratos; 

b) Seção de Racionalização da Despesa; 

c) Seção de Avaliação e Acompanhamento da Administração Indireta; 

d) Seção de Orientação e Normas; e 

ACRESCENTADA a alínea "e" pelo art. 1.° do Decreto n.° 38.695, de 09.07.98 
(DOE 10.07.98) 

e) Seção de Avaliação do Pagamento de Pessoal. 

II - Divisão de Programação Orçamentária: 

a) Seção de Liberação Orçamentária; e 

b) Seção de Créditos Suplementares. 

III - Divisão de Estudos e Planejamento: 

a) Seção de Informações Gerenciais e Conjunturais; 

b) Seção de Planejamento e Fluxo de Caixa; e 

c) Seção de Estudos Econômico-Financeiros. 



IV - Divisão de Programação Financeira: 

a) Seção de Tesouraria; 

b) Seção de Programação de Pagamentos; 

c) Seção de Processamento de Contas; 

d) Seção de Controle de Ativos; 

e) Seção de Movimentação Financeira; e 

f) Seção de Encontro de Contas. 

V - Divisão da Dívida Pública: 

a) Seção de Negociação e Avaliação de mercado; 

b) Seção da Dívida Interna; 

c) Seção da Dívida Externa; e 

d) Seção da Dívida da Administração Indireta. 

VI - Divisão do SIAC: 

a) Seção de Acompanhamento e Orientação; 

b) Seção de Transferências Financeiras; e 

c) Seção de Mercados Financeiros e de Capitais. 

VII - Divisão de Pagamento de Pessoal: 

a) Seção de Atividades Técnicas; 

b) Seção de Pagamentos da Secretaria da Educação; 

c) Seção de Pagamentos do Poder Executivo; 

d) Seção de Pagamentos Diversos e Informações; 
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e) Seção de Estudos e Avaliações. 

CAPÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Art. 16 - Os órgãos Colegiados ficam vinculados diretamente ao Titular da 
Pasta, observando-se a legislação e a composição a eles legalmente estabelecida. 

Art. 17 - À Corregedoria-Geral compete: 

I - fiscalizar as atividades dos órgãos e agentes da Secretaria da Fazenda, 
realizando inspeções e correções e sugerindo as medidas necessárias ou 
recomendáveis para a racionalização e eficiência dos serviços; 

II - efetuar, por determinação do Secretário da Fazenda, o preparo dos 
processos administrativo-disciplinares e sindicâncias em que sejam indiciados 
integrantes das carreiras e cargos da Secretaria da Fazenda; 

III - avaliar, para encaminhamento posterior ao Secretário da Fazenda, os 
elementos coligidos sobre: 

a) o estágio probatório de integrantes das carreiras da Secretaria da 
Fazenda; e 

b) a atuação dos titulares de cargos da Secretaria da Fazenda concorrentes à 
promoção por merecimento; 

IV - expedir, após aprovação do Secretário de Estado, provimentos visando 
à simplificação e ao aprimoramento dos serviços da Secretaria da Fazenda; 

V - convocar reuniões com os servidores da Secretaria da Fazenda, para o 
debate de questões ligadas à sua atuação funcional; 

VI - requisitar, de qualquer autoridade, certidões, diligências, exames, 
pareceres técnicos e informações indispensáveis ao bom desempenho de sua função; 

VII - manter atualizados os prontuários da vida funcional dos servidores da 
Secretaria da Fazenda, nos quais deverão constar, obrigatoriamente: 

a) aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento ou especialização 
profissional; 
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b) trabalhos publicados; 

c) participação, como palestrante ou docente, ou apresentação de teses, em 
cursos de aperfeiçoamento, especialização profissional, congressos, simpósios ou 
outras promoções similares; 

d) desempenho de funções públicas relevantes; e 

e) participação em entidades com finalidade cultural nas matérias afetas à 
atuação da Secretaria da Fazenda; 

VIII - elaborar o regulamento do estágio probatório dos servidores da 
Secretaria da Fazenda; 

IX - apontar ao Secretário da Fazenda as necessidades de pessoal ou de 
material, nos serviços afetos àquela Pasta; 

X - fornecer suporte administrativo à Comissão de Concurso, para os fins 
de admissão aos cargos integrantes do quadro fazendário; 

XI - avaliar, permanentemente, a situação geral das carreiras integrantes do 
quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda, no tocante à necessidade de criação de 
novos cargos, à sua distribuição nas classes e às suas respectivas lotações; 

XII - formular as diretrizes e estabelecer as prioridades para a capacitação e 
atualização profissional dos recursos humanos da Secretaria; 

XIII - manifestar-se sobre as propostas do Comitê de Controle da Secretaria 
da Fazenda; e 

XIV - exercer outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 
atribuídas ou delegadas. 

§ 1.° - Para o exercício de suas atribuições, a Corregedoria-Geral contará 
com os serviços de apoio da Supervisão de Administração, inclusive para a 
manutenção dos registros e cadastros necessários. 

§ 2.° - Fica delegada competência ao Secretário de Estado da Fazenda para 
a instauração do processo administrativo-disciplinar, nas hipóteses previstas na Lei 
Complementar n.° 10.098, de 03 de fevereiro de 1994, no âmbito da respectiva 
Pasta. 
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§ 3.° - Nos casos em que a decisão final do processo administrativo-
disciplinar for de alçada exclusiva do Governador do Estado, os autos, preparados 
pela Corregedoria com os elementos necessários ao indiciamento, serão remetidos 
ao Secretário da Fazenda para instauração do processo e encaminhamento para os 
fins previstos no parágrafo 4.° do artigo 206 da Lei Complementar n.° 10.098, de 03 
de fevereiro de 1994. 

Art. 18 - Ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF compete 
exercer as atividades previstas na Lei n.° 6.537, de 27 de fevereiro de 1973, e 

alterações. 

Art. 19 - A Junta de Coordenação Financeira, observadas as diretrizes do 
Sistema Financeiro Nacional e o disposto no Decreto n.° 34.448, de 27 de agosto de 
1992, passa a ter competência de: 

I - formular as diretrizes básicas da política financeira, creditícia e de 
incentivos do Sistema Financeiro do Estado e expedir os respectivos atos 
normativos, com vistas à otimização da Política global do Estado; 

II - estabelecer os planos a serem seguidos pelas instituições financeiras 
integrantes do Sistema e acompanhar o cumprimento das diretrizes, normas e atos 
expedidos; 

III - estudar e propor alternativas de financiamento do desenvolvimento 
econômico e social do Estado, em consonância com as diretrizes fixadas pelo 
Governo do Estado; e 

IV - acompanhar, analisar, avaliar e fazer recomendações sobre quaisquer 
outros assuntos que envolvam a tomada de decisões no campo financeiro, creditício 
e de incentivos. 

Art. 20 - Ao Comitê de Controle da Secretaria da Fazenda compete avaliar, 
registrar e propor as medidas necessárias para a aferição do desempenho das 
atividades fazendárias, para os fins de apuração da gratificação de produtividade 
fazendária em suas modalidades geral e regional, bem como do prêmio-
desempenho. 

Parágrafo único - O Comitê de Controle da Secretaria da Fazenda, presidido 
pelo Titular da Pasta, será constituído por um representante de cada uma das 
carreiras referidas no artigo 12 da Lei Complementar n.° 10.933, de 15 de janeiro de 
1997, designados por ato do Secretário de Estado da Fazenda. 

CAPÍTULO VI 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21 - Ficam extintas as Coordenadorias de Administração Tributária - 
CRATs, as Coordenadorias de Administração Financeira - CRAFs e as Exatorias 
Estaduais, bem como as Circunscrições Fiscais. 

Art. 22 - O Regimento interno da Secretaria da Fazenda será publicado no 
prazo de 30 dias a contar da vigência do presente decreto. 

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
exceção da passagem das atribuições de arrecadação e cobrança, que passam a viger 
a partir de 05 de abril de 1997. 

Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto 
n.° 35.914, de 12 de abril de 1995, e alterações. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 13 de março de 1997. 



Anexo B - DOCUMENTOS BÁSICOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA 

SEPRIM 
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Anexo B - DOCUMENTOS BÁSICOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS 
DA SEPRIM 

Os documentos básicos utilizados no âmbito da administração tributária do 

Setor Primário são: 

1. a Nota Fiscal de Produtor (NFP) 

2. o Resumo de Operações do Talão de Notas Fiscais de Produtor (ROT) 

3. a Guia de Arrecadação (GA) 

4. a Ficha de Cadastramento (FC) 

5. a Ficha de Exclusão e 

6. a Declaração Anual de Produção (DAP). 

1. Nota Fiscal de Produtor (NFP) 

A Nota Fiscal de Produtor é o documento fiscal que deve ser emitido pelo 

produtor rural: 

a) sempre que promover saídas de mercadorias; 

b) na transmissão de propriedade de mercadorias, quando estas não 

transitarem pelo estabelecimento do transmitente; 

c) na entrada de mercadorias recebidas com diferimento do pagamento do 

imposto (contranota). 

Na hipótese de venda de produtos sujeitos a diferentes alíquotas do 

imposto, deve ser emitida uma Nota Fiscal de Produtor para cada tipo de produto ou 

grupo de produtos sujeitos à aplicação da mesma alíquota. 
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A Nota Fiscal de Produtor pode ser confeccionada mediante Autorização 

para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF), quando solicitada por produtor que 

utilize mais de 300 (trezentas) notas em cada ano-calendário; ou fornecida pelo 

Departamento da Receita Pública Estadual, através das prefeituras municipais ou na 

repartição fazendária estadual. O Estado confecciona anualmente seis milhões de 

Notas Fiscais de Produtor. Cada talonário fornecido gratuitamente aos produtores, 

contendo 10 NFP, custa para o Estado R$ 1,28. 

