
RESUMO

A administração tributária é uma unidade da administração pública com forte interface
com o setor produtivo, visto que impõe ritmo ao desenvolvimento das empresas no mo-
mento em que define regras e cobra tributos. Por sua vez, a percepção do empresário
é de que esses órgãos atrapalham as empresas, porque são onerosos, ineficientes e ex-
cessivamente burocráticos. Dessa forma, tais órgãos precisam melhorar sua performan-
ce, e o planejamento estratégico se apresenta como uma ferramenta para otimizar os
resultados da administração tributária, visando a adequação às necessidades dos con-
tribuintes. O objetivo deste artigo é apresentar o planejamento estratégico como instru-
mento de mudança da administração tributária e, ainda, propor alterações na ferramen-
ta para ajustá-la à realidade do setor público e mudanças na administração tributária
para possibilitar sua efetiva utilização.

PALAVRAS-CHAVE: planejamento; estratégia; organizações públicas; administração
tributária
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INTRODUÇÃO

Organizações bem-sucedidas utilizam-se de ferramentas de gestão com
o objetivo de responder rapidamente às mudanças provocadas pelas
transformações no ambiente, conseqüentemente gerando resultados
mais consistentes. Segundo dados de pesquisa realizada pela Bain &
Company (2003), planejamento estratégico foi a ferramenta que se mos-
trou mais utilizada em todo mundo, sendo que 89% das empresas indi-
caram que a usam efetivamente. 

O planejamento estratégico é uma ferramenta que possibilita à organi-
zação não somente definir sua direção, mas também manter-se orien-
tada nesse sentido, refletindo sobre sua missão e ponderando sobre
suas potencialidades. Nesse processo, analisa o ambiente no qual está
inserida, definindo a melhor forma de atuar para a otimização de resul-
tados (Fischmann; Almeida, 1991). Paralelamente, criam-se metas e
identificam-se oportunidades de aperfeiçoamento individual e organi-
zacional.

Para Goodstein e Pfeiffer (1993, p.4), o planejamento estratégico tem um
enfoque metodológico, já que “estabelece procedimentos e operações
necessárias para o alcance do futuro almejado e determina a forma de
medição do sucesso da organização”. Essa metodologia vem sendo estu-
dada no campo da administração, com vistas a criar uma ferramenta efe-
tiva que possibilite às organizações se desenvolverem. 

No entanto, apesar de o planejamento estratégico ser uma prática co-
mum em empresas privadas, não se observa sua utilização sistemática co-
mo ferramenta gerencial na administração pública. Por sua vez, já se per-
cebe que a gestão calcada no planejamento também é uma necessidade
do setor público. Trata-se de uma necessidade advinda fundamentalmen-
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te de dois pontos essenciais para o setor público: primeiro, a transparên-
cia fiscal e a crescente conscientização do cidadão que impõem ao gover-
no um maior compromisso com as demandas sociais, com a qualidade do
serviço prestado e com a efetividade desses serviços para o cidadão; se-
gundo, a escassez de recursos que leva o governo a definir prioridades,
com base na eficiência, na economia e na praticidade.

Nessa perspectiva, o papel do planejamento estratégico na administração
pública é principalmente relevante para a execução de políticas e diretri-
zes do governo. Por meio dessa ferramenta é possível fixar objetivos en-
quanto se define o montante de recursos necessários à execução das
ações e dos projetos decorrentes dos referidos objetivos. 

Sem o devido planejamento de ações, o gestor público, focado no aten-
dimento de demandas sociais prioritárias, dificilmente obterá os resulta-
dos pretendidos, se a canalização de recursos é precária, em face de sua
escassez. Justamente aí situa-se um dos grandes ganhos do planejamen-
to estratégico na administração tributária: a centralização das ações, fren-
te a recursos escassos, para alcançar objetivos hierarquizados. Diferente-
mente, sem planejamento, os recursos são distribuídos de forma aleatória
em vários segmentos, e por serem insuficientes para atender o todo, ter-
minam não atendendo a nenhuma parte completamente. Em conse-
qüência, não se produzem os resultados esperados, sejam os gerais ou os
particulares a cada segmento.

Ressalte-se, entretanto, que no contexto da administração pública o pla-
nejamento estratégico vem se mostrando mais eficaz porque as caracte-
rísticas de outras ferramentas como benchmarking e pesquisa com clien-
tes não se mostram compatíveis com a atuação da administração
tributária. Isso porque, no caso do benchmarking, utilizam-se parâmetros
comparativos com empresas concorrentes, em um processo contínuo de
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medir e comparar metas e alvos, para definir e avaliar desempenho (Balm,
1995). Trata-se de um procedimento não usual no âmbito da administra-
ção pública, pela falta desses parâmetros comparativos, visto que a ativi-
dade estatal é exclusiva em algumas áreas. Já quanto à pesquisa com
clientes, a figura desses na administração pública ainda não se encontra
bem definida, haja vista tratar-se de uma atividade interativa, na qual o
Estado ora atua como cliente do cidadão, ora como fornecedor, e o cida-
dão, por sua vez, ora é cliente, ora fornecedor ou principal acionista.

Nessa perspectiva, tendo-se o planejamento estratégico como uma ne-
cessidade do setor tributário, duas questões se mostram relevantes nes-
se sentido: a primeira está relacionada com a aplicabilidade do referido
planejamento nesse setor; a segunda diz respeito ao processo de mudan-
ça a ser efetivado, tanto na organização, para recepção da ferramenta,
como nos preceitos do próprio planejamento, para a sua plena adequa-
ção ao contexto da administração tributária. Significa a existência de uma
adaptação de mão dupla, envolvendo tanto a ferramenta a ser implemen-
tada, quanto o local da implementação. 

