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AS RAZÕES PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANEJA-
MENTO ESTRATÉGICO E MODELAGEM ORGANIZA-

CIONAL NA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

FERNADES DOS SANTOS
HELIO HISASHI OBARA

RESUMO:

Este artigo busca ressaltar a importância de um planejamento estratégico na gestão 
da Receita Estadual do Paraná e, como consequência, da necessidade de se ade-
quar a atual estrutura organizacional a esse plano estratégico. É apresentado para 
isso, uma breve descrição da Coordenação da Receita do Estado,  bem como a  fun-
damentação teórica que envolve o planejamento estratégico e a modelagem organi-
zacional. Discorreu-se sobre a necessidade de realização de um novo diagnóstico 
estratégico que avalie a impacto da nova realidade tributária e dos avanços tecnoló-
gico sobre os processos e procedimentos fiscais e por consequência sobre a estru-
tura organizacional da Receita Estadual.

Palavra-chaves:  Receita Estadual. Planejamento Estratégico. Modelagem Organiza-

cional na CRE.



 1  INTRODUÇÃO

A Gestão Reativa é definida como aquela que “cuida da execução da rotina 

da organização e de resolver problemas que surgem normalmente. O processo deci-

sório neste caso está praticamente voltado para o presente e submisso à trajetória 

passada da organização.”3 

De outro lado a Gestão Estratégica é conceituada como aquela “dirigida para 

a missão da organização, voltado para o atingimento de um estado futuro desejado, 

sustentado em valores compartilhados e comprometido com o sucesso. É a gestão 

que conduz a organização olhando para frente, atenta aos sinais do caminho.” 4

Segundo Jay R.Galbraith 5 :

“Modelagem organizacional é o processo deliberado de configu-
rar estruturas, processos, sistemas de recompensas e práticas 
relativas a pessoas para criar uma organização efetivamente 
capaz de atingir os objetivos organizacionais. Dessa forma, 
consideramos que a organização não é um fim em si mesma, 
ela existe para cumprir sua missão e atingir seus objetivos es-
tratégicos.”

Muito embora em passado recente, a Receita Estadual tenha fixado e definido 

sua missão, sua visão, seus valores e seus objetivos estratégicos, o contexto de sua 

elaboração foi outro. À época  não existia a Nota Fiscal Eletrônica, a Escrituração 

Fiscal Digital e a Escrituração contábil Digital, os contribuintes ainda emitiam notas 

fiscais em papel, escrituravam livros fiscais e contábeis em meio físico. Hoje, tanto a 

nota fiscal, como os livros fiscais e contábeis não existem em meio físico, apenas 

em meio digital. 

A partir de então, o fisco passa a deter a informação sobre a circulação da 

mercadoria antes que ela aconteça e isso implica em rever as estratégias, a forma 

como o fisco controla e gerencia os valores arrecadados, implica também rever a 

3 ESAF. Dar rumo e direção. Planejamento Estratégico. Programa de Desenvolvimento de 
Dirigentes Fazendários-PDFAZ. p. 13. 

4 Idem. Idem.
5 ESAF. Dar rumo e direção. Modelagem Organizacional e Gestão de Mudança. Programa de 

Desenvolvimento de Dirigentes Fazendários-PDFAZ. p. 41



atual estrutura organizacional da Receita Estadual.

É incontestável que a evolução da informação apresenta impactos marcantes 

em todos os aspectos da vida humana e assim, todos precisam buscar adequação à 

nova realidade, que é marcada pela constante transformação. Nesse sentido Rob-

bins (1999, p. 407) afirma que “é preciso desenvolver uma capacidade contínua de 

adaptação e mudança”.

A administração pública não foge à regra. É necessário, no âmbito da Receita 

Estadual, o abandono da “Gestão Reativa” que considera apenas os problemas pre-

sentes, uma gestão voltada a  “apagar incêndios”, para implantação de um modelo 

de gestão voltado ao futuro (Gestão Estratégica) que, considerando essa nova reali-

dade tecnológica, construa um plano que, contemplando a sua  missão, sua visão, 

seus valores, trace as ações a serem implementadas para o atingimento de seus ob-

jetivos estratégicos.