O talonário de Notas Fiscais de Produtor fornecido gratuitamente é entregue 

ao produtor rural na: 

a) repartição municipal da circunscrição fiscal em que estiver inscrito, 

quando estabelecido no interior do Estado, em Município cuja 

Administração, por força de convênio celebrado com o Estado. seja 

responsável pela entrega dos talonários; 

b) repartição fazendária da circunscrição fiscal em que estiver inscrito ou 

na repartição indicada pela respectiva Delegacia Regional da Fazenda, 

quando estabelecido no interior do Estado e não ocorrer a hipótese 

referida na alínea anterior; 

c) sede da Seção de Produção Primária (SEPRIM) do Departamento da da 

Receita Pública, à Rua Siqueira Campos n.° 1044, em Porto Alegre, 

quando o produtor estiver estabelecido na Capital do Estado. 

O produtor que utilizar a Nota Fiscal de Produtor fornecida gratuitamente 

deve comparecer na repartição referida no parágrafo anterior: 

a) por ocasião da retirada de novo talonário, munido dos seguintes 

documentos: 

p1) talonário de Notas Fiscais de Produtor utilizado e ainda não 
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apresentado, acompanhado dos documentos de liquidação das 

operações; 

p2) resumo das operações efetuadas (ROT), devidamente preenchido, 

cujo formulário constitui-se na última folha do talonário; 

p3) Declaração Anual de Produção e de Existência de Produtos, 

quando exigida; 

p4) Guia Informativa, modelo A, relativa ao exercício anterior. quando 

exigida; 

p5) prova da titularidade de licença da União para a exploração 

mineral, quando se tratar de contribuinte que exerça essa atividade, 

mediante a apresentação da guia de utilização, licença, concessão 

ou permissão de lavra garimpeira, ou declaração da União que 

comprove o título; 

b) independentemente de retirada de novo talonário de Notas Fiscais de 

Produtor, até 90 (noventa) dias após a utilização de cada talonário. 

A Nota Fiscal de Produtor confeccionada mediante AIDF pode ser emitida 

por processamento eletrônico de dados, observadas as exigências impostas aos 

usuários do processamento eletrônico de dados para emissão de documentos fiscais 

e escrituração dos livros fiscais. O contribuinte usuário de sistema eletrônico de 

processamento de dados deverá fornecer à Fiscalização de Tributos Estaduais, 

quando exigido, documentação minuciosa, completa e atualizada do sistema, 

contendo descrição, gabarito de registro (lay out) dos arquivos, listagem dos 

programas e as alterações ocorridas no exercício de apuração. Os contribuintes 

autorizados à emissão de documentos fiscais por meio de sistema eletrônico de 

processamento de dados estão obrigados a prestar informações fiscais em meio 



270 

magnético e a manter, pelo prazo decadencial, arquivos magnéticos com registros 

fiscais referentes à totalidade das operações de entradas e de saídas e das aquisições 

e prestações realizadas, por totais de documento fiscal e por item de mercadoria 

(classificação fiscal), quando se tratar de Nota Fiscal e da Nota Fiscal de Produtor. 

A Nota Fiscal de Produtor contém os seguintes dados pré-impressos: 

a) denominação "NOTA FISCAL DE PRODUTOR"; 

b) número de ordem; 

c) número da via; 

d) nome ou razão social do emitente; 

e) endereço e número de inscrição no CGC/TE do emitente; 

f) nome, endereço, e números de inscrição no CGC/TE e no CGC/MF do 

impressor da nota, data e quantidade da impressão, número de ordem da 

primeira e da última nota impressa, e número da AIDF; 

g) demais composições do modelo, constantes de palavras, expressões. 

linhas e retângulos. 

O produtor, por ocasião da emissão da Nota Fiscal de Produtor, lança as 

seguintes indicações, na hipótese de saídas de mercadorias: 

a) o seu número de inscrição no CGC/MF ou CPF, se exigido pelo Fisco 

Federal; 

b) as datas da emissão e da saída das mercadorias do estabelecimento e. 

quando transportadas em veículo automotor, a hora; 

c) o nome, o endereço e os números de inscrição no CGC/TE e no 
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CGC/MF do destinatário ou, se não inscrito, a sua qualificação; 

d) a natureza da operação (venda, consignação, remessa para 

beneficiamento, etc.); 

e) a discriminação das mercadorias por unidade. quantidade, peso, 

espécie, qualidade, marca ou sinal, tipo e demais elementos que 

permitam a sua perfeita identificação; 

f) o preço unitário das mercadorias, seus valores parciais e valor total da 

operação, bem como, na falta deste ou quando dele diferente, a base de 

cálculo; 

g) a base de cálculo e o imposto que sobre ela incidiu correspondentes à 

operação do contribuinte substituído, quando se tratar de operações 

promovidas por produtor substituto tributário; 

h) destaque do ICMS, quando for o caso; 

i) nome do transportador e, se autônomo, seu endereço completo, placa do 

veículo, Município e Estado do emplacamento; 

i ) 
a forma de acondicionamento dos produtos, bem como marca, 

numeração, quantidade, espécie e peso dos volumes; 

k) quando se tratar de contribuinte que exerça a atividade de exploração 

mineral, no corpo da nota, o número e a espécie do título que comprove 

a titularidade de licença da União para a exploração. 

2. Resumo de Operações do Talão de Notas Fiscais de Produtor (ROT) 

O Resumo de Operações do Talão de Notas Fiscais de Produtor (ROT) é o 

documento que acompanha cada Talão e destina-se a reunir as principais 
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informações sobre cada operação realizada pelo produtor rural. Os produtores, 

consoante o disposto em instruções baixadas pelo Departamento da Receita Pública 

Estadual, deverão entregar à Fiscalização de Tributos Estaduais resumo das 

operações efetuadas: 

a) semestralmente, quando relativo à Nota Fiscal de Produtor 

confeccionada mediante Autorização de Impressão de Documentos 

Fiscais; 

b) até 90 (noventa) dias após a utilização do bloco, quando relativo à Nota 

Fiscal de Produtor fornecida pelo Departamento da Receita Pública 

Estadual. 

3. Guia de Arrecadação (GA) 

A Guia de Arrecadação (GA), instituída pelo Decreto n.° 35.619, de 

03.11.94, destina-se ao ingresso do ICMS e das demais receitas estaduais. É de 

responsabilidade do contribuinte a indicação correta das informações constantes na 

GA. A legislação exige dos produtores primários a aposição datilográfica do número 

de inscrição no CGC/TE, nome e endereço. Nos pagamentos efetuados por 

produtores rurais o campo 4 — "referência" deve ser preenchido com o número da 

Nota Fiscal de Produtor. Na NFP deve ser anotado o número, o agente arrecadador e 

o respectivo código, o valor e a data de pagamento da GA. 

4. Ficha de Cadastramento e Ficha de Exclusão 

A Ficha de Cadastramento e a Ficha de Exclusão são os documentos 

através dos quais o produtor rural requer sua inclusão ou exclusão no Cadastro 

Geral de Contribuintes do Tesouro do Estado (CGC/TE). O CGC/TE tem por 

finalidade o armazenamento de informações que visam identificar, localizar e 
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classificar os contribuintes do ICMS e seus estabelecimentos. É dever dos 

contribuintes inscrever cada um dos seus estabelecimentos no CGC/TE. Deve 

requerer inscrição nas categorias produtor e Microprodutor rural (MPR), o 

estabelecimento que se dedicar à produção primária, quer agropecuária, quer 

extrativa, animal, vegetal ou mineral. Para fins de inscrição no CGC/TE equipara-

se a produtor ou a MPR o extrator de substâncias minerais úteis que realiza a 

extração por processo rudimentar e individual de garimpagem, faiscação e cata e o 

pescador. Não perde a condição de produtor ou de MPR aquele que além de sua 

produção própria, efetuar, também, simples secagem de cereais pertencentes a 

terceiros ou que no próprio estabelecimento produtor, efetuar beneficiamento ou 

transformação rudimentar exclusivamente de sua produção. No período 

compreendido entre 02.05.89, quando da implementação da Ficha de 

Cadastramento — Setor Primário, e março/96 ocorreu o recadastramento dos 

produtores rurais. Foram canceladas de oficio as inscrições de aproximadamente 

500.000 produtores rurais que não se recadastraram. Há atualmente 675.000 

estabelecimentos rurais inscritos no CGC/TE-RS.5. 

Declaração Anual de Produção e da existência de produtos (DAP) 

A Declaração Anual de Produção e da existência de produtos (DAP) deve 

ser apresentada anualmente pelos produtores rurais, conforme disposto pelo artigo 

45, inciso VI, da Lei 8.820/89. Apesar da previsão legal, a DAP só tem sido 

solicitada por ocasião da inscrição de um novo produtor rural. 
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ANEXO C - ROTEIRO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES de 

REDEFINIÇÃO DA SEPRIM e CONCEPÇÃO DO SITAGRO 

UFRGS\Escola de Administração\PPGA 

Seminário: Repensando a Administração 
Tributária do Setor Primário do RS 

ESCOLA DE 
ADMINISTRACÃC 

Participantes: Grupos I e II — Grupos de Controle 

Atividade 

Abertura 

Condução geral, concedendo ou cassando a 
palavra, controlando tempo, evitando dispersão 
em relação ao tema, cobrando o 
desenvolvimento de cada atividade proposta 

klt. Auto-apresentação 

Nome, setor em que atua e tempo de 
fiscalização, curso de graduação e experiência 
profissional anterior 

E Ficha de Participação e Matriz de Análise 

Preenchimento da Ficha de Registro da 
Participação, para fins de análise das 
características pessoais, profissionais e de 
domínio de informática e de Setor Primário, dos 
componentes de cada Grupo de Trabalho; 
preenchimento da Matriz de Análise 
Organizacional 

Coleta da Ficha de Registro da Participação e 
da Matriz de Análise Organizacional 

Horário Fatores intervenientes/ 

imprevistos Previsto Real 

9 9:15 	Participação do Chefe da 
Divisão de Tecnologia e 
Informações Fiscais, 
Jorge Zanatta, 
transmitindo sua 
expectativa sobre o 
trabalho (20 min) 

9:10 

9:10 

9:35 

9:45 

9:30 10:15 
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Atividade 
	

Horário 	Fatores intervenientes/ 

Previsto 	Real 
	

imprevistos 

Explanação da proposta de trabalho 	 10:00 	10:20 

♦ iniciativa do Zanatta e do Jairo, respaldo do 
Beltrão, Diretor DRP 

♦ Desatenção histórica do Fisco à SEPRIM 

♦ Grupo de Aprimoramento (Jairo, Renato, 
Loebens e Guadagnin) 

♦ Enquanto pesquisa acadêmica, rigor 
metodológico: pede-se a colaboração de 
todos aceitando a metodologia de trabalho 
previamente definida no âmbito da 
dissertação 

♦ Enquanto atividade de trabalho, trata-se de 
responsabilidade atribuída pelo Diretor e 
pelas Chefias do DRP à cada participante, 
para redefinirem o papel da SEPRIM e da 
própria Administração Tributária do Setor 
Primário do RS 

♦ Dois grandes objetivos: elaborar dissertação 
de Mestrado versando sobre um tema do 
interesse da Fiscalização; construir as bases 
para o aperfeiçoamento do desempenho da 
SEPRIM 

♦ Programa: de manhã, descrever o presente; 
à tarde, desenhar o futuro. Rol de 
documentos a serem produzidos. Grupos 1 e 
2. 