O objetivo deste artigo é apontar o planejamento estratégico com uma
ferramenta de gestão pública, discutindo, principalmente, as necessida-
des de adaptação tanto dos princípios dessa ferramenta, quanto do local
onde será implementada. Essas questões serão principalmente descritas
a partir da experiência da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, ór-
gão da administração tributária da Capital Federal.

O artigo está dividido em três partes: na primeira são apresentados con-
ceitos básicos relacionados com o planejamento estratégico; depois, des-
creveram-se as principais características da administração tributária, mor-
mente no que tange ao planejamento; por fim, relata-se a experiência da
Subsecretaria da Receita do DF, cuja mudança gradativa na forma de ge-
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renciar vem deslocando o foco do excessivo controle e execução para os
resultados.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: EMPRESAS PRIVADAS 
E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Voltadas para a consecução de resultados maiores e melhores, as organi-
zações buscam otimizar seu crescimento não somente por meio da redu-
ção de custos, mas também desenvolvendo melhor seus processos. Nes-
se sentido, estratégias com clientes são importantes, porém não bastam;
os executivos sabem que precisam ir além. E nessa direção, mostram-se
inclinados à utilização de ferramentas que os ajudem a se concentrar nas
áreas mais promissoras e produtivas de seus negócios ou competências. 

O planejamento estratégico é uma das ferramentas mais usadas pelas or-
ganizações, sendo definido, para efeitos deste trabalho, como “uma téc-
nica administrativa que procura ordenar as idéias das pessoas, de forma
que se possa criar uma visão do caminho que se deve seguir. O ordena-
mento das ações sucede as idéias, orientando a organização rumo ao re-
sultado pretendido” (Almeida, 2003, p. 13).

Para implementação do planejamento estratégico pode-se contar com
uma série de metodologias, conforme vários estudos sobre o tema. Em-
bora expresso de forma diferente, tais metodologias têm por base o mes-
mo princípio — dirigir esforços para aquilo que traz resultados. Isso por-
que, em seu modus operandi, o planejamento estratégico considera
todas as variáveis que interferem na organização, partindo do pressupos-
to de que ela possui as condições e os meios para agir sobre aquelas. A
organização pode exercer influência sobre as variáveis, desenvolvendo-se
um movimento simbiótico variável/organização/variável, cujos resultados,
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por certo, se não eliminarão problemas que possam advir, ao menos mi-
nimizarão seus efeitos. Conhecendo bem essas variáveis, o administrador
terá mais chances de tomar a decisão acertada quanto aos rumos da or-
ganização.

Por essa ótica, observa-se que uma gestão eficaz deve pautar-se não só
na execução de ações planejadas, mas principalmente planejadas previa-
mente, bem como em seu efetivo acompanhamento. Não se admite
mais, dessa forma, administrações empíricas nas quais ações e resultados
acontecem em um processo natural, sem qualquer intervenção de seus
gestores. 

Pesquisas recentes apontam que somente 40% das empresas e institui-
ções têm uma estratégia clara e formalizada, sendo que a maior dificul-
dade dos dirigentes não é elaborar um plano estratégico e sim imple-
mentá-lo. Paralelamente, segundo a revista Fortune, apenas 10% das
empresas que formulam uma estratégia conseguem implementá-la com
sucesso.

Da lista das 500 maiores empresas divulgada pela Fortune, mais de 250
utilizam-se do conceito de Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta
para a implementação e gestão da estratégia. Essa ferramenta, criada por
Robert Kaplan (Havard Business School), é um sistema integrado de ges-
tão cujo propósito é traduzir a missão e a estratégia das empresas em um
conjunto abrangente de medidas de desempenho, as quais embasam um
sistema de medição e gestão estratégica (Kaplan; Norton, 1997). 

Com essa ferramenta, os dirigentes podem controlar variáveis críticas
para o sucesso futuro, saindo do foco financeiro tradicional — que con-
trola somente o passado — e introduzindo outras perspectivas métri-
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cas. Tais perspectivas se voltam para a excelência no desempenho de
processos, visando à garantia do equilíbrio entre objetivos de curto e de
longo prazos, tanto na visão dos clientes como na dos dirigentes da or-
ganização.

Outra metodologia importante na implantação do plano estratégico é o
gerenciamento de projetos. Esse gerenciamento responde pela definição
do planejamento e pelos objetivos das respectivas atividades, pela moni-
toria de sua execução, pela garantia do cumprimento das ações e dos
efeitos esperados delas, culminando na implantação dos produtos do
projeto. 

A diferença primária entre planejamento estratégico e gerenciamento
de projetos é que enquanto o primeiro delineia a visão de futuro, as
metas e as ações necessárias ao atendimento dos objetivos, o segun-
do parte para efetivar e concretizar as ações. Enquanto um represen-
ta intenção, o outro representa o gesto; um tem cunho estratégico e
o outro tem cunho operacional (Carneiro, 2002, p.3).