 2  DESENVOLVIMENTO

A Coordenação da Receita do Estado - CRE é órgão de regime especial, nos 

termos do  artigo 113 da Lei n.º 8.485, de 03 de junho de 1987 e está vinculado à 

Secretaria de Estado da Fazenda.  Por órgãos de regime especial, segundo o inciso 

III, art. 6, do mesmo diploma legal, entende-se aqueles criados por lei, com 

autonomia relativa, expressando-se na faculdade de contratar pessoal para 

atividades temporárias pelo regime da legislação trabalhista; contar com quadro de 

pessoal CLT; manter contabilidade própria; celebrar convênios com pessoas físicas 

e jurídicas; dispor de dotação orçamentária global e constituir fundos rotativos ou 

especiais.

As suas atribuições estão detalhadas no art. 20 do Regulamento da 

Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), aprovado pelo Decreto nº 2838, de 15 de 

janeiro de 1997 e dentre elas destacam-se:

a) o planejamento, a organização, a previsão, a direção, o registro, a coleta, a 

análise e o controle das receitas derivadas do Estado; 

b) a tributação, a arrecadação e a fiscalização, em todas as suas fases;



c) o planejamento, a organização e a direção dos serviços de inscrição, além do 

registro e do controle dos créditos inscritos; 

d) a promoção da orientação fiscal e da resposta às consultas dos contribuintes; 

e) a elaboração e a revisão da legislação tributária do Estado, bem como a 

atualização periódica de sua coletânea; 

f) a coordenação das atividades das Delegacias Regionais da Receita;

A identidade organizacional da Receita Estadual é extraída do conjunto 

formado pela missão, visão e valores assim apresentados:

a) Missão: Executar com integridade a administração tributária, em benefício da 

sociedade, aplicando a legislação de forma a viabilizar a arrecadação estadual;

b) Visão: Ser reconhecida como instituição essencial ao Estado, competente e 

tecnicamente autônoma, com ações pautadas na ética e na integridade.

c) Valores: Competência, Cooperação, Honestidade, Integridade, Prática Ética e 

Reconhecimento

Os objetivos estratégicos definidos são: evitar a evasão das receitas 

tributárias e combater as fraudes fiscais por meio de fiscalização ágil e efetiva, com 

ênfase na prevenção; disponibilizar meios seguros e simplificados de controle e 

arrecadação de tributos e propor uma legislação tributária simples, ordenada e 

eficiente, zelando pela sua correta aplicação. Para cumprimento desses objetivos, a 

Receita Estadual mantém em sua estrutura,  além de sua administração central, 12 

Delegacias Regionais da Receita espalhadas pelas principais cidades do Estado, 41 

Agências da Receita Estadual subordinadas a essas Delegacias e 995 auditores 

fiscais.

Figura 1 Mapas das Delegacias Regionais



Fonte: http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Mapas/MapaCRESite.pdf

KOTLER (1992, p.63), nos ensina  que “planejamento estratégico é definido 

como o processo gerencial para desenvolver e manter uma adequação razoável en-

tre os  objetivos  e  recursos  da empresa e as mudanças e oportunidades de merca-

do”.  

Nas palavras de ALDAY(2000) “Planejar é a palavra apropriada para se proje-

tar um conjunto de ações para atingir um resultado claramente definido, quando se 

tem plena certeza da situação em que as ações acontecerão e controle quase abso-

luto dos fatores que asseguram o sucesso no alcance dos resultados.” 

Em outras palavras é um processo constante de alinhamento e realinhamento 

de seus processos, considerando seus recursos internos(ambiente interno) e as mu-

danças verificadas no ambiente externo(mercado), com o fim de alcançar os resulta-

dos pretendidos.



Por oportuno, sobre o tema  Peter Drucker in A administração em Tempos Tur-

bulentos6 afirma que “em épocas turbulentas as empresas não podem pressupor 

que o amanhã será sempre uma extensão do presente. Pelo contrário, devem admi-

nistrar visando mudanças que representem oportunidades e ameaças.”

Segundo o texto Dar rumo. Planejamento Estratégico7, a elaboração de um 

plano estratégico se dá percorrendo 3 etapas, chamadas de “Momentos”. No primei-

ro, M1, dá-se a  descrição da situação atual da organização, isto é, quando da for-

mulação da estratégia e da elaboração do plano, trata-se da situação real no mo-

mento de plano. No segundo, M2,  tem-se a formulação estratégica, é onde se defi-

ne o estado futuro desejado para a organização (visão e objetivos) e como atingir 

esse futuro (trajetória). No terceiro, M3, dá-se a execução do plano, é o momento de 

transformar objetivos e metas em realidade, ao menor custo possível (eficiência), fa-

zendo o que deve ser feito (eficácia), gerando valor para o cidadão e para a socieda-

de (efetividadade).