• SEPRIM (Jairo) 

Explicação do funcionamento atual da SEPRIM 

Distribuição do jornal: "Conhecendo a SEPRIM' 

• Disfunções 

Descrição sucinta das disfunções constatadas 

W Sorteio dos Grupos 

Formar os dois Grupos através de sorteio, com 
participação igualitária de representantes das 
Divisões e de representantes das Delegacias, em 
cada Grupo 

L1> Escolha 

Escolha do Coordenador e do Relator de cada 
Grupo 

Ei Aperfeiçoamento 

Aperfeiçoamento do diagnóstico prévio da 
SEPRIM, com alterações, supressões ou 
acréscimos ao texto distribuído aos grupos 

Apresentação do diagnóstico reelaborado 

10:20 

10:40 

10:35 

10:50 

10:50 11:00 

10:55 11 

11:00 11 

11:40 12:00 
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Atividade Horário Fatores intervenientes/ 

imprevistos Previsto 

11:50 

Real 

12:10 Coleta do Diagnóstico aperfeiçoado pelos 
Grupos 

Intervalo para o almoço 12:00 12:10 

q> 	Formulário 13:40 13:40 Espaço solicitado pela 

Apresentação do formulário a ser utilizado para a 
redefinição do papel da SEPRIM 

Chefia da Divisão de 
Fiscalização para 
distribuir planilhas para o 
Monitoramento Setorial 
(20 min) 

2 Redefinição 14 14:20 

Redefinição do papel da SEPRIM 
Intervalo para o café 15:45 16 

Apresentação 16 16:50 Um componente do 

Apresentação da redefinição do papel da 
SEPRIM 

Grupo I (Sebastião) e 
uma do Grupo II 
(Anelise) precisaram sair 
ás 17h 

Coleta da Redefinição da SEPRIM 16:40 17:10 

R  Avaliação 17:00 17:15 

Preenchimento da Ficha de Avaliação das 
Atividades desenvolvidas e da Matriz de 
Desenho Organizacional 

Coleta da Ficha de Avaliação Individual das 17:50 18 
Atividades desenvolvidas e da Matriz de 
Desenho Organizacional 

Encerramento 18 18 
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ROTEIRO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES de REDEFINIÇÃO DA SEPRIM e 
CONCEPÇÃO DO SITAGRO 

Participantes: Grupos III e IV — Grupos Experimentais 

Data: 15 de dezembro de 1998 Horário: das 9 às 12h15min 

Atividade 

• Abertura e coordenação-geral 

Condução geral, concedendo ou cassando a 
palavra, controlando tempo, evitando dispersão 
em relação ao tema, cobrando o 
desenvolvimento de cada atividade proposta 

tl> Auto-apresentação 

Nome, setor em que atua e tempo de 
fiscalização, curso de graduação e experiência 
profissional anterior 

2 Ficha de Participação e Matriz de Análise 

Preenchimento da Ficha de Registro da 
Participação, para fins de análise das 
características pessoais, profissionais e de 
domínio de informática e de Setor Primário, dos 
componentes de cada Grupo de Trabalho; 
preenchimento da Matriz de Análise 
Organizacional 

Coleta da Ficha de Registro da Participação e 
da Matriz de Análise Organizacional 

• Explanação da proposta de trabalho 

Iniciativa do Zanatta e do Jairo, respaldo do 
Beltrão, Diretor DRP 

Desatenção histórica do Fisco à SEPRIM 

Grupo de Aprimoramento (Jairo, Renato, 
Loebens e Guadagnin) 

Enquanto pesquisa acadêmica, rigor 
metodológico: pede-se a colaboração de 
todos aceitando a metodologia de trabalho 
previamente definida no âmbito da 
dissertação 

Enquanto atividade de trabalho, trata-se de 
responsabilidade atribuída pelo Diretor e 
pelas Chefias do DRP à cada participante, 
para redefinirem o papel da SEPRIM e da 
própria Administração Tributária do Setor 
Primário do RS 

Horário 	Fatores intervenientes/ 

Previsto Real 	j 	imprevistos 

9 9:10 	Participação do 
Presidente da AFISVEC, 
Roberto Kupski, e do 
FTE Deoni Pelizzari 
(20min) 

9:10 

9:10 

9:30 

9:45 

9:30 

10:00 

10:15 

10:20 
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Atividade Horário Fatores intervenientes/ 

imprevistos Previsto Real 

♦ 	Dois grandes objetivos: elaborar dissertação 
de Mestrado versando sobre um tema do 
interesse da Fiscalização; construir as bases 
para o aperfeiçoamento do desempenho da 
SEPRIM 

Programa: de manhã, descrever o presente; à 
tarde, desenhar o futuro. Rol de documentos a 
serem produzidos. Grupos 1 e 2. 

W SEPRIM 

Explicação do funcionamento atual da SEPRIM 

Distribuição do jornal: "Conhecendo a SEPRIM' 

qt. Disfunções 

Descrição sucinta das disfunções constatadas 

	

10:20 	10:30 

	

10:40 	10:45 

;:. 	Sorteio dos Grupos 

Formar os dois Grupos através de sorteio, com 
participação igualitária de representantes das 
Divisões e de representantes das Delegacias, em 
cada Grupo 

10:50 	10:50 

W 	Escolha 

Escolha do Coordenador e do Relator de cada 
Grupo 

10:55 	10:55 

a Aperfeiçoamento 

Aperfeiçoamento do diagnóstico prévio da 
SEPRIM, com alterações, supressões ou 
acréscimos ao texto distribuído aos grupos 

11:00 	11  

Q> 	Apresentação 

Apresentação do diagnóstico reelaborado 

11:40 	11:50 

Coleta do Diagnóstico aperfeiçoado pelos 
Grupos 

11:50 	12:10 

Intervalo para o almoço 	 12:00 

Data: 17 de dezembro de 1998 	Horário: das 

12:10 

13h3Omin às 18h 

Espaço solicitado pela 
Chefia da Divisão de  
Fiscalização para 
distribuir planilhas para o 
Monitoramento Setorial 
(20 min) 

qt, 	Formulário 

Apresentação do formulário a ser utilizado para a 
redefinição do papel da SEPRIM 

13:30 

R Redefinição 

Redefinição do papel da SEPRIM 

14:20 

Intervalo para o café 

qt. 	Apresentação 

Apresentação da redefinição do papel da 
SEPRIM 

15:45 	16 

16 	16:50 

Coleta da Redefinição da SEPRIM 16:40 	17:10 



280 

Horário Fatores intervenientes/ 

imprevistos Previsto Real 

17:00 17:15 

17:50 18 

18 18 

Atividade 

R Avaliação 

Preenchimento da Ficha de Avaliação das 
Atividades desenvolvidas e da Matriz de 
Desenho Organizacional 

Coleta da Ficha de Avaliação Individual das 
Atividades desenvolvidas e da Matriz de 
Desenho Organizacional 

Encerramento 
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Anexo D - FICHA DE REGISTRO DA PARTICIPAÇÃO 

UFRGS 

Escola de Administração 

Seminário: 

 

Repensando a 

Administração Tributária 

do Setor Primário do RS 

ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇ.A0 

Identificação: 

Nome: 

Endereço: 	 Fone: 	  

CEP: 	  Cidade: 	  

Endereço eletrônico — Memo: 	  E-mail: 	  

Cidade de Atuação: 	 Data de Nascimento: 	  

Informações pessoais: 
Atividades profissionais anteriores ao ingresso na Fiscalização de Tributos Estaduais: 

Atividades: 	 Período: 
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Cursos realizados: 

Superior (graduação): 
Z Obs.: no campo situação, utilizar os códigos: 1- Completo 2- Cursando 3 - 

Interrompido 

Curso: 	 Situação: 	 Ano: 	 

Universidade: 	  

Curso: 	 Situação: 	 Ano: 	 

Universidade: 	  

Curso: 	 Situação: 	 Ano: 	 

Universidade: 

Superior (pós-graduação): 
Z Utilizar os seguintes códigos nos campos a seguir: 
Grau: 	E - Especialista M - Mestre 	D - Doutor 
Situação: 1 - Cursando 2 - Interrompido 3 - Concluído 4 - Concluído com Tese 
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Instituição: 	 Ano: 	 

OUTROS CURSOS:  

Domínio de idiomas: 

Anotar de "O" (não domina) a "3" (fluente), de acordo com seu grau de domínio do 
idioma: 

Idioma 
	

Lê 
	

Fala 
	

Escreve 

Inglês 
Espanhol 
Francês 
Italiano 
Outro: 

Grau: 	Situação: 	 Curso: 



Z Caso você utilize o Memo ou a Internet, no trabalho ou fora dele, anote "1" para a 
principal utilização, "2" para a seguinte, e assim sucessivamente. 