Tanto o BSC quanto o gerenciamento de projetos são ferramentas admi-
nistrativas cuja finalidade é a implantação do plano estratégico. Elas per-
mitem transpor as estratégias do plano abstrato para o concreto, ou se-
ja, a transformação das estratégicas em ações operacionais, investidas de
medidas de desempenho e controle. Isso configura o planejamento estra-
tégico como um processo contínuo, naturalmente estendido a todos os
níveis da organização. Ressalte-se que o planejamento estratégico, sem
uma ferramenta de implantação, constitui somente um documento ad-
ministrativo simples.
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A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

A administração tributária possui forte interface com o setor produtivo,
uma vez que suas políticas afetam diretamente o desempenho econômi-
co e administrativo das empresas, no que tange à cobrança de impostos
e taxas. Mas, se por um lado os órgãos tributários efetivos devem buscar,
necessariamente, alternativas para ampliar a arrecadação de tributos,
sem aumentar a carga tributária para os contribuintes, por outro, devem
racionalizar os gastos decorrentes de sua própria ação, haja vista os con-
seqüentes ônus tenderem a ser repassados para o contribuinte.

Depreende-se daí a necessidade de uma coordenação de suas funções,
mediante a definição clara dos objetivos e do compromisso de toda a or-
ganização para com os melhores resultados. Essa necessidade de coorde-
nação cujos resultados envolvem a sociedade vai mais além, já que tem
implicações no equilíbrio do sistema.

Resultados de uma consultoria realizada pela empresa Boucinhas & Cam-
pos (1998) em um órgão da administração tributária comprovaram a exis-
tência de deficiências em seu planejamento, fato que levou a empresa
consultora a reforçar a importância do referido planejamento. Segundo
a consultora,

o planejamento é fundamental para antever situações e antecipar so-
luções, otimizando a alocação dos recursos; além do que, permite uma
visão integrada e global dos objetivos estabelecidos. Entretanto, não
basta planejar, é imprescindível o acompanhamento sistemático das
ações e metas estabelecidas, para seu constante aperfeiçoamento.
(Boucinhas & Campos, 1998, p.53)

A empresa Boucinhas & Campos não identificou, naquele órgão, qualquer
atividade sistemática de planejamento. As atividades gerenciais estavam
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muito centradas em problemas pontuais e metas emergenciais, definidas
hierarquicamente (de cima para baixo) com base em planejamentos não
formalizados. Tal diagnóstico corrobora a afirmação de Mintzberg (2001),
no sentido de que a maioria dos gerentes das instituições, públicas ou pri-
vadas, se sobrecarrega com atividades rotineiras e operacionais. E quando
planeja, o faz implicitamente, no contexto de suas atividades diárias, não
por meio de um processo abstrato. Os planos, quando concebidos, estão
apenas na cabeça dos executivos.

Gaj (1995) explica que países pobres, como o Brasil, possuem caracterís-
ticas de baixa produtividade e apresentam um baixo nível de qualidade
de vida dos cidadãos. Isto se dá em razão da pouca eficácia ou da inefi-
cácia estatal oriunda de ações pautadas pelo excessivo controle (como já
dito) e pela falta de compromisso com os resultados. Trata-se, pois, de
uma função pública administrativa que vem se conduzindo de forma pa-
radoxal: Impostos são cobrados das empresas e dos cidadãos com o in-
tuito de se construírem bens materiais e se produzirem serviços (públicos)
para atendimento à população. Entretanto, parte desses recursos pode
ser perdida pela ineficiência da gestão estatal. Em outras palavras — e
aqui está o paradoxo — o Estado é gestor dos recursos, mas, muitas ve-
zes, não os gere de forma eficaz, transformando-se em gastador.

Urge, então, que as instituições saiam do paradigma até então praticado
e partam para outro que prime pela visão sistêmica, pela análise do am-
biente e pelo foco nos resultados. Devem abandonar o planejamento pu-
ramente operacional, voltado para dentro da empresa, ou seja, para a sua
eficiência e adotar o planejamento estratégico com vistas a otimizar os
resultados e a atender às necessidades do ambiente, ou seja, voltado pa-
ra a efetividade (Pereira; Spink, 2001).
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É importante destacar que todas as empresas possuem estratégias de
atuação, explícitas ou não, mesmo que não tenham definido seus planos
estratégicos. A estratégia é a forma de atuação. Uma organização pode
ser conhecida por ser a melhor ou a pior no atendimento ao cidadão; po-
de possuir o preço do serviço mais competitivo ou ser a mais onerosa.
Nesse sentido, o agente público não pode ignorar aquela ferramenta,
porque ele será avaliado pelo bom ou mau uso dela ou, ainda, por não
usá-la. Definir e implementar bem uma estratégia ou não fazê-los são ati-
tudes que diferenciam um bom, de um mau gestor.

O que vale realmente ressaltar, nesse caso, é o fato de que a administra-
ção tributária precisa definir antecipadamente sua forma de atuação e se
posicionar frente a essa definição, revendo seus processos organizacio-
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Objetivo

Competência
(Conhecimento, 
habilidade, atitude e 
experiência) 

Financiamento

Direção

Campo de atuação

Empresas Privadas

Capitalista: visa o lucro

Exclusivo — não 
compartilhada com a 
concorrência.

Recursos particulares

Acionistas ou proprietários

A própria empresa

Organizações Públicas 

Social: visa o bem-estar
comum
As competências 
desenvolvidas são 
ocultadas da concorrência
compartilhada entre 
instituições públicas. 
As competências 
desenvolvidas são abertas
para as empresas 
congêneres
Recursos públicos 
oriundos de tributos
Governantes eleitos pelo
cidadão
Município, Estado ou 
Federação

Fonte: Os autores

Quadro I — Comparativo entre Empresas Privadas e Organizações Públicas
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nais, de forma a guardar coerência entre o que se pretende e o se que
faz. Sem essa correlação, a sistemática se inverte: os processos internos e
suas deficiências certamente irão definir a estratégia e a forma como a
organização será percebida por seu público externo.

