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 As barreiras... 

• Sensibilização dos envolvidos no processo – inicialmente havia uma certa 

resistência na participação nos eventos propostos, mas, ao final, todos se 

envolveram e participaram ativamente do processo. 

• Tempo para o início do projeto: Ao todo foram 18 meses entre o piloto e o início do 

projeto final; 

• Resistência por parte de alguns servidores mais experientes – inicialmente eles 

tinham receio de participar do projeto, depois se sentiram mais à vontade e 

“entraram de cabeça”. 

• Imagem que alguns gestores tinham sobre projetos de consultoria – isso foi 

resolvido com uma liderança absolutamente determinada a fazer dar certo. 

 



Alguns resultados... 

• Metodologia detalhada... 

• Autonomia dos consultores internos 

• Secretário da Fazenda autorizou a publicação de um livro com detalhes do 

case 

• Grupo de gestores das secretarias da Fazenda, em nível nacional 

divulgando esta metodologia 

• Consolidação dos conceitos e da importância da gestão do conhecimento 

na administração pública. 

 



Principais lições aprendidas? 

• A Gestão do Conhecimento está muito mais perto de nós do que imaginamos. 

• A GC precisa ser entendida como um modo diferente de fazer as coisas, e não algo a mais 
a fazer. 

• É importante fazer a GC acontecer de forma orgânica e não baseada em um crescimento 
artificial ou demasiadamente acelerado. 

• Um projeto de Gestão do Conhecimento tende a ser mais bem-sucedido e se transformar 
em um processo contínuo e duradouro se crescer ganhando adeptos, mostrando 
resultados e gerando curiosidade ao seu redor. 

• O patrocínio das lideranças é essencial para o sucesso de qualquer ação que envolva as 
equipes e o conhecimento. 

• Começando por um ou dois departamentos e usando recursos muitas vezes já existentes, 
projetos de GC se tornam baratos e têm grandes chances de se pagarem em um período 
curto de tempo. 

• Esta metodologia se propõe a capacitar funcionários para que possam conduzir 
autonomamente novos projetos de Gestão do Conhecimento, e isso faz a diferença! 

 



Qual era o cenário na época do 
início do projeto? 

• 2009: projeto de GC focado na implantação da ferramenta tecnológica que 
apoiaria a Gestão do Conhecimento (Share Point); 
 

• Expectativa de um grande número de aposentadorias para os próximos anos; 
 

• Para recompor o quadro, havia também uma expectativa de ingresso de novos 
servidores na Secretaria da Fazenda (e, consequentemente, novos concursos de 
remoção); 
 

• Não havia uma metodologia de Gestão do Conhecimento na casa. Ações isoladas 
eram desenvolvidas por cada departamento ou unidade, sem coordenação; 
 

• Financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento  - BID - disponível 
para alguns projetos de melhoria da gestão fazendária. Um dos projetos 
escolhidos para implantação foi o projeto Profisco 11.1 – “Gestão do 
Conhecimento na SEFAZ-SP aprimorada e estimulada”. 

 

 

 



O que foi feito? 

• Projeto Piloto em 2011: 

• Oficinas de trabalho que procuraram responder às seguintes 
questões: 
– Como usar a Gestão do Conhecimento para ajudar a Organização a 

atingir seus objetivos estratégicos? 

– Como desenvolver um olhar estratégico que viabilize um diagnóstico e 
avaliação adequados à definição das estratégias necessárias de GC 
para a SEFAZ? 

– Como identificar as práticas de GC já existentes em sua área? 

– Como escolher as melhores práticas de GC para atingir os objetivos do 
grupo gestor? 



Características/premissas do 
projeto 

• 24 meses, 2 Coordenadorias (Tributária e Contratações Eletrônicas); 
 

• 3 etapas 
• sensibilização/diagnóstico/identificação/planejamento de iniciativas; 
• implantação/acompanhamento e  
• metodologia/governança/indicador  global;    

 
• Integração com o Planejamento Estratégico e respeito às diferenças entre as áreas; 

 
• Trabalho descentralizado: áreas são responsabilizadas pela implantação do projeto;  

 
• TdR (Termo de Referência): concretização dos produtos e foco na implantação dos 

projetos;  
 

• Sustentabilidade do projeto: TdR previu entrega de metodologia, governança e 
indicadores capazes de manterem os projetos vivos e mensuráveis nas áreas. 
 

 



Escopo 

Tema Coordenadoria/Diretoria 

Memória Organizacional 

CCE – Coordenadoria de Entidades 
Descentralizadas e Contratações Eletrônicas 

Fiscalização CAT/DEAT - Diretoria Executiva da 
Administração Tributária 

Atendimento 

Arrecadação 
CAT/DA -Diretoria de Arrecadação 

Contencioso 
Administrativo 

CAT/TIT - Tribunal de Impostos e Taxas 

Legislação Tributária 
CAT/CT - Consultoria Tributária 



Metodologia para desenvolvimento de ações 
de GC na SEFAZ-SP 



• Promover a disponibilidade das informações essenciais ao desempenho 
do trabalho para todos e evitar a perda do capital intelectual pela 
ausências dos profissionais. 