I Inteirar-me de I Outro: 

1 Outro: 

Comunicar-me 	com 
outros setores do DRPE  

Ler notícias 
ordens da Chefia 

Fazer compras 

meses, efetuado algum dos procedimentos que seguem: 

Procedimento 
Nos últimos 
12 meses 

Auditoria fiscal relativa à produtor rural 
Auto de lançamento contra contribuinte produtor rural 
Conferência da regularidade de:um talão de NFP, após 
seu uso 
Inspeção da regularidade dos arquivos e controles 
referentes a talão de NFP 
Outro, relativo ao Setor Primário:  

Na carreira 

Informática: 
Para cada software abaixo, informar: 
nível de domínio (C — não domino; B — sei usar; A — sou exímio) e 
intensidade média de uso (1 — mais do que uma vez por dia; 2 — uma vez por dia; 3 — uma a 

três vezes por semana; 4 — uma a três vezes por mês; 5 — não uso). 
Usa no trabalho? Nível de 

domínio 
Software Intensidade de 

uso 
Word 
Excel 
Access 
Power Point 
Memo (correio eletrônico) 
Internet 
Outro: 

( ) sim ( 
( ) sim ( 
Q sim 

( ) sim 
( ) sim ( 
( ) sim ( 

( ) sim ( 

) não 
) não 
Inão 
) não 
) não 
) não 
) não 

Fiscalização de Tributos Estaduais: 
z Mês/ano do ingresso na Fiscalização de Tributos Estaduais: 	/ 	/ 	 
• Setores em que atuou dentro da Fiscalização de Tributos Estaduais: 
Setor 	 Período 

• Cursos de que participou, organizados pela Secretaria da Fazenda, em ordem de 

utilidade: 

• Anotar sim ou não conforme você tenha, ao longo da carreira ou nos últimos doze 

Z  Em que grau você se sente confortável para trabalhar com computadores ? 

O 	 © 	Je 	1O 	
I 
1  4I) 

_,. 

Desconfortável 	
i  !Neutro 	 !Confortável 
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em uma análise racional dos dados  e dos  fatos.  

O O 	 1 e 

Insatisfeito 	 1Neutro 

O 

Satisfeito 

Percepção individual sobre trabalho em grupo: 

Na Fiscalização, você já participou de alguma atividade voltada à tomada de decisão 
em grupo ? 

Sim ( ) Não ( ). Em caso positivo, informe em relação à mais recente: 

Quando ocorreu: 	 Quem compunha o grupo: 	  

Qual a natureza da decisão tomada: 

Marque com um X as opções escolhidas: 

• Estime o número total de reuniões de trabalho em grupo, composto por no mínimo 3 
pessow nas quais você participou nos últimos 12 meses, considerando as suas 
atividades profissionais: 
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1 

Nenhuma( ) 1-12 reuniões( ) 13-24 reuniões( ) 25- 48 reuniões( ) mais que 48( ) 

• Se você já participou de um grupo de trabalho antes, em que grau você esteve 
satisfeito,  em geral, com  a experiência em grupo?  

O :09 	 10 	 O 	 le 

Insatisfeito 	 Neutro 	 !Satisfeito 1 
Z Em geral, quando uma decisão tem que ser tomada, indivíduos tomam decisões com 

melhor qualidade do que grupos. 

O I o 	 je 	 i0 
	

O 

Insatisfeito 	 ;Neutro 	 ISatisfeito 

• O tempo adicional que se gasta ao decidir em grupo é compensado pela maior agilidade 
e eficácia na implementação da ação. 

O 10 	 I o 

Insatisfeito 	 !Neutro 	 :Satisfeito 

• Na tomada de decisão em grupo costuma-se agir mais intuitivamente do que com base 
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Percepção sobre a Administração Tributária do Setor Primário 
z Nas questões que seguem busca-se conhecer a sua opinião sobre o funcionamento atual 

da Administração Tributária do Setor Primário no RS. Utilizando uma escala de O a 
0, favor registrar sua percepção em relação aos seguintes aspectos da Administração 
Tributária do Setor Primário. Na escala, O corresponde a péssimo ou totalmente 

Insatisfatório      O. a ótimo ou totalmente satisfatório. 

1. Atenção dedicada pela Fiscalização à Administração Tributária 
do Setor Primário 

10 

2. Administração do cadastro de contribuintes produtores rurais O 10 O O 0 

3. Supervisão, pelo Fisco, dos serviços municipalizados O 10 O O 14 

4. Nível de domínio da legislação aplicável ao Setor Primário 
pelos funcionários que atendem o produtor rural 

O 10 1 O O 10 

5. Treinamentos ministrados aos funcionários que atendem o 
produtor 

O O 10 

6. SEPRIM enquanto controladora do fornecimento de talões de 
NFP 

O 10 O O 10 

7 • SEPRIM 	enquanto 	controladora 	do 	cumprimento 	das 
obrigações tributárias por parte dos produtores rurais 

O 10 O O 1 

8. SEPRIM enquanto administradora de uma base de dados sobre 
o Setor Primário 

O 10 O 

9. SEPRIM enquanto supridora de informações sobre produção 
primária para subsidiar a realização de auditorias em 
comerciantes e industriais 

O 10 O O 

10. Interação entre a SEPRIM e os demais setores do DRPE O lo o 

11. Adequação 	dos formulários 	em 	uso 	na 	Administração 
Tributária do Setor Primário.. 

Talão de Nota Fiscal de Produtor 0000 10 

ROT — Resumo de Operações do Talão de NFP O © e jo io 

Ficha de Cadastramento O 10 O O 10 : 

Guia Informativa modelo A O 

DAP — Declaração Anual de Produção 000010 

12. Controle da sonegação no Setor Primário O 10 O O 10 
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Grupo: Data: 
Horário início: 

Horário término: 

 

 

  

    

Coordenador: Relator: 

Demais componentes: 

 

Anexo F - DIAGNÓSTICO PRÉVIO DA SEPRIM, A SER APERFEIÇOADO 
PELOS GRUPOS DE TRABALHO 

Departamento da Receita Pública 	 UFRGS 
Estadual - DRP 	 Escola de Administração 
Divisão de Tecnologia e Informações Fiscais 	Programa de Pós-Graduação 
Seção da Produção Primária - SEPRIM 	 em Administração 	I Sk 

Missão da SEPRIM: Otimizar a Administração Tributária do Setor Primário do RS 

Diagnóstico prévio da SEPRIM 
A administração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre a produção primária do Rio 
Grande do Sul apresenta inúmeras disfunções, destacando-se a defasagem tecnológica e 
operacional no que concerne à gestão e uso da informação. 

Na prática, a Seção de Produção Primária da Secretaria da Fazenda, SEPRIM-
SEFA, desempenha precipuamente duas funções: 

(1) promover a inclusão de novos produtores no CGC/TE; e 
(2) manter o controle da distribuição de talonários de Notas Fiscais de 

Produtor. 
A construção de um sistema de informações confiáveis, úteis, relevantes e 

tempestivas sobre a comercialização dos produtos da agropecuária gaúcha é, até o 
momento, um objetivo não alcançado e, até mesmo, esquecido. As disfunções a seguir 
arroladas permitem que se compreenda melhor o funcionamento e as limitações do 
modelo vigente, mas também devem contribuir para que se vislumbre o seu potencial. 

A. Inexistência de informações sobre a produção. 
B. Ausência de cruzamento dos dados da GA. 
C. Ausência de cruzamento dos dados do destinatário. 
D. Ausência de cruzamento de dados remetente-transportador-destinatário. 
E. Falta de adoção de mecanismos eficazes contra o emprego do falso 

destinatário interestadual. 
F. Inadequação de formulários. 
G. Retrabalho com ônus para o produtor rural. 
H. Descontinuidade administrativa 
1. Treinamentos enfatizam os controles e não a sua finalidade. 
J. Centralização e hierarquização. 
K. Ausência de inspeção das atividades desenvolvidas no âmbito municipal. 
L. Falta de dinamicidade do "Projeto Carreteiro". 
M. Falta de uniformidade na destinação da documentação fiscal. 
N. Ausência de mecanismos que assegurem a atualização cadastral. 
O. Inexistência de estipulação da periodicidade anual para apresentação de 

talões. 
P. Ausência de indicadores de desempenho e de sistemas gerenciais. 
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ESCOLA DL 

 

       

Diagnóstico prévio da SEPRIM, a ser aperfeiçoado pelos Grupos de Trabalho 
Missão da SEPRIM: Otimizar a Administração Tributária do Setor Primário do RS 

Relação das disfunções da SEPRIM 
	

Posição do Grupo 

Convida -se cada Grupo de Trabalho a 
ratificar, retificar, suprimir ou acrescentar 
disfunções, contribuindo para aperfeiçoar o 
diagnóstico do funcionamento atual da SEPRIM e 
da Administração Tributária do Setor Primário do 
RS. 

A. A partir do acompanhamento das ações 
efetivamente desenvolvidas, do exame dos manuais de 
rotinas, da análise do conteúdo dos treinamentos e do relato 
da situação vigente nos setores municipais de atendimento 
do produtor rural, constata-se o predomínio do apego às 
regras, voltando-se o controle do Setor Primário mais para 
o atendimento das reverenciadas regras do que para 
subsidiar ações da administração tributária na busca da 
otimização da receita pública. 

B. Inexistência de informações sobre a 
produção. O Sistema PPR foi desenvolvido apenas 
para controlar o fluxo de papel (talões de NFP e 
Cadastro) e não para armazenar e tabular dados sobre a 
produção. Embora 146 municípios estejam digitando 
todos os dados sobre as operações praticadas pelos 
produtores rurais, em atenção ao Convênio firmado 
com o Estado e ao disposto no artigo 4°, inciso II, 
alínea "d", da Lei n.° 10.388/95, e ao artigo 11 do 
Decreto n.° 36.009/95, a seguir transcrito, o Estado não 
definiu o lay-out dos dados e não desenvolveu um 
sistema para recepcionar os dados coletados pelos 
municípios: 

"Art. 11 — O programa de controle do valor 
adicionado corresponde à digitação de todas as operações 
dos talões dos produtores rurais do Município, por 
inscrição de produtor e inscrição do estabelecimento 
destinatário, e ao fornecimento do arquivo à Secretaria da 
Fazenda." 