MUDANÇAS NECESSÁRIAS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA
A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A administração pública, e nesse contexto se insere a administração tri-
butária, possui características diferentes das que definem as empresas pri-
vadas. A concorrência e a busca do lucro financeiro, por exemplo, que es-
tão presentes nas empresas privadas, não são práticas da administração
pública. Além desses, outros traços podem distingui-las, conforme resu-
mo a seguir:

Diante dessas diferenças de função e objetivos, o planejamento estraté-
gico, criado no contexto empresarial para a melhoria dos resultados de
empresas privadas, não poderia ser implantado na administração pública
sem uma observação e conseqüente adaptação a tais peculiaridades. Não
sendo assim, incorre-se em um trabalho inócuo, além de se demonstrar
uma quase absoluta falta de visão administrativa no que concerne ao res-
peito às particularidades que compõem a estrutura da organização, da
qual emerge a nova cultura que irá subsidiar a própria sustentação do pla-
no e a consecução dos resultados.

No planejamento estratégico para o setor público, equaciona-se a defini-
ção de prioridades com a racionalidade na aplicação dos recursos, lem-
brando que, segundo Pereira (1999, p. 113), “para a produção de qual-
quer tipo de bem ou serviço, quanto menos recursos forem alocados,
maior a capacidade de investimento do Estado”. 
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Para Gaj (1995), a estratégia na administração pública passa por seis ele-
mentos:

• postura de mudança: significa, primeiro, desejar a reforma interna
na administração pública e depois rever os planos de desenvolvi-
mento à luz de estratégias de desenvolvimento global; os objetivos
devem ser debatidos amplamente e definidos de forma clara. Cor-
responde a uma preparação do indivíduo e da organização para
adotar sempre atitudes criativas e favoráveis às transformações;

• enfoque social: busca resgatar o respeito ao homem público, por-
que o servidor satisfeito e realizado em sua atividade, como funcio-
nário do Estado, será mais dedicado, empreenderá esforços para
que a organização dê certo e não desviará sua energia em outras 
atividades;

• revisão das finalidades dos órgãos e das organizações públicas:
constantes alterações do ambiente provocam mudanças nas de-
mandas dos cidadãos e da sociedade. As finalidades dos órgãos de-
vem ser regularmente revistas para se adequar às mudanças, sob pe-
na de as organizações perderem a eficácia e se tornarem obsoletas.
A eficácia do sistema público é uma exigência da comunidade e,
portanto, pré-requisito da estratégia;

• eficácia do sistema como exigência da comunidade: visa associar a es-
tratégia à eficácia. Se no setor privado quem avalia os produtos são os
usuários, no setor público o procedimento deve ser similar. A percep-
ção que a sociedade tem do serviço que lhe é oferecido é de extrema
importância para garantir eficácia da administração pública;

• desenvolvimento organizacional: para que a organização se desen-
volva rumo ao cumprimento eficaz de sua finalidade é preciso que
exista afinidade, harmonia, interesse, ações conjuntas e objetivos
claramente definidos ou, em outras palavras, que exista uma per-
cepção adequada das necessidades e das condições para atendê-las.
Em outro plano, deve-se rever o processo, aumentando a percepção
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sobre ele, desenvolver os inter-relacionamentos individuais e gru-
pais, rever as finalidades, atendendo às carências de seus membros
e fixar estratégias conscientes, criando, enfim, condições de amadu-
recimento de indivíduos e grupos dentro da organização;

• administração de conflitos: eles podem aparecer entre grupos de in-
teresse ou entre pessoas. Sempre que existirem e tiverem potencial
para constituir empecilho às organizações — e isto é o que geral-
mente ocorre, os conflitos devem ser estudados com profundidade
e tratados para a sua neutralização.

Especificamente em relação à atividade fiscal do Estado, ela se encontra
direcionada à obtenção de recursos e sua respectiva aplicação em bens
materiais e serviços para a satisfação das necessidades da coletividade;
são os chamados “bens públicos” e “serviços públicos”. Em outras pala-
vras, a atividade fiscal se materializa por meio do planejamento e do orça-
mento, nos quais definem-se objetivos, atividades e recursos, para a exe-
cução dos serviços públicos (Pereira, 1999).

À organização tributária faltam instrumentos e ferramentas que possibi-
litem a disposição, sistematização e canalização de suas ações para focos
de maiores resultados. E é nesse sentido que o planejamento estratégico
se apresenta como uma alternativa para a mudança de paradigma do ser-
viço público, alterando o foco do controle para o resultado.

Todavia, vale lembrar que o planejamento deve ser precedido de ações de
preparação, significando que sua adoção como ferramenta não se sus-
tenta por si só. Tal preparação está fundamentada em convencimento e
motivação dos dirigentes, servidores e cidadãos, para obter desses um al-
to compromisso com o novo processo. É neste ponto que ocorrem, pos-
sivelmente, as maiores diferenças entre as empresas privadas e as organi-
zações públicas quanto à implementação do planejamento estratégico. 
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Pereira e Spink (2001) observam que o modelo burocrático da adminis-
tração tributária também se mostrou deficiente, no momento em que o
excessivo foco em controle distorceu a visão dos servidores e dirigentes.
Unidades segmentadas, sem uma visão sistêmica, passaram a concorrer
entre si, dispersando energia, recursos e resultados. 