Na Receita Estadual foram percorridos apenas os dois primeiros momentos, 

chegou-se até a identificação da sua missão, sua visão, de seus valores e objetivos 

estratégicos, sem a transposição para o terceiro momento onde se planeja e se exe-

cuta as ações para transformar os objetivos em realidade. Atente-se que no primeiro 

momento, a análise do ambiente estratégico foi efetuada dentro de um momento his-

tórico ou contexto diferente do atual,  fazendo-se necessário uma reanálise desse 

ambiente estratégico. 

A análise do ambiente estratégico consiste em avaliar e identificar as 

oportunidades, ameaças, forças e fraquezas que afetam determinada organização 

no cumprimento da sua Missão, onde:

a) oportunidades são situações externas, atuais ou futuras que, se adequadamente 

aproveitadas pela organização, podem influenciá-la positivamente;

b) ameaças são situações externas, atuais ou futuras que, se não eliminadas, 

minimizadas ou evitadas pela organização, podem afetá-la negativamente.

6 http://www.strategia.com.br/Estrategia/estrategia_corpo_capitulos_analise_ambiente.htm. Acesso 
em 14 nov 2011

7 ESAF. Dar rumo e direção. Planejamento Estratégico. Programa de Desenvolvimento de 
Dirigentes Fazendários-PDFAZ. p. 13.



c) forças são características da organização, tangíveis ou não, que podem ser 

potencializadas para otimizar seu desempenho.

d) fraquezas são características da organização, tangíveis ou não, que devem ser 

minimizadas para evitar influência negativa sobre seu desempenho.

No campo tributário vivencia-se uma outra realidade com a consolidação do 

regime tributário do Simples Nacional. Verifica-se um aumento no número de contri-

buintes nesse regime em face da elevação do patamar de receita exigido para o en-

quadramento e, de outro lado, os Estados, inclusive o Paraná, como precaução à 

eventual perda de arrecadação, tem ampliado o leque de produtos sujeitos ao regi-

me da Substituição Tributária8 resultando na concentração da arrecadação em um 

número cada vez menor de contribuintes.9

Na sociedade atual, denominada Sociedade do Conhecimento, verifica-se 

uma série de transformações e inovações tecnológicas que mudam o cotidiano das 

pessoas e, por consequência, as organizações se obrigam a aderir a essa nova rea-

lidade tecnológica em busca de maior eficiência e eficácia.

Hoje os contribuintes não emitem mais notas fiscais em meio físico e nem os 

escrituram ou contabilizam em livros fisícos, o fazem apenas em meio digital e, com 

isso,  o fisco passa a deter a informação sobre o fato gerador antes que ela 

aconteça. Com a teconologia existente é possível transformar processos ou 

procedimentos fisicos em procedimentos informatizados, como por exemplo o 

processo eletrônico, nos moldes existentes no Poder Judiciário, bem como é 

possível criar novos serviços em ambiente virtual que facilitem a vida dos 

contribuintes e dispensem a sua presença física nas repartições fiscais.

Com os avanços tecnológicos viveciados torna-se factível a transformação da 

Receita Estadual em uma organização baseada na informação, ou seja, em uma 

organização empenhada no dueto “dignóstico”  e “informação”, onde os dados são 

regularmente transformados em informação com o fim de atingimento de seus 

8 Na Susbsitituição Tributária, grosso modo, o imposto devido por toda a cadeia produtiva é 
recolhido antecipadamente pelo industrial ou distribuidor.

9 No Paraná 88,48% da arrecadação se concentra em 1.000 contribuintes. Fonte Boletim de 
Arrecadação/IGA/CRE janeiro a dezembro de 2010. 



objetivos, exigindo-se para isso, profissionais altamente qualificados.

A organização baseada na informação, segundo Peter Drucker10, exige os 

seguintes requisitos: um ou poucos objetivos claros, simples e comuns que se 

traduzem em ações particulares; especialistas, aos quais não se pode dizer a eles 

como fazer o trabalho;  estruturação em torno de metas que declarem claramente as 

expectativas da direção para o empreendimento e para cada parte e cada 

especialista e em torno de uma realimentação organizada que compare os 

resultados com essas expectativas de desempenho, para que cada membro possa 

exercer autocontrole; e que todos assumam responsabilidade pelas informações.