C. Ausência de cruzamento dos dados da GA. Os 
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Diagnóstico prévio da SEPRIM, a ser aperfeiçoado pelos Grupos de Trabalho 
Missão da SEPRIM: Otimizar a Administração Tributária do Setor Primário do RS 

dados das Guias de Arrecadação estão todos armazenados 
no Sistema de Arrecadação (SAR). No entanto, os dados 
das GAs relativas a pagamentos efetuados por produtores 
não são cruzados, nem eletrônica e nem manualmente, com 
o Sistema SAR. Enquanto isto, inúmeras autuações 
lavradas pela fiscalização do trânsito de mercadorias ou em 
decorrência de auditorias fiscais tem como base o uso de 
autenticação falsa em Guias de Arrecadação e a 
reutilização de vias excedentes de uma mesma GA para 
"comprovar" o pagamento relativo a mais do que uma 
NFP; as GAs com autenticação falsa ou as vias excedentes 
reaproveitadas são recebidas pelo funcionário municipal e 
pela SEPRIM como sendo correspondentes a pagamentos 
válidos, porque não há a consulta ou o cruzamento com os 
dados do Sistema SAR. 

D. Ausência de cruzamento dos dados do 
destinatário. A SEPRIM não está estruturada para detectar 
Notas Fiscais de empresas inexistentes ou com numeração 
paralela, utilizadas para "comprovar" a ocorrência do 
diferimento nas saídas promovidas a comerciantes ou a 
industriais; embora o Sistema de Informações da 
Administração Tributária contenha todos os dados relativos 
às autorizações para impressão de documentos para uso dos 
comerciantes e industriais inscritos no CGC/TE, a SEPRIM 
não promove de forma sistemática a verificação da 
autenticidade dos documentos dos destinatários, que são 
entregues ao funcionário municipal e encaminhadas à 
SEPRIM juntamente com o ROT. 

E. Ausência de cruzamento de dados remetente-
transportador-destinatário. Embora a DTIF/DRP conte 
com uma base de dados com os registros relativos a 
operações realizadas por contribuintes usuários de 
processamento eletrônico de dados, os mesmos não são 
cruzados com os dados relativos às saídas promovidas 
pelos produtores rurais. 

F. Falta de adoção de mecanismos eficazes contra o 
emprego do falso destinatário interestadual. Inúmeros 
levantamentos evidenciam que uma parcela significativa da 
produção primária do Rio Grande do Sul vendida para 
outros Estados não chega ao destinatário informado no 
documento fiscal. Muitas NFP são emitidas fazendo-se 
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Diagnóstico prévio da SEPRIM, a ser aperfeiçoado pelos Grupos de Trabalho 
Missão da SEPRIM: Otimizar a Administração Tributária do Setor Primário do RS 

constar destinatário do Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou 
no Estado do Espírito Santo, regiões em relação às quais a 
alíquota nas saídas interestaduais a contribuinte do imposto 
é de 7 %; o produto é destinado, de fato, a adquirentes 
localizados nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná e Santa Catarina, ocorrendo a sonegação 
de ICMS equivalente a 5 % sobre o valor da operação, eis 
que a alíquota aplicável nas saídas para estes Estados é de 
12 %. 

G. Inadequação de formulários. O ROT destina 
apenas uma linha para o registro dos dados relativos a cada 
NFP. Não há espaço para o registro de mais do que um 
produto ou dos dados relativos a mais do que uma GA ou a 
mais do que uma contranota relativas a uma mesma NFP. 

H. Retrabalho com ônus para o produtor rural. Em 
regra o produtor rural recorre a terceiros (escritório de 
contabilidade, despachante, sindicato) para preencher o 
ROT, arcando com um custo médio de R$ 5,00 por talão. 
Ao apresentar o talonário ao funcionário municipal, este, 
em 146 municípios, procede à digitação de todos os dados 
das operações realizadas pelo produtor. No início de cada 
ano ainda há o lançamento de dados na Guia Informativa 
modelo A. A Secretaria de Estado da Fazenda, por sua 
vez: a) recebe os dados em papel, através do ROT, 
utilizando-os em regra apenas para registrar no Sistema 
PPR a data da prestação de contas do talonário; b) recusa-
se a receber os dados relativos às operações em meio 
magnético, porque não está estruturada para fazê-lo (sic); 
c) recebe os dados novamente na Guia Informativa modelo 
A ou no Anexo I da Guia Informativa modelo B. 
Considerando que isto ocorre em relação a 600.000 
talões/ano, gera-se um elevado custo para o produtor e para 
a sociedade, com dispêndio desnecessário de tempo e 
dinheiro. 

1. Descontinuidade administrativa. Nos convênios 
firmados com os municípios o Estado não fixou a 
obrigatoriedade de alocação de funcionário municipal 
concursado para atuar no controle do Setor Primário. 
Predominam os ocupantes de cargo de confiança, com alta 
rotatividade e maior sujeição à interferência político-
partidária, incompatíveis com o desenvolvimento de 
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Diagnóstico prévio da SEPRIM, a ser aperfeiçoado pelos Grupos de Trabalho 
Missão da SEPRIM: Otimizar a Administração Tributária do Setor Primário do RS 

atividade auxiliar da administração tributária. Com  a 
alternância do funcionário que atua do setor municipal de 
controle da produção primária, ministram-se treinamentos 
para pessoas que vão permanecer por pouco tempo na 
função ou, o que é mais grave, pessoas que não receberam 
treinamento passam a atuar no setor. 

J. Treinamentos enfatizam os controles e não a sua 
finalidade. Os treinamentos ministrados aos funcionários 
que atuam no setor municipal da produção primária 
enfatizam as regras relativas às rotinas de controle do fluxo 
dos papéis: onde e em que ordem devem ser arquivados os 
recibos de talão; qual a destinação das vias dos 
documentos; como devem ser envelopados os ROTs; como 
deve ser abreviado o nome do produtor; e até mesmo 
"quantos bois mansos (2), quantas vacas com cria nova (2) 
e quantas porcas com cria nova (3) podem acompanhar a 
mudança do produtor sem pagar imposto". Importância 
menor é destinada à explicação da sistemática de apuração 
do valor do imposto e às hipóteses de não incidência do 
tributo. Nenhuma atenção costuma ser dada à importância 
das informações sobre o fluxo de produtos primários 
enquanto insumo que será objeto de significativa agregação 
de valor no processo produtivo e/ou de comercialização. 

K. Centralização e hierarquização. Caso o 
contribuinte necessite de uma orientação que não seja do 
domínio do funcionário municipal, este se reportará ao 
funcionário 	da repartição fazendária estadual mais 
próxima, que se reportará ao funcionário da Delegacia 
Regional da Fazenda, que por sua vez se reportará ao 
chefe da SEPRIM. 

L. Ausência 	de 	inspeção 	das 	atividades 
desenvolvidas no âmbito municipal. Não existe uma 
programação permanente de visitas de inspeção e 
orientação. Recentemente um técnico de nível médio da 
SEPRIM iniciou uma série de deslocamentos a diversos 
municípios e constatou em alguns a mais absoluta 
desorganização e descontrole. 

M. Falta de dinamicidade do "Projeto Carreteiro" 
A digitação dos dados relativos às operações com arroz e 
gado, centralizada na  DTIF/DRP,  em Porto Alegre, e 
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executada por estagiários contratados pelo INSS, encontra-
se com mais de dois anos de defasagem. Estuda-se a 
viabilidade de eliminar a redigitação. Há dificuldade na 
localização de cópias das NFP já digitadas, quando 
necessárias para documentar autuação lavrada pela 
fiscalização previdenciária ou pela fiscalização de tributos 
estaduais. 

N. Falta de uniformidade na destinação da 
documentação fiscal. As cópias das NFP que acompanham 
o ROT podem ter destinações diversas: a) quando no 
talonário haja operações com arroz ou gado, são remetidas 
a Porto Alegre, para aguardarem digitação pelo "Projeto 
Carreteiro"; b) nos demais casos, em alguns municípios são 
encaminhadas para a SEPRIM, que informa no Sistema 
PPR a data de apresentação do talonário usado, arquiva o 
ROT e inutiliza as cópias de NFP; c) em outros municípios, 
são mantidas em arquivo na repartição fazendária estadual 
ou municipal, encaminhando-se à SEPRIM apenas o ROT. 

O. Ausência de mecanismos que assegurem a 
atualização cadastral. Depois de ingressar no CGC/TE, o 
produtor rural só será dele excluído ou terá seus dados 
atualizados se o requerer formalmente. Em regra, a 
exclusão não é requerida e só ocorre por ocasião do 
recadastramento. O último recadastramento iniciou em 
1989 e estendeu-se até 1996, quando foram excluídas mais 
de 500.000 inscrições de produtores que não se 
recadastram. Não há estratégias voltadas a assegurar a 
atualização permanente do cadastro e nem mesmo a 
vinculação ou o cruzamento de dados com cadastros de 
outros órgãos ou entidades. 

P. Inexistência de estipulação da periodicidade 
anual para apresentação de talões. A legislação obriga o 
produtor a apresentar o bloco de NFP usado até 90 dias 
após a emissão da última NFP. Na hipótese de 
transcorrerem mais do que cinco anos entre a emissão da 
primeira e da última NFP, terá ocorrido a decadência do 
direito do fisco exigir o cumprimento de obrigação 
tributária que não tenha sido satisfeita; caso tenham se 
passado mais do que um ano, o que é freqüente, dados de 
operações anteriores ao ano em curso deixam de ser 
consideradas para fins de apuração do índice de Retomo do 
ICMS. Para minimizar o prejuízo no retomo do ICMS, a 
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maioria dos municípios promove "censos agropecuários" 
deslocando funcionários para o interior do município no 
início de cada ano, a fim de coletar os dados contidos nos 
talões em uso ou ainda não apresentados à repartição, para 
incluí-los nas Guias Informativas anuais. 
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Anexo G - ROTEIRO PARA A REDEFINIÇÃO DA SEPRIM E A CONCEPÇÃO 
DO SITAGRO-RS 

...:*.m:. 