Afirmam Gianesi e Corrêa (1996, p. 23) que as subdivisões na organiza-
ção são necessárias para garantir a racionalização de recursos e uma me-
lhor qualidade na produção do serviço, pela especialização. Entretanto,
ressaltam os autores que a relação entre as diversas unidades da organi-
zação precisa ser harmoniosa e profissional, de forma a garantir a conti-
nuidade dos serviços e evitar o retrabalho. “A boa gestão desta relação
poderia contribuir com a quebra das barreiras organizacionais, gerando
a integração das diversas funções da empresa, concorrendo para o atin-
gimento de seus objetivos estratégicos”.

Nessa perspectiva, também a estrutura organizacional da administração
tributária deve ser repensada, buscando um novo modelo que promova
a interação entre suas diversas unidades, a fim de unificar esforços para
alcançar objetivos institucionais. Cada unidade deve estar ciente de que
é parte de um subsistema e, como tal, tem uma parcela definida de con-
tribuição para alcançar os objetivos determinados.

Por fim, e isto vale tanto para empresa privada como para organizações
públicas, a metodologia do planejamento deve estar associada às respec-
tivas ferramentas de implantação e controle. Tais ferramentas têm como
finalidade acompanhar o desenvolvimento de cada uma das ações em-
preendidas e avaliar os resultados em relação a seus objetivos. Especifica-
mente em relação às últimas, deve-se associar a isso a busca de compro-
metimento de muitos agentes com resultados públicos. 
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Gaj (1995, p. 169) destaca que “o elemento mais importante da estraté-
gia na administração pública é a postura de mudança, adequada à refor-
ma administrativa [...] uma condição sine qua non para transformar o sis-
tema burocrático existente”. Neste contexto, aplicar o planejamento
estratégico na administração tributária significa transformar o servidor
público e os governantes, a fim de que a postura puramente de execu-
ção e controle seja abandonada.

MUDANÇAS NECESSÁRIAS NA FERRAMENTA DE 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ADEQUÁ-LA À 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

O planejamento estratégico possui duas características, segundo Fis-
chmann e Almeida (1991): primeira, sua prática tem sido vista como uma
atividade da cúpula das organizações; segunda, ela está muito centrada
em auxiliar empresas privadas a garantir seu posicionamento no merca-
do, frente a seus concorrentes. Essas características apresentam uma cer-
ta incompatibilidade com a administração pública; por isso, a decisão so-
bre a utilização desta ferramenta implica, primeiro, a correção dessa
incompatibilidade, se possível propondo alterações na ferramenta, de for-
ma a torná-la plenamente aplicável à administração tributária.

A primeira característica refere-se ao planejamento como uma atividade
geralmente autônoma e independente da cúpula das organizações. Mas
a administração tributária não se constitui em um órgão independente,
visto que integra um governo central. Assim, como unidade de uma or-
ganização maior, ela não tem completa autonomia para definir suas es-
tratégias; deve, por isso, incorporar representantes da cúpula maior a sua
cúpula, no intuito de assegurar que o planejamento da unidade menor
não desencadeie uma concorrência ou neutralização de ações e resulta-
dos da organização maior.
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Dessa forma, o planejamento estratégico da administração tributária,
além de analisar todo seu ambiente e suas inter-relações, deve, principal-
mente, atrelar-se ao um planejamento estratégico do governo, no qual a
missão da administração tributária possa corresponder à materialização
de algumas das estratégias e/ou objetivos do órgão maior.

Outro aspecto da administração pública em geral, relacionado com essa
primeira característica, é que a sociedade e o cidadão precisam estar in-
seridos, de alguma forma, no processo de definição de objetivos e estra-
tégias. Na administração pública, a cúpula sofre constantes alterações em
decorrência de processos eleitorais e indicações políticas. Tais alterações
podem prejudicar ou até interromper projetos sociais importantes, caso
eles não estejam bem fundamentados em planos devidamente legitima-
dos pela sociedade.

Não se pode perder de vista, finalmente, que as necessidades sociais mu-
dam e, conseqüentemente, a oferta de serviços públicos deve acompa-
nhar tais mudanças, sob pena de se tornarem obsoletos. Ouvir a socieda-
de e, no caso da administração tributária, também o contribuinte,
significa produzir serviços efetivos que irão necessariamente ao encontro
do que a sociedade almeja. 

Já a segunda característica se refere ao planejamento estratégico como
ferramenta voltada para garantir maior lucratividade e competitividade às
empresas. Ora, a atividade fiscal é competência exclusiva do Estado, não
havendo concorrência nessa área de atuação. E talvez seja essa mesma
falta de concorrência o elemento que contribui para que as organizações
tributárias (ou áreas igualmente sem concorrência) percam um pouco de
sua dinâmica operacional, acomodando-se ao dia-a-dia dos problemas e,
principalmente, da burocracia. Com isso, resistem mais fortemente às
mudanças impostas pelo ambiente. Esse é um traço fortemente impreg-
nado nas organizações tributárias.
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Se por um lado o planejamento estratégico na administração tributária
não deve se revestir de um caráter competitivo, por outro, deve atuar de-
cisivamente sobre a organização, com o objetivo de tirá-la de uma even-
tual inércia, pela falta de competitividade. Embora isso também possa pa-
recer paradoxal, não o é na realidade: definir um plano estratégico para
instituições públicas, abordando não aspectos competitivos e sim aspec-
tos sociais e operacionais, é possível, a partir da introdução de desafios
na organização, como forma de criar uma atmosfera motivadora que es-
timule os servidores a produzirem, consequentemente tirando a institui-
ção de uma eventual estagnação. 