No âmbito da Receita Estadual, isso implica na mudança do perfil de conheci-

mento exigido do auditor fiscal, não basta o conhecimento nas áreas fins como direi-

to e contabilidade, é necessário o conhecimento tecnológico suficiente que o permita 

analisar e interpretar os dados informatizados, exigindo-se um rediricionamento do 

conteúdo do programa de capacitação.

Se os avanços teconlógicos implicam em mudança do perfil de conhecimento 

do auditor fiscal, a estrutura organizacional, bem como a forma de gestão dos 

processos, procedimentos e dos recursos tecnógicos e humanos, devem seguir no 

mesmo sentido, sob pena de não cumprimentro dos objetivos institucionais.

Em outras palavras, uma vez definido o Planejamento Estratégico, a estrutura 

organizacional deve guardar coerência com o estabelecido nesse plano.

Segundo o Guia de Modelagem de Estruturas Organizacionais11 “uma 

arquitetura organizacional adequada e coerente é aquela que permite alinhar a 

estratégia (ou conjunto de propósitos e resultados visados) a seus elementos 

essenciais: estrutura (arranjo hierárquico e relacional de unidades organizacionais), 

processos (conjuntos estruturados de ações que geram produtos/serviços), quadros 

(conjunto de pessoas que, com suas competências, atuam nos processos) e 

10 Peter Drucker. A profissão de administrador. 1998. http://www.unicap.br/marina/profadm.html. 
Acesso em 14 nov 2011.

11 Guia de modelagem de estruturas organizacionais. Http://www .gestaopublica.sp.gov.br/ 
conteudo/guia/Guia_Modelagem.pdf. Acesso em 06 nov 2011.

http://www.unicap.br/marina/profadm.html


sistemas informacionais (conjunto de dados, informações e recursos informacionais 

de software e hardware).”

Assim, a implementação de um processo de modelagem organizacional tem 

como produto o novo modelo ou arquitetura organizacional que se alinha aos 

objetivos estratégicos e, nesse sentido, temos que “[...]qualquer tentativa de 

otimização organizacional impõe não apenas o redesenho da estrutura, mas 

também mudanças em outros elementos do modelo de gestão(processos, pessoas, 

sistemas de informação, etc)12

 

 3  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Parafrasendo Michael Porter13 que afirma que uma empresa sem 

planejamento corre o risco de se transformar em uma folha seca, que se move ao 

capricho dos ventos da concorrência; a Receita Estadual do Paraná, sem 

planejamento corre o risco de ter sua agenda de trabalho direcionada ao sabor dos 

ventos, sem foco nos seus objetivos institucionais.

A estratégia é o que alinha a estrutura organizacional, assim o Planejamento 

Estratégico precede a modelagem organizacional e envolve os seguintes passos:14

Passo 1: momento de formulação, é preciso estabelecer de forma mais permanente 

a visão de futuro que queremos atingir no horizonte estratégico do Plano.

Passo 2: desdobra-se a visão de futuro em grandes objetivos estratégicos, se 

necessário, desdobrando-se em dois níveis para chegar à base operacional da 

organização.

Passo 3: define-se as metas de cada objetivo. Meta é objetivo quantificado. A 

definição de metas para cada objetivo compreende as seguintes ações: descrição da 

situação atual objeto do objetivo e apresentação dos indicadores situacionais atuais; 

definição dos indicadores desejados ao longo da execução do plano e no final.

12 Idem. Idem. p. 21
13 Maria Carolina Andion e Rubens Fava. Planejamento Estratégico. http://www.fae.edu/publicacoes/ 

pdf/empresarial/3.pdf. Acesso em 15 nov 2011.
14 ESAF. DAR RUMO E DIREÇÃO. Planejamento Estratégico. Programa de Desenvolvimento de 

Dirigentes Fazendários-PDFAZ. p. 39 a 42

http://www.fae.edu/publicacoes/


Passo 4: define-se o plano de ação para cada meta. Cada meta pressupõe um 

conjunto de ações ou projetos que a organização executará para atingi-la

Passo 5: constroe-se a trajetória estratégica do plano. A estratégia é expressa por 

uma trajetória que sequencia as ações e/ou projetos em uma ordem tal que permita 

ao dirigente as melhores condições possíveis para levar a bom termo o seu plano.

Se o Plano Estratégico é o fundamento para a gestão; a estrutura,  os 

processos, o quadro funcional e os  recursos materiais devem ser formatados para 

colocar em ação, as opções estratégicas definidas, ainda mais que, seja qual for a 

circunstância, será sempre possível melhorar o grau de racionalidade dos 

procedimentos e dos desenhos organizacionais15
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