..t:,....aii•.ig 
Missão da SEPRIM: Otimizar a Administração Tributária do Setor Primário 

do RS ,,,,-.1,,,;,i 

Grupo: 

Coordenador: 

1 Data: 	 I Horário: 
I 	 L__ 

1 
i Relator: 

Demais componentes: 

i 

Definição dos objetivos da SEPRIM - 
Objetivos 

Estratégicos 

. 
Objetivos globais a serem atingidos pela Administração Tributária do 
Setor Primário, constituindo-se em base para os objetivos táticos, 
sustentando a missão da SEPRIM. 

Objetivos 

Táticos 

Objetivos relativos a cada área de atuação da SEPRIM; devem ser 
alinhados com os objetivos estratégicos. 
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Atribuições da Seção de Produção Primária - SEPRIM 



FCS Obstáculos Processo 

Obstáculos 
Fatores que podem impedir ou dificultar os FCS ou problemas relacionados com os processos de 
trabalho da SEPRIM. 

303 

tores Críticos de Sucesso 
Condições ou variáveis que devem ocorrer para que os objetivos sejam concretizados e a 
SEPRIM obtenha êxito; poucos FCS devem ser identificados, mediante seleção criteriosa em 
função de seu impacto e relevância com relação aos objetivos. 
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Levantamento dos Processos 
Responsável: Processo: Conjunto de atividades que desenvolve e transforma a 

entrada de dados com o objetivo de gerar serviços que serão 
utilizados pelos clientes (internos ou externos).  

Entrada Fornecedor Processo 

Manual e 

automatizada 

Processamento 

Informação 
Gerada 

Processo 	 Cliente 

Destino 
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Levantamento dos Processos 

Responsável: Processo: Conjunto de atividades que desenvolve e transforma a 
entrada de dados com o objetivo de gerar serviços que serão 
utilizados •elos clientes internos ou externos 

Entrada Fornecedor Processo 

Manual e 

automatizada 

Processamento 

Informação 
Gerada 

Cliente 

Destino 

Processo 
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Levantamento dos Processos 
Responsável: Processo: Conjunto de atividades que desenvolve e transforma a 

entrada de dados com o objetivo de gerar serviços que serão 

utilizados pelos clientes (internos ou externos).  

Entrada Fornecedor Processo 

Manual e 

automatizada 

Processamento 

Informação 
Gerada 

Cliente 

Destino 

Processo 
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Levantamento dos Processos 
Responsável: Processo: Conjunto de atividades que desenvolve e transforma a 

entrada de dados com o objetivo de gerar serviços que serão 
utilizados •elos clientes internos ou externos 

Fornecedor Processo Entrada 

Manual e 

automatizada 

Processamento 

Informação 
• Gerada 

Cliente 

Destino 

Processo 



Processo Informação Fonte 
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Levantamento das Necessidades de Informações 

Necessidades de Informações: Informações relevantes para o sucesso dos 
processos de trabalho e da Administração Tributária do Setor Primário (independente 
de estarem ou não sendo fornecidas atualmente pelos Sistemas de Informação 
disponíveis).  
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Mudanças a implementar 

Relação sucinta das mudanças a implementar para viabilizar a otimização do 
desempenho da Administração Tributária do Setor Primário, assegurando 
sucesso na obtenção dos objetivos estratégicos e táticos.  

Mudanças no ordenamento jurídico 

Mudanças nas relações internas (intra-DRP) 

Mudanças nas relações externas 
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Outras mudanças a implementar 

Observações finais 
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UFRGS 
Escola de Administração 

Seminário: 

     

     

     

      

      

Repensando a Administração Tributária 	ESCOLA DE 
do Setor Primário do RS 	 ADMINISTRACÃO 

IDENTIFICAÇÃO: 
Nome: 	  
Setor em que atua no DRPE: 	  
Número do Grupo de que fez parte (0,4,4 ou O): 	  
Data e hora do preenchimento desta Ficha: 	/1998, às 	horas 

PERCEPÇÕES PESSOAIS SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Marque com um "X", na escala de 1 a 5, a sua primeira impressão relativa às afirmações 

1. 

abaixo, 	pertinentes 	às 
Administração Tributária 

Meus interesses: 

atividades 	desenvolvidas 
do Setor Primário cio 

no 	Seminário 	"Repensando 	a 
RS":: 

Não foram atendidos 1 2 3 4 5 Foram atendidos 

2. O Seminário realizado: 

Não merecia 1 2 3 4 5 Merecia que fizéssemos o esforço 

3. O resultado deste Seminário: 

Não correspondeu 2 3 4 5 Correspondeu às minhas expectativas 

4. Os coordenadores conheciam suficientemente o assunto para bem conduzir as atividades. 

Não suficientemente 1 2 3 4 5 Suficientemente 

5. Pensando no que a atividade desenvolvida deveria me trazer: 

Eu não o obtive 1 2 3 4 5 Eu o obtive 

6. A metodologia empregada no Seminário: 

Não atendeu 1 2 3 4 5 Atendeu às minhas expectativas 

7. O resultado das atividades do Seminário: 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 Satisfaz os objetivos do Seminário 

8. O esforço requerido pelo grupo para atingir os resultados do Seminário, foi: 

Grande 1 2 3 4 5 Pequeno 

9. O pesquisador, em sua relação com os grupos, 

Não interferiu 1 2 3 4 5 Interferiu nas posições dos grupos 

10. Durante a reunião, pessoalmente 

Eu não tive sucesso 1 2 3 5 Eu tive sucesso 

11. O procedimento do Seminário: 

Não foi adequado 2 3 4 5 Foi adequado para atingir os objetivos 



13. O Seminário foi produtivo ? 

Nem um pouco 
1 3  1 4 
	

5 Mu ito 
2 

12. Tendo em vista os resultados do Seminário: 

318 

Eu tenho reclamações 1 
	

2 Eu não tenho nenhuma reclamação 

14. Pensando nas ferramentas e nos métodos empregados hoje, eu prefiro: 

Outras ferramentas e métodos 2 3 4  As ferramentas e métodos de hoje 151 

15. Você está satisfeito com a organização da reunião, isto é, com a seqüência lógica dos itens da pauta ? 

Insatisfeito 1 2 3 4 5 Satisfeito 

16. O resultado das atividades do Seminário: 

Não satisfaz 1 2 3 4 5 Satisfaz as minhas necessidades pessoais 

17. O resultado do Seminário: 

Não é satisfatório 2 4 5 É satisfatório 

18. Você está satisfeito com o processo de trabalho adotado? 

Insatisfeito 	 1 	2 	3 	4 	5 i Satisfeito 

19. Os resultados do Seminário: 

  

Não são suficientes 

 

São suficientes 

   

Marque com um X, na escala de 1 a 5, a sua primeira impressão relativa às afirmações 
que seguem:  

Não 	 Neutro 
Concordo 

Concordo 

Eu compreendi o que era esperado de mim 
durante o Seminário. 

Eu me empenhei para atingir os objetivos do 
Seminário. 

3.
Eu me empenhei para respeitar os prazos 
estipulados. 

O processo seguido pelo grupo estava claro para 
4. O 	O 	O 

mim. 

Eu fiquei satisfeito com a maneira como nós 
5. procedemos hoje para atingir os nossos 	O 	O 	O 	O 	O 

objetivos. 

A maioria dos participantes trabalhou para 
6. O 	O 	0 	O 

atingir os objetivos. 

7. Meu papel neste grupo estava claro. 	 O 	O 	O 	O 	O 

8. A tarefa era relativamente complexa. 

9. O Seminário esteve "chato". 

O O O O O 

O o O O O 

Eu estive acessível e atento aos outros durante a 
10. O 	O 	0 	O 

reunião. 

O grupo tinha opiniões muito diversas sobre as 
11. O 	C 	O 	O 

diferentes questões. 

1. 

2. 

o e © o o 

o e o o o 

o o © o o 
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12. O grupo chegou facilmente a um consenso. 

Eu estive mais a vontade durante a atividade no 
13. Pequeno Grupo do que no Grande Grupo. 

O relatório final representa a opinião de todos os 
14. membros do grupo. 

Os resultados obtidos pelo grupo refletem meu 
15. ponto de vista. 

Os resultados da reunião valem os recursos 
16. empregados para produzi-los. 

As ferramentas e os métodos empregados hoje 
17. poderiam perfeitamente ser utilizados nas 

minhas reuniões habituais. 

18. Eu me senti bem no grupo. 

19. Eu aprendi com os outros membros do grupo. 

20. O valor dos resultados da reunião justifica 
nossos esforços. 

Uma reunião centrada no diagnóstico e solução 
21. de um problema é mais produtiva que a maioria 

das reuniões clássicas. 

O grupo gerenciou bem seu tempo, estando 
22. suficientemente atento aos problemas 

importantes. 

23.
Eu tinha o conhecimento suficiente para ajudar 
o grupo a chegar a uma solução. 

24. As relações no grupo foram cordiais. 

25.
Os outros participantes tinham conhecimento 
suficiente sobre o assunto. 

26.
A presença do facilitador contribuiu para a 
qualidade da solução obtida pelo grupo 

27.
Eu tenho idéias, comentários e opiniões que eu 

 não exprimi durante a reunião. 

28.
Eu contribui de maneira importante para a 
reunião. 
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Você tem alguma outra observação a fazer ? (use o verso da folha) 
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Editorial 
Conhecer para mudar. 

Por iniciativa da Chefia da DTIF 
e com o aval da Direção do DRPE, 
foi constituído em junho/98 o Grupo 
de Aprimoràmento da Administração 
Tributária do Setor Primário, 
composto pelos colegas Jairo, Chefe 
da SEPRIM, Renato, Chefe da SRP, e 
pelo Loebens e pelo signatário, 
mestrandos. O trabalho desenvolvido 
pelo Grupo tem dupla finalidade: 
coligir 	subsídos 	para 	o 
aprimoramento da SEPRIM e 
viabilizar a realização da dissertação 
de Mestrado sobre tema relevante 
para a Administração Tributária. 