Motivar a organização pública significa motivar seus servidores. Trata-se
de tarefa difícil, porque esses servidores ingressam nas carreiras geralmen-
te por concurso e possuem estabilidade no emprego. Significa que, nes-
sas condições, não se perde o emprego com facilidade, ou seja, os servido-
res, motivados ou não, é que definirão e implementarão estratégias e
buscarão possíveis resultados. Por sua vez, seus salários são tabelados e não
se faz referência a sua produção. Isso quer dizer que todos os servidores de
uma mesma categoria têm a mesma remuneração, independentemente 
do que cada um produz. Trata-se de uma estrutura que não propicia,
ao servidor motivação para correr atrás de melhores resultados e, caso
não sejam criadas novas regras de trabalho, nenhum plano prosperará.

Ainda relacionados com a segunda característica, encontram-se os obje-
tivos estratégicos no âmbito do setor público, que devem possuir carac-
terísticas diferenciadas. No caso das empresas privadas, a preocupação é
garantir posicionamento no mercado, frente a seus concorrentes. Estra-
tégias públicas, em contrapartida, devem estar centradas em, por exem-
plo, propiciar o maior bem-estar possível ao Estado e à sociedade. Obje-
tivos como esse extrapolam o bem-estar da organização e de seus
servidores, para alcançar toda uma comunidade de determinada região. 
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Deve-se observar, ainda, que objetivos públicos estratégicos geralmente
se voltam para o crescimento econômico e a distribuição de renda e ri-
queza. Esses objetivos são conflitantes, porque são inversamente propor-
cionais em sua essência. O planejamento estratégico, nessa perspectiva,
deve ser a ferramenta que auxilia as organizações tributárias a definir o
ponto de equilíbrio entre o crescimento econômico e a distribuição de
renda, criando uma sinergia entre esses dois objetivos. 

A realidade da administração tributária demonstra que estamos em um
momento de crise e insegurança: a globalização, a reforma fiscal, a res-
ponsabilidade fiscal e, principalmente, a necessidade de equilíbrio das
contas públicas tem exigido respostas rápidas dos gestores públicos. O
planejamento estratégico pode aumentar a capacidade de resposta do
gestor público, desde que apresente uma forma compatível com o mo-
delo organizacional e cultural deste setor. 

A EXPERIÊNCIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA

A Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (SUREC) iniciou, em 1999,
o processo de mudança de seu modelo de gestão. Uma das premissas do
novo modelo foi mudar o foco de suas ações, passando do controle pa-
ra os resultados. Esse processo foi iniciado a partir da contratação de uma
empresa de consultoria cuja atribuição era especificamente rever e defi-
nir o novo modelo estrutural e de gestão do órgão. A empresa que exe-
cutou este trabalho foi a Boucinhas & Campos.

Dentre alguns dos componentes fundamentais para a estruturação e fun-
cionamento de uma organização, a consultoria apontou a estratégia, re-
forçando que esta causa impacto em sua atuação operacional e, portan-
to, não pode ser desprezada. Por sua vez, a empresa Boucinhas & Campos

Martinho Isnard Ribeiro de Almeida • Rosemeire Barbosa Tavares

30 Rev. Adm. Fazendária, v. 1, n. 1, jul./dez. 2005

554.ART 01  24.06.05  16:37  Page 30



(1998), durante a execução de trabalho de consultoria na SUREC 
constatou deficiências no fator planejamento, ao mesmo tempo em que
reforçou sua importância. Segundo a empresa:

o planejamento é fundamental para a SUREC antever situações e an-
tecipar soluções, otimizando a alocação dos recursos; além do que,
permite uma visão integrada e global dos objetivos estabelecidos. En-
tretanto, não basta planejar, é imprescindível o acompanhamento sis-
temático das ações e metas estabelecidas, para seu constante aperfei-
çoamento.

Diante desta situação, a Subsecretaria da Receita, para suprir sua deficiên-
cia neste aspecto, contratou nova consultoria, para a elaboração do pla-
nejamento estratégico, tático e operacional do órgão. Para este trabalho
foi contratada a Fundação Instituto de Administração da Universidade de
São Paulo (FIA/USP), sob a coordenação do Prof. Martinho Isnard Ribeiro
de Almeida.

A metodologia adotada pelo Prof. Martinho, para a elaboração do plano
estratégico, partiu dos seguintes pressupostos:

• o processo não poderia ser convertido em mais uma rotina, que atra-
palha o trabalho das pessoas; pelo contrário, teria que ser motiva-
dor, demonstrando claramente que iria trazer benefícios em relação
à otimização do trabalho e de resultados;

• a participação do maior número possível de servidores — da cúpu-
la e da base — considerando as particularidades do serviço público,
em relação à estabilidade dos servidores e necessidade de compro-
metimento destes, no processo de construção e execução do Plano
Estratégico;

• a definição de metodologia simples para definir e operacionalizar
ações decorrentes das estratégias;
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• disseminação da metodologia para a equipe da Subsecretaria que
iria dar continuidade ao processo.