 

• Recolher, preservar e disseminar, de forma sistemática, os recursos de 
conhecimento; 

 

• Mobilizar as pessoas para permitir a exploração e a reutilização de 
experiências adquiridas; 

 

• Integrar o conhecimento de diferentes fontes de informação como 
suporte aos processos decisórios. 
 
 

 

Projeto “Saber Fazer” – CCE 
Objetivos 



Projeto “Saber Fazer” 



•  Fortalecer a GC na CAT, disseminando conhecimento desenvolvido e 
acumulado e provendo maior integração e melhor comunicação entre os 
envolvidos na fiscalização. 

Objetivo: 

•  Portal em Sharepoint (ETC) com as principais informações e ferramentas 
necessárias ao planejamento e execução dos trabalhos.  
 

• Atualizado de maneira transparente e colaborativa, através da sinergia e 
do estimulo à participação coletiva; 
 

• Portal preparado p/ expansões, mas o piloto envolveu os Núcleos de 
Fiscalização. 

Como chegar lá: 

Projeto 1 da CAT: Portal da 
Fiscalização  



Projeto 2 da CAT: Portal do 
Atendimento 

• Portal na intranet que centralizou e organizou as informações e 
procedimentos relacionados – inicialmente - ao atendimento de 
temas do CADESP e ITCMD; 
 

• Proporcionou a participação dos usuários por meio de Fóruns 
segmentados por assuntos, para trocar opiniões e experiências; 

• Objetivos:  
 

 
• Centralizar informações; 

• Eliminar duplicidades; 

• Facilitar busca; 

• Atualização permanente; 

• Estimular participação; 

• Compartilhar Melhores Práticas; 

• Piloto para demais temas. 

 

 



Projeto 3 da CAT: Roteiros da 
Arrecadação 

• Objetivos: 

 
– Mapear, otimizar e documentar as atividades e rotinas de trabalho das áreas 

– Roteiros atualizados e detalhados dos assuntos pertinentes à arrecadação 

– O conhecimento da execução das atividades poderá ser difundido entre os 
funcionários das áreas envolvidas. 

– Promover a disseminação e o compartilhamento do conhecimento. 



Projeto 4 da CAT: Banco de 
Manifestações da Representação Fiscal 

• Objetivos: 

 
– A criação de um banco de manifestações da Representação Fiscal teve 

como objetivo promover um maior fluxo de conhecimento entre os 
representantes fiscais, permitindo a consulta e o aprimoramento de 
todos os trabalhos desenvolvidos internamente. 

– O conhecimento deixou de ser estanque, concentrado em um produto, 
a manifestação, e passou a ser fluído, colaborativo e atualizado 

 



• Objetivos: 

 
– Ampliar a agilidade e a confiabilidade e melhorar a qualidade do 

serviço prestado pela CT; 

– Evitar respostas contraditórias; 

– Localizar os entendimentos sobre determinado assunto. 

 

Projeto 5 da CAT: Diretório Premium de 
Entendimentos  - Consultas, 

Manifestações e Expedientes 



Governança de GC – CAT 
 

Comitê Operacional 
 (Representantes de GC + CAT-G + CTG*) 

Acompanhamento dos projetos e  
definição de modelos/ferramentas 

compartilhadas 

Comitê Executivo 
(Diretores + CAT-G + Líderes de Projetos)  

Tomada de decisões sobre 
projetos/processos e priorização de 

recursos 

RAEs 
Acompanhamento e alinhamento de 

alguns projetos estratégicos  
(vinculação ao PE da  

Coordenadoria) 

Vinculação aos mecanismos 
de promoção das carreiras 

Comitê Local de GC 
 (Representantes de GC + Líderes 

Projetos) 
Acompanhamento dos projetos 

de GC na área 

Alimentação mútua 

Governança 
específica de GC 

* Com representantes do DTI e DGE 



ATRIBUIÇÕES RESPONSÁVEL PERIODICIDADE FÓRUM* 

Apresentar a ideia e proposta de projeto e obter aprovação 
do Diretor 

Qualquer funcionário da 
área 

Início dos projetos Reunião com 
Diretor, EGE e 
Representante de 
GC 

Definir líder do projeto Diretor Início dos projetos Diretoria 

Divulgar internamente o projeto para conseguir voluntários, 
quando for o caso. Montar equipe de projeto. 