Constatou-se 	que 	a 
administração do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) incidente sobre a produção 
primária do Rio Grande do Sul 
apresenta inúmeras disfunções, 
destacando-se 	a 	defasagem 
tecnológica e operacional no que 
concerne à gestão e uso da 
informação. 

Gestão da 
Receita Pública 

Gestão da Receita 
Pública tem por 
missão garantir os 
meios financeiros para 
o funcionamento e os 

investimentos do Estado, ao menor 
custo, com a máxima justiça fiscal e 
com o maior grau possível de 
observância voluntária da lei por parte 
dos contribuintes. Para tal, adota três 
grandes linhas de ação, necessária e 
mutuamente complementares. 

Compete-lhe, em primeiro lugar, 
desenvolver a prevenção, ou seja, 
tomar providências para que atos de 
sonegação não sejam praticados ou 
para que, quando ainda isolados ou 
incipientes, não se avolumem ou se 
generalizem. Em boa parte. as 
chamadas obrigações acessórias, 

Informativo dirigido aos colegas Fiscais de Tributos Estaduais que foram designados pela Direção do Departamento da Receita Pública 
do Estado para participarem do Seminário "Repensando a Administração Tributária do Setor Primário do RS". 

Na prática, a Seção de Produção 
Primária da Secretaria da Fazenda, 
SEPRIM-SEFA, desempenha 
precipuamente duas funções: 

• promover a inclusão de novos 
produtores no CGC/TE; e 

• manter 	o 	controle 	da 
distribuição de talonários de 
Notas Fiscais de Produtor. 

A construção de um sistema de 
informações confiáveis, úteis, 
relevantes e tempestivas sobre a 
comercialização dos produtos da 
agropecuária gaúcha é, até o 
momento, um objetivo não alcançado 
e, até mesmo, esquecido. Conhecer 
em profundidade o funcionamento da 
SEPRIM é um primeiro e 
imprescindível passo para, em 
conjunto, otimizarmos seu 
desempenho. 

Luís Alberto Guadagnin 
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1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Editorial: Conhecer para mudar. 

Gestão da Receita Pública 

SEPRIM 

Resgate histórico 

Competência 

Recursos humanos 

Documentos básicos 

Atividades municipalizadas 

Atividades informatizadas 

Disfunções 



Contencioso 
Administrativo 

MeV 

ARTICULAÇÃO COM 
MUNICIPIOS/UNIA0 

322 

2 
	

Conhecendo a SEPRIM 

aliadas ao processamento das 
informações coletadas, fazem parte da 
ação preventiva da fiscalização. 
Também as multas, adequadamente 
dosadas e oportunamente aplicadas, 
fazem parte da ação preventiva. 

Em segundo lugar, busca a 
recuperação das omissões, da 
inadimplência e da sonegação. Como 
regra, esse objetivo é alcançado pela 
realização de auditorias e demais 
meios de investigação, que culminam 
no lançamento do imposto e na  

imposição de multas, isto é, na ação 
fiscal repressiva. 

Em terceiro lugar, deve buscar a 
ampliação e melhoria do sistema, 
principalmente em termos de 
eficiência, eqüidade e simplicidade. 

Essas ações, de prevenção, 
recuperação e melhoria, que têm 
início na concepção do sistema 
impositivo, devem permear os estudos 
econômico-tributários, a tributação, a 
arrecadação, a fiscalização, o 
contencioso, a cobrança, a promoção  

e educação tributárias, a gestão da 
informação fiscal e o atendimento ao 
contribuinte. enfim, todo o sistema, 
culminando na reavaliação e 
realimentação 	permanentes. 	A 
estrutura organizacional. 
metodológica e tecnológica da 
Administração Tributária deve 
propiciar o funcionamento de um ágil. 
flexível e integrado círculo virtuoso. 
representado na figura 1, que segue: 

A Administração Tributária e seus subsistemas 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
Missão: OTIMIZAI 

RECEITA  
Estudos Econômico- 

Tributários 

PREVENÇÃO do ilicit 
tributário 

• RECUPERAÇÃO dos tributos 
sonegados 

MELHORIA CONTÍNUA Fiscalização Geral 
e Trânsito 

Promoção e Educação 
Tributárias 

SISTEMA DE 	 ATENDIMENTO AOS 

INFORMAÇÃO FISCAL 	 CONTRIBUINTES 

Seção da Produção 
Primária — 
SEPRIM/DTIF 

Por se tratar do órgão que coordena a administração 
tributária do Setor Primário no Estado, as características da 
SEPRIM serão apresentadas com maior detalhamento. 

Inicia-se com o resgate da história da SEPRIM, 
discrimina-se sua competência atual, informa-se sobre 
recursos humanos, instalações físicas e equipamentos. Os 
documentos fiscais empregados no âmbito do Setor Primário 
são descritos. São ainda discriminadas as atividades hoje 
desenvolvidas pelas prefeituras municipais e as atividades 
informatizadas. 

Resgate histórico 

Dentre as atividades de cunho exploratório desenvolvidas 
para melhor precisar o conteúdo desta proposta de dissertação. 
no dia 16.09.98, com o intuito de resgatar a história da 
administração tributária do Setor Primário, foi entrevistado o 
Fiscal Machadinho, que coordenou. a partir de 1967, com a 
instituição do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias (ICM) em substituição ao Imposto sobre 
Vendas e Consignações (IVC), a idealização e a implantação 
da Nota Fiscal de Produtor, do Resumo de Operações do 
Talão de Produtor (ROT), da Declaração Anual de Produção 
(DAP) e da própria Seção de Produção Primária - SEPRIM. 

No resgate da história da SEPRIM o entrevistado 
apresentou com clareza o objetivo principal que norteou a 
criação da Seção de Produção Primária: dotar o fisco de um 
conjunto de informações que permitissem monitorar o fluxo 
dos produtos primários. Embora a participação direta da 
produção primária na composição do Produto Interno Bruto 
(PIB) não seja mais preponderante. a nossa economia continua 
extremamente dependente da agropecuária. A indústria, que 
responde por mais da metade da arrecadação do, ICMS, e o 
comércio atacadista e varejista, têm no Setor Primário a 

28/7/2000 



323 

Conhecendo a SEPRIM 

principal fonte de insumos. Estes, transportados e submetidos 
a processos de transformação, beneficiamento e/ou 
embalagem são objeto de significativa agregação de valor. 
Caso o fisco estadual disponha de instrumentos ágeis e 
confiáveis que permitam monitorar a origem e o destino dos 
produtos agropecuários, estará apto a melhor controlar o 
cumprimento das obrigações tributárias por parte de todos os 
contribuintes que integram a cadeia produtiva. As 
informações sobre a quantidade e a espécie de produtos 
agropecuários adquiridos pela indústria e pelo comércio são 
fundamentais para que se possa controlar o correto 
recolhimento do imposto por estes devido. 

O diferimento, instituto através do qual a responsabilidade 
do produtor pelo recolhimento do ICMS é transferida para o 
industrial ou comerciante do Estado que dele adquirir 
produtos primários, foi concebido no Estado na década de 70 
com o intuito de: a) promover o recolhimento do imposto em 
uma fase do processo produtivo em que a base de cálculo 
(valor da mercadoria) é maior; b) facilitar a fiscalização, eis 
que a responsabilidade pelo recolhimento passa a estar 
concentrada em menor número de contribuintes; c) retirar do 
produtor rural o encargo do recolhimento, em atenção aos 
princípios de simplicidade e economicidade que devem 
orientar o sistema impositivo, e ao fato de que o produtor em 
regra está administrativamente menos aparelhado do que o 
industrial e o comerciante. 

O entrevistado destacou: "... a fiscalização não pode ser só 
repressiva, tem que ser preventiva; e outra coisa, ela não pode 
ser casuística." O sistema teria sido concebido para não 
requerer "uma capacidade sofisticada" por parte de quem o 
executa, "a operação requer uma mão de obra não 
especializada, barata"; demandaria, entretanto, "na direção 
pessoas que tenham um descortínio bem elevado". "A parte da 
inteligência do sistema sim, requer uma direção bem 
capacitada, para ver o que fazer com isso". O objetivo deve 
ser a geração de um produto estratégico, um conjunto de 
informações sobre a agropecuária que sirva para subsidiar 
toda a ação fiscal e a própria formulação de políticas públicas. 
Segundo o entrevistado o sistema não deveria ter uma 
finalidade meramente fiscal, mas exercer uma função 
informativa no interesse do governo e de toda a sociedade. 
"Nunca deve se agir contra o produtor, deve-se exigir dele o 
menor número de obrigações...". Foi destacada a importância 
da Declaração Anual de Produção, documento concebido para 
captar informações sobre área cultivada, insumos, 
equipamentos e projeção de colheita: "...o fato é que tendo as 
informações sobre o número de vacas e matrizes, o resto sai 
naturalmente; da mesma forma em relação ao arroz, tendo a 
área que plantou e ainda dizendo a semente que usou." 

Os tópicos que seguem ensejarão melhor compreensão do 
sistema implantado e, com pequenas alterações, em uso até 
hoje. 

E1Competência 
A Seção da Produção Primária também integra a Divisão 

de Tecnologia e Informação Fiscal do DRP e tem competência 
para: 

a) gerenciar e administrar o cadastro de produtores 
rurais, bem como a base de informações de sua 
competência; 
b) coligir dados com base nas informações prestadas 
pelo produtor com vistas a 	orientar e fornecer 
subsídios à fiscalização do setor primário; 
c) supervisionar e orientar o trabalho delegado às 
prefeituras no atendimento ao produtor rural; 
d) promover o treinamento dos funcionários das 
prefeituras; 

e) promover e controlar a distribuição dos talonários de 
Notas Fiscais de Produtor e demais materiais do sistema 
de controle do setor primário; 

f) planejar, desenvolver e administrar o processo de 

recadastramento de produtores rurais: 
g) controlar a qualidade das informações disponíveis. 