Seguindo estes pressupostos, o Prof. Martinho sugeriu, para elaboração
do planejamento estratégico, cinco passos a serem seguidos:

• orientação — para reavaliação da missão constitucional do órgão e
a redefinição de seu negócio;

• diagnóstico — voltado à análise dos aspectos internos e do ambien-
te, da comparação entre a vocação e a missão e campo de atuação
e da avaliação das estratégias vigentes;

• estabelecimento da direção — para priorização das estratégias le-
vantadas no diagnóstico;

• verificação de viabilidade — para quantificação da estratégia;
• operacionalização — para transformar a idéia estratégica em uma

ação real, com cronograma, recursos, responsabilidades e indica-
dores.

Seguindo estes passos, o primeiro plano estratégico da SUREC foi elabo-
rado pela FIA/USP e entregue formalmente à organização, em 2002, pa-
ra execução.

Para a execução do plano, a Subsecretaria adotou a metodologia de ge-
renciamento de projetos, onde cada idéia estratégica foi transformada
em ação administrativa ou projeto. A partir deste ponto, os projetos fo-
ram desenvolvidos, priorizados e executados, conforme cronograma pre-
viamente definido.

Algumas dificuldades foram observadas na efetiva utilização da ferra-
menta de planejamento estratégico. Essas dificuldades podem ser atribuí-
das ao fato de a organização não dispor da estrutura adequada para ab-
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sorver a metodologia, tanto de planejamento estratégico como de geren-
ciamento de projetos e, conseqüentemente, não ter sido capaz de usu-
fruir de todos os benefícios que essas ferramentas apresentam.

Dos seis elementos elencados por Gaj (1995), acima citados, quatro fo-
ram trabalhados na organização. Eram eles: revisão das finalidades do
órgão, desenvolvimento organizacional, eficácia do sistema e postura de
mudança.

• os três primeiros foram elementos parcialmente equacionados a par-
tir da definição do modelo estrutural e de gestão e da revisão dos
processos organizacionais, que buscou racionalizar os processos or-
ganizacionais e, ainda, mudar a cultura da organização, adotando
uma política mais gerencial que priorizasse o trabalho em equipe, a
decisão colegiada e o foco em resultados e no cliente. Essas ques-
tões foram trabalhadas, mas o resultado não foi discutido externa-
mente, com a comunidade, para verificar sua efetividade;

• o quarto elemento — postura de mudança — foi trabalhado pelo
professor Martinho no momento em que a FIA/USP, consultoria con-
tratada para elaborar o plano estratégico da SUREC, utilizou uma
metodologia participativa que propiciou a criação do hábito em se
pensar estrategicamente dentro do processo de mudança. Na con-
sultoria foram discutidas as estratégias com as gerências e, median-
te grupo de contrapartida, sintetizados os trabalhos. Deste trabalho
de contrapartida resultou um treinamento indireto que foi impor-
tante para criar a postura de mudança. Por sua vez a SUREC promo-
veu o I Fórum para divulgar as ações e resultados do órgão, referen-
te ao exercício de 2004. Criou, ainda, o Informativo SUREC,
instrumento de divulgação que contém espaços para sugestões dos
colaboradores. Foram realizados, ainda, no âmbito do Projeto de
Fortalecimento e Modernização da Área Fiscal do DF, cursos de ca-
pacitação nas áreas técnica e comportamental, a fim de preparar o
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indivíduo e a organização para adotarem sempre atitudes criativas e
favoráveis às transformações.

• os dois elementos restantes — resgate do respeito ao homem públi-
co e administração de conflitos — ainda não foram trabalhados, e
isso pode estar prejudicando a SUREC quanto à adoção do planeja-
mento estratégico, haja vista serem essenciais para o desenvolvi-
mento do servidor. Como já foi dito, estratégias na administração
tributária são implementadas por servidores motivados, e estes dois
elementos são essenciais para promover essa motivação. 

Em relação às mudanças no traçado geral do planejamento estratégico
para adequá-lo à realidade da administração tributária, especificamente
à realidade da SUREC, dois pontos foram observados e facilmente adap-
tados:

• primeiro, a atrelagem do planejamento estratégico da SUREC ao do
governo do Distrito Federal, o que foi feito no momento em que se
definiu como sua diretriz o Plano Plurianual do governo; 

• segundo, o envolvimento dos servidores na elaboração do referido
plano. Tal aspecto foi atendido quando o professor Martinho seg-
mentou o plano por diretorias, o que propiciou o foco do trabalho
em missões e estratégias específicas para cada área meio. Com isso,
possibilitou-se, ao servidor e dirigente, uma melhor percepção de
sua contribuição e de sua importância no contexto organizacional. 

Por sua vez, o envolvimento do cidadão na elaboração do planejamento
estratégico não foi observado. Em função disso, o plano foi elaborado
apenas a partir da visão dos servidores, dos dirigentes e de alguns contri-
buintes. O principal cliente/fornecedor não foi ouvido, e isso pode ser a
causa da pouca efetividade nos resultados produzidos.
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Como foi dito anteriormente, a sociedade e o cidadão precisam estar in-
seridos no processo de definição de objetivos e estratégias e, por mais di-
fícil que possa ser implantar essa sistemática, alguma coisa nessa direção
deve ser feita, sob pena de o planejamento estratégico não se efetivar por
falta de legitimidade junto aos cidadãos.

Uma pesquisa realizada com servidores da SUREC revelou que a mudan-
ça do foco de controle para o de resultados já apresentou diferenças po-
sitivas no comportamento da receita tributária do DF. O total dessa recei-
ta teve um crescimento médio anual de 4,34%, índice superior ao dos
indicadores de desempenho econômico. O item que mais pesa na com-
posição da receita tributária é o ICMS, representando 70% da receita to-
tal; este imposto apresentou um crescimento médio anual da ordem de
5,3% (Tavares, 2002).