Líder do Projeto / EGE / 
Representante de GC / 
Diretor 

Início dos projetos Diretoria 
(eventualmente 
podem ser várias) 

Detalhar projeto e preparar conceitual. Líder do Projeto / 
equipe de projeto 

Início dos projetos Reuniões de equipe 
de projeto 

Aprovar previamente o conceitual Diretor Início dos projetos Diretoria 
(eventualmente 
podem ser várias) 

Aprovar conceitual (PC2) Coordenador CO (em reunião 
extraordinária) ou 
CE, dependendo do 
escopo e 
abrangência 

Acompanhar as entregas (intermediárias e final) localmente Líder do Projeto / CL Contínuo CL 

Acompanhar as entregas (intermediárias e final) Representante de GC  / 
CO 

Contínuo CO 

* CL = COMITÊ LOCAL   CE = COMITÊ EXECUTIVO   CO = COMITÊ OPERACIONAL 

Atribuições da Governança de GC da CAT 



INDICADOR GLOBAL DE GC 

PRESENÇA DOS CRITÉRIOS NOS DIFERENTES MODELOS 

CRITÉRIOS OKA MAKE MEG SEFAZ (CAT e CCE) 

CULTURA   X X X 

LIDERANÇA X X X X 

PESSOAS X X X X 

COMPARTILHAMENTO X X   X 

APRENDIZAGEM X X   X 

INOVAÇÃO   X X   

RESULTADOS   X X   

CLIENTES X X X X 

SOCIEDADE X   X X 

PRODUTOS DE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO/ 

TECNOLOGIA 
X X X X 



Etapas prévias: 

 - Compreensão geral do cenário atual da área e apresentação da metodologia de GC; 

 - Escolha de um processo ou área, com apresentação do plano de trabalho específico; 

 

Processo de trabalho: 

 
1. Identificação dos conhecimentos técnicos essenciais ao processo ou área escolhido;  

 
 

2. Priorização dos conhecimentos da área, com identificação dos conhecimentos essenciais  
(relevância estratégica e prontidão); 

 

3. Identificação das ações de registro/compartilhamento do conhecimento já executadas pela área; 
 

4. Geração e escolha de possíveis ações para registro/compartilhamento dos conhecimentos 
prioritários; 

 

5. Planejamento das ações escolhidas; 
 

6. Apoio à implantação das ações escolhidas; 
 

7. Desenvolvimento de indicadores para o acompanhamento do desempenho das ações; 
 

8. Desenvolvimento de governança para a continuidade das ações. 
 

 

 

 

PC1 

PC2 

PC3 
PC4 

PC5 

Ponto de controle 0 

PC6 

Solução: revisão e detalhamento da 
metodologia 

../AT.06 - Tabela de identificação dos conhecimentos essenciais.xls.xlsx
../AT.07 - Formulário de priorização dos conhecimentos.xlsx
../AT.10 - Tabela de ações de GC.xls.xlsx
../Ficha de iniciativas e EAP.pptx
../Ficha de detalhamento de inidicadores.xlsx
../Termo de abertura do projeto.xlsx
../Ficha de detalhamento de inidicadores.xlsx
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• Grupo de trabalho formado para rever e detalhar metodologia 
proposta pelo projeto; 
 

• Objetivo era fazer GC de forma autônoma e independente de 
consultorias; 
 

• Necessário detalhar bem as etapas pois equipe não tinha tanta 
experiência prática; 
 

• Para cada etapa do trabalho, foram criadas uma apresentação e 
um roteiro de reunião, que eram adaptados de acordo com as 
necessidades dos clientes; 
 

• Equipe central do Departamento de Gestão Estratégica – DGE - 
passou a atuar como consultoria interna de GC nas áreas da 
SEFAZ-SP. 

 

Novo momento: como atuar sem apoio 
externo? 



Novas iniciativas de GC em curso 

• Construção do novo portal do Departamento de Controle e 
Auditoria para melhorar registro e compartilhamento de 
conhecimentos em suas áreas, além de estimular a inovação 
(em elaboração); 

 

• Desenvolvimento de equipe e metodologia/processo de 
trabalho voltado para a Gestão do Conhecimento no 
Departamento de Tecnologia da Informação, com atribuição 
de responsabilidades e implantação de iniciativas em diversos 
departamentos (portal já disponível). 

 



O grande desafio que ainda enfrentamos é convencer as pessoas e 

instituições que o custo de não fazer a gestão do conhecimento é 

muito maior do que o custo envolvido na sua implementação, já que as 

organizações no contexto em que vivemos dependem de sua 

capacidade contínua de GERAR, PROCESSAR E FAZER USO 

EFICIENTE E EFICAZ da Informação e do Conhecimento! 

 

 

Rose Longo 

 

rose.longo@transk.com.br   

Tel. (11) 99189-6847 
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