©©©©Recursos humanos 
A Seção de Controle do Setor Primário — SEPRIM conta 

atualmente com o seguinte quadro de funcionários: 

1 Fiscal de Tributos Estaduais, com atribuições de chefia, 
contato e orientação geral às prefeituras. supervisão e compra 
material do talão produtor, etc; 

3 Técnicos do Tesouro do Estado. incumbidos de: do 
serviço administrativo e do atendimento ao produtor de Porto 
Alegre; supervisão do cadastramento; e recepção e revisão dos 
resumos; 

16 estagiários: 

1 no auxílio à chefia, atendimento às prefeituras e ao 
público, recepção e triagem da correspondência, manuseio e 
arquivo de relatórios, emissão e remessa de etiquetas de 
inscrição, demais serviços administrativos: 

10 na crítica, digitação e conferência do cadastro (novo. 
baixas e alterações), digitação e conferência dos resumos e 
requisições; 

2 na recepção e revisão dos resumos: 

3 no setor de arquivo dos resumos. 

ZDependências físicas e 
equipamentos 

A SEPRIM está localizada no prédio da Secretaria da 
Fazenda — SEFA, na Av. Siqueira Campos 1044. 2' andar. 
salas 202-B, 222-B e 224-B e o arquivo no prédio da Av. 
Mauá 1155, 1° andar, sala 015- A. Ocupa uma área total de 
162,60 m2 nos dois pavimentos, sendo 119,60 m2 nas salas do 
prédio da Siqueira e 43 m2 no arquivo. Conta com 5 
terminais dedicados da PROCERGS, com quatro impressoras 
matriciais. Também dispõe de dois computadores Pentium 
com uma impressora jato de tinta: ambos computadores 
dispõe de drive cd-rom, e um deles de placa fax-modem com 
acesso a Internet e e-mail disponibilizado às Prefeituras 
(seprim@pro.via-rs.com.br ).  Há, ainda. duas leitoras de 
microfilme, sendo uma delas com impressora, utilizadas para 
pesquisa das fichas de cadastro microfilmadas nos casos de 
extravio da via da prefeitura e emissão de certidões para o 
INSS. 

Documentos básicos 
Os documentos básicos utilizados no âmbito da 

administração tributária do Setor Primário são a Nota Fiscal 
de Produtor (NFP), o Resumo de Operações do Talão de 
Notas Fiscais de Produtor (ROT), a Guia de Arrecadação 
(GA), a Ficha de Cadastramento (FC) e a Ficha de Exclusão, e 
a Declaração Anual de Produção (DAP). 

A Nota Fiscal de Produtor (Anexo F) é o documento 
fiscal que deve ser emitido pelo produtor rural: 

a) sempre que promover saídas de mercadorias: 
b) na transmissão de propriedade de mercadorias, 
quando estas não transitarem pelo estabelecimento do 
transmitente; 

28/7/2000 



interesse mútuo com o Estado, 

325 

Conhecendo a SEPRIM 

>t- >Atividades municipalizadas 
O produtor retira o talão de notas fiscais (NFP) na 

repartição do município onde está localizado seu 
estabelecimento. Dos 467 municípios do Estado, em 418 o 
atendimento é feito pelas Prefeituras, em função de Convênio 
firmado com o Estado, e em 49, pelas repartições da Fazenda 
Estadual. 

Na administração tributária do setor primário as principais 
atividades desenvolvidas em âmbito municipal são: 

♦ recepção e conferência prévia das Fichas de 
Cadastramento através das quais os produtores rurais 
passam a integrar o Cadastro Geral de Contribuintes do 
Tesouro do Estado (CGCTE-RS), com posterior remessa 
à SEPRIM, para conferência e digitação; 

♦ conferência do cumprimento das obrigações tributárias 
pelo produtor rural quando este, após emitir todas as 
Notas Fiscais de Produtor (NFP) contidas em um talão de 
NFP, apresenta: o resumo de operações (ROT) do 
talonário utilizado; as 2.'s vias das Notas Fiscais de 
Produtor emitidas, referentes às saídas de mercadorias; as 
3."s vias das Notas Fiscais de Produtor emitidas, 
referentes às entradas de mercadorias (contranotas); as 
2.°s vias dos documentos fiscais que comprovam a 
destinação dos produtos (Notas Fiscais, modelo 1 ou 1-
A, ou contranotas) ou a cópia reprográfica da Guia de 
Arrecadação (GA) referente ao pagamento do imposto; 

♦ aposição de atestado, na capa do talonário usado, relativo 
ao recebimento dos documentos referidos na alínea "a", 
devolvendo-o ao produtor; 

♦ fornecimento, na hipótese de pedido de novo talonário, 
se a documentação apresentada estiver regular, de 
talonários novos em quantidade não superior à necessária 
para três meses de atividade, exceto na hipótese de Fiscal 
de Tributos Estaduais autorizar, por escrito, outra 
quantidade; 

♦ preenchimento da Guia Informativa modelo A, contendo 
informações necessárias para a apuração do índice de 
participação de cada município no retorno do ICMS; 

♦ verificação da regularidade da documentação relativa a 
mercadorias em trânsito, nos termos do artigo 6° da Lei 
Complementar n.° 63/90. 

Após conferirem a regularidade das operações 
documentadas nas Notas Fiscais de Produtor, os funcionários 
públicos municipais armazenam os dados contidos nas NFP 
para incluí-los na Guia Informativa modelo "A" dos 
produtores de seu município, em arquivo magnético, através 
de programas adquiridos ou desenvolvidos pela prefeitura, ou 
através de anotações em papel. 

Atividades informatizadas R 
A SEPRIM gerencia o Sistema PPR, mantido pela 

PROCERGS. O Sistema controla a emissão e entrega de 
talões de NFP aos produtores, bem como o cadastro dos 
produtores rurais como contribuintes do Tesouro do Estado. O 
custo mensal de manutenção do Sistema é de R$ 78.792,48. 
Os documentos recebidos em cada município após o uso do 
talão são encaminhados à SEPRIM para digitação no sistema 
PPR da data de entrega pelo produtor. Na ocasião, após a 
conferência dos ROTs, são separados os que contém 
transações com gado e arroz, para digitação dos dados por 
funcionários contratados pelo INSS, que atuam na DTIF/DRP 
em função de Convênio firmado entre o Estado e o INSS 
instituindo o que se passou a denominar "Projeto Carreteiro - . 
Tais funcionários procedem a digitação e redigitação das 
operações relativas à comercialização de arroz e gado, 
formando um banco de dados para uso na fiscalização do 
recolhimento da contribuição previdenciária devida pelos 
produtores rurais. Os demais ROTs são arquivados na 
SEPRIM por ordem de município e de inscrição, eliminando-
se a documentação que os acompanha. 

A SEPRIM gerencia, por meio do Sistema PPR, o banco 
de dados que contém o Cadastro de produtores rurais e que faz 
parte do CGC/TE. As Fichas de Cadastramento e de Exclusão 
de produtores rurais de todo o Estado são digitadas na 
SEPRIM. O nome, endereço e inscrição de cada 
estabelecimento, constantes no CGC/TE. são impressos por 
computador em cada talão de Notas Fiscais de Produtor. 

De acordo com o Mapa de Pontuação dos Municípios do 
RS, anexo à Portaria n.° 206-SF, publicada no Diário Oficial 
do Estado de 23.09.98, no primeiro semestre de 1998 ocorreu 
a digitação de todos os dados das Notas Fiscais de Produtor 
em 146 Prefeituras Municipais. A Lei n.° 10.388, de 02/05/95, 
instituiu o Plano Básico de Ações de Mútua Colaboração. 
tendo como objetivo incentivar as ações municipais de 

avaliar os resultados e 
disciplinar a participação 
dos Municípios no 
crescimento da 
arrecadação do ICMS. O 
Estado destina aos 
Municípios conveniados, 
trimestralmente, o valor 
correspondente a 10% 
(dez por cento) 

calculados sobre 75% (setenta e cinco por cento) do acréscimo 
real de arrecadação do ICMS, verificado em cada trimestre 
civil, comparativamente a igual período do ano anterior. 
observado o valor mínimo de repasse, no trimestre, de 0.4% 
(quatro décimos por cento) da arrecadação do ICMS. Uma das 
ações mensuradas para apurar o montante devido a cada 
município é o programa de controle do valor adicionado, 
correspondente à digitação de todas as operações dos talões 
dos produtores rurais do Município, por inscrição de produtor 
e inscrição do estabelecimento destinatário, e ao fornecimento 
do arquivo à Secretaria da Fazenda. 
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DISFUNÇÕES 
A administração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 
incidente sobre a produção primária do Rio Grande do Sul apresenta inúmeras disfunções. 
destacando-se a defasagem tecnológica e operacional no que concerne à gestão e uso da informação. 

A construção de um sistema de informações confiáveis, úteis, relevantes e tempestivas 
sobre a comercialização dos produtos da agropecuária gaúcha é, até o momento, um objetivo não 
alcançado e, até mesmo, esquecido. As disfunções a seguir arroladas permitem que se compreenda 
melhor o funcionamento e as limitações do modelo vigente, mas também devem contribuir para que 
se vislumbre o seu potencial. 

A. Inexistência de informações sobre a produção. 
B. Ausência de cruzamento dos dados da GA. 
C. Ausência de cruzamento dos dados do destinatário. 
D. Ausência de cruzamento de dados remetente-transportador-destinatário. 
E. Falta de adoção de mecanismos eficaze's contra o emprego do falso destinatário 

interestadual. 
F. Inadequação de formulários. 
G. Retrabalho com ônus para o produtor rural. 
H. Descontinuidade administrativa 
I. Treinamentos enfatizam os controles e não a sua finalidade. 
J. Centralização e hierarquização. 
K. Ausência de inspeção das atividades desenvolvidas no âmbito municipal. 
L. Falta de dinamicidade do "Projeto Carreteiro". 
M. Falta de uniformidade na destinação da documentação fiscal. 
N. Ausência de mecanismos que assegurem a atualização cadastral. 
O. Inexistência de estipulação da periodicidade anual para apresentação de talões.  
P. Ausência de indicadores de desempenho e de sistemas gerenciais. 
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