Em relação ao crescimento da economia, pode-se verificar que o PIB Bra-
sil e PIB per capita, no período de 1995 a 2000, também apresentaram
um crescimento real, embora as respectivas taxas sejam decrescentes no
período observado. A reorganização da Subsecretaria da Receita, aliada
à reorientação da gestão para resultado, permitiu que a organização
mantivesse níveis estáveis de crescimento na arrecadação, em um perío-
do de recessão econômica. 

Em contrapartida, segundo a mesma pesquisa, os serviços prestados pe-
la SUREC foram considerados ruins, em sua maioria. Esse resultado de-
monstra que quando o servidor não tem claro quem é seu cliente inter-
no e aquilo de que ele precisa, não há como atendê-lo com qualidade.
Essa deficiência, com certeza, se reflete no atendimento às necessidades
do cliente externo, o contribuinte.
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No caso da SUREC, quando se observam as variáveis “foco no controle”
e “foco no resultado”, constata-se um contraditório: enquanto 90% dos
servidores acreditam desempenhar suas funções com foco em resultados,
apenas 50% demonstram conhecer e considerar a cadeia cliente/forne-
cedor interno.

Em se tratando de uma organização pública cuja missão é prestar servi-
ços à comunidade, tal comportamento pode ser considerado uma distor-
ção, já que, por si só, o resultado financeiro referente à arrecadação não
se justifica em termos de política global. Em um determinado momento,
a organização terá de rever esse comportamento, caso pretenda mesmo
gerar resultados mais efetivos no contexto do seu ambiente. É o foco no
cliente que garante a mudança efetiva da administração pública, visto
que a instituição deixa de ser um fim em si mesma e passa a atuar con-
forme as necessidades e exigências do cliente. 

Para que a mudança ocorra, é necessário que cada servidor conheça a ca-
deia cliente/fornecedor interno e execute suas atividades conectadas com
as exigências dessa cadeia. O processo permite que o servidor execute ati-
vidades segmentadas, porém, dentro de uma visão sistêmica dos serviços
prestados pela instituição. O “foco em resultados” desassociado do “fo-
co no cliente” pode neutralizar o resultado financeiro conquistado, por-
que, incrementando receitas (com otimização da arrecadação) e também
custos (com o retrabalho), obviamente um anulará o outro.

CONCLUSÃO

O cenário do setor público está mudando em virtude, principalmente, de
dois aspectos: a escassez de recursos, que vem obrigando a administra-
ção pública a trabalhar com a racionalização de recursos financeiros e hu-
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manos. Além disso, há uma demanda sempre crescente por serviços pú-
blicos de qualidade. 

Nestas circunstâncias o que é necessário, e possível, é um melhor aten-
dimento à demanda dos serviços, tanto pela expansão como pela in-
tegração, propiciando maior eficiência na utilização dos recursos exis-
tentes. Isto não é possível com a fragilidade da função de planejamento
no país, observando-se mesmo uma queda no nível de utilização dos
seus princípios e técnicas. Faz-se necessário recuperar a confiança e o
empenho quanto ao planejamento, para que se adote, na prática,
uma nova metodologia centrada na gestão de ações planejadas (Tei-
xeira et al., 1995, p. 13).

A resposta está, portanto, na adoção do planejamento estratégico. Toda-
via, o setor público está habituado com o planejamento financeiro, no qual
o único limite para definição das ações é o recurso orçamentário: se há re-
curso, a ação é executada, se não há, não se faz. Trata-se de uma postu-
ra descomprometida e que não reflete o papel de uma organização eficaz.
Planejamento estratégico pressupõe a definição prévia de prioridades e
posterior alocação de recursos para executar o que foi planejado. 

Nesse contexto, a postura do servidor é um fator importante para o su-
cesso do planejamento estratégico, no contexto da administração tribu-
tária. São estes servidores os responsáveis por implementar as mudanças
e produzir melhores resultados.

Neste sentido, as organizações públicas precisam investir no resgate da
imagem do servidor perante a sociedade, porque somente sendo respei-
tado e estando legitimado é que eles poderão buscar resultados com de-
terminação e motivação.
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Como se vê, não é difícil implantar o planejamento estratégico na admi-
nistração tributária. Não é difícil, tampouco, adaptar qualquer metodolo-
gia de planejamento estratégico à realidade desses órgãos. Havendo von-
tade política para dar o primeiro passo, a elaboração e implementação do
plano trarão vantagens positivas quanto à visão da instituição pela socie-
dade. E uma vez que o planejamento esteja sedimentado, os próprios ser-
vidores irão alimentar o processo, buscando mais produtividade e eficá-
cia na gestão dos recursos públicos.

Entretanto, para que isso ocorra, é necessária uma reformulação do mo-
delo mental dos gerentes e dos servidores da administração tributária. Tal
reformulação só é possível se houver um grande investimento em treina-
mento, porque somente com preparação adequada as pessoas terão con-
dições de mudar sua postura, ampliando seu conhecimento em prol da
organização e aprendendo, com ela, a crescer. 

Reciclar conhecimento, por meio de treinamento e interação de equipes,
significa desenvolvimento, tanto pessoal como organizacional. 

A administração tributária, entendendo isso, poderá obter uma vanta-
gem comparativa em relação aos demais entes governamentais, porque
conseguirá dar um salto qualitativo em termos de produtividade e efeti-
vidade na prestação do serviço público.
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