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Ressalto, nesta apresentação, como o esperado pela maioria dos 
cidadãos goianos, a gestão pública do Estado de Goiás foi profundamente 
modificada com os resultados democráticos das eleições, ensejando 
modificações e ajustes imediatos capazes de reorganizar a administração 
estadual mediante a modernização e racionalização da estrutura da máquina 
pública estadual com o objetivo de dar movimento às diversas políticas 
pertinentes à prestação dos serviços públicos ao cidadão e ao investimento em 
áreas prioritárias. Em 06 de fevereiro de 2019 foi editada a Lei nº 20.417/19 que 
mudou a denominação da Secretaria de Estado da Fazenda para Secretaria de 
Estado da Economia ampliando significativamente sua área de atuação o que 
motivou, dentre outras medidas, a adequação do Planejamento Estratégico da 
Secretaria de Estado da Economia. Importante desde já trazer ao conhecimento 
de todos a nova Identidade Institucional da atual Secretaria de Estado da 
Economia expressa por meio de sua Missão, Visão e Valores.

MISSÃO: Promover a gestão tributária, orçamentária e financeira, bem 
como subsidiar a formulação e avaliação de políticas públicas do Estado de 
Goiás, contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável com equilíbrio 
fiscal.

VISÃO: Ser reconhecida como uma organização de referência nacional 
em planejamento e gestão tributária, orçamentária e financeira, e no 

assessoramento estratégico para a formulação de políticas públicas efetivas, 
com participação social, para o desenvolvimento sustentável do Estado de 
Goiás.

VALORES: Ética, Transparência, Valorização do Capital Humano, 
Valorização do Conhecimento, Inovação, Criatividade, Comprometimento e 
Eficiência.

Ao final, agradeço o honroso convite para apresentar este valoroso 
trabalho, que se materializa no oferecimento, para a atual administração, do 
Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado da Economia de Goiás 
2019/2022 e concluo com a citação do escritor chileno Patrício Guzmán: “A 
memória tem força de gravidade. Os que a têm podem viver no frágil tempo 
presente. Os que não a têm não vivem em nenhum lugar.”

Obrigada!

Lourdes Augusta de Almeida Nobre Silva
AUDITORA FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - SEFAZ-GO

INGRESSO NA CARREIRA FISCAL EM JULHO/1976

Ao receber, em abril de 2018, a convocação para o lançamento dos 
trabalhos do Planejamento Estratégico da então Secretaria de Estado da 
Fazenda de Goiás para o período de 2019/2022, do qual, como dirigente da 
Assessoria de Representação no CONFAZ e Relações Federativas, unidade 
administrativa da estrutura básica desta Pasta, deveria participar juntamente 
com os demais dirigentes das unidades básicas e complementares, a primeira 
questão que me veio, dentre as diversas a ser suscitadas, foi a relativa à 
oportunidade de se realizar um planejamento estratégico em um momento 
político estadual e nacional tão acentuado, que havia a inclinação sinalizada no 
sentido de mudanças de governos, com modificações de cenários a influenciar 
no planejamento de qualquer instituição governamental.

Dei vazão ao questionamento inicial, contudo o mesmo foi 
desconstruído pela Gerência de Modernização e Projetos do Núcleo de 
Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos da SEFAZ-GO, unidade 
encarregada de conduzir e concluir, ainda em 2018, as atividades de elaboração 
do projeto de Planejamento Estratégico 2019/2022, com a expertise exercida, 
ultimamente, na realização do Planejamento Estratégico da Receita Estadual 
para o período de 2018/2020, que seria amplamente considerado nesse 
planejamento que alberga todas as áreas da SEFAZ-GO, contando com 
servidores da casa vinculados e conhecedores da realidade da Pasta fazendária 
por inteiro.

Convencida da conveniência e oportunidade da realização dos 
trabalhos não pude olvidar dos ensinamentos que o Mestre Idalberto Chiavenato 
traz à reflexão em suas obras sobre o planejamento estratégico nas 
administrações governamentais, que nas últimas décadas tem conhecido um 
movimento de avanço, que aqui transcrevo:

“...o planejamento implica fundamentalmente em traçar o futuro e 
alcançá-lo, na sua essência consiste em ver as oportunidade e problemas do 
futuro e explorá-los ou combatê-los conforme o caso. O planejamento é um 
processo que começa com a determinação de objetivos; define estratégias, 
políticas e detalha planos para consegui-los; estabelece sistema de decisões e 
inclui uma revisão dos objetivos para alimentar um novo ciclo de planificação.”

Reafirmo que os servidores públicos da Pasta, conhecedores das 
adversidades, dificuldades, problemas e visualizando as possibilidades e 
oportunidades para a instituição fazendária superá-los, agem de forma proativa 
apontando o caminho entendido seguro do planejamento estratégico para o 
quadriênio que se iniciou, viabilizando a continuidade das ações de 
modernização nas diversas áreas de gestão fazendária, que se espera sejam 
acolhidas como proposições indispensáveis à mesma.
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acolhidas como proposições indispensáveis à mesma.
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Administrativo, para a sede da extinta CAIXEGO, nas instalações denominadas 
de Complexo Fazendário Meia Ponte, na Vila Negrão de Lima, onde já funcionava 
a sua estrutura de processamento de dados e onde, desde então, ficaram 
concentradas as unidades administrativas centralizadas da Secretaria.

Em 2002, iniciou-se a utilização de transmissão de dados via satélite 
pelos Postos Fiscais localizados em diversos municípios do estado, repercutindo 
em maior agilidade e segurança nos processos de trabalho de arrecadação e 
fiscalização dos tributos, ao alcançar localidades até então excluídas do 
processo informatizado de arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais.

Em 2008, por meio de mudanças na estrutura administrativa do Estado, 
a Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos -AGANP e a 
Superintendência do Controle Interno do Estado de Goiás passaram a integrar o 
organograma da então Secretaria da Fazenda, que abrigou ainda a Central de 
Aquisições e Contratações – CENTRAC, responsável pelos processos licitatórios 
do todo o Estado. Naquele mesmo ano, foi instituído o Sistema de Auto de 
Infração em plataforma web, modernizando o processo de lançamento do 
crédito tributário estadual por meio da sua automatização.

Em janeiro de 2011, foi publicada a Lei n°17.257, que alterou a 
organização administrativa do Poder Executivo e estabeleceu as novas 

competências da então Secretária da Fazenda, retirando as anteriormente 
relativas à administração e controle interno do estado. 

Em 2019, pela Lei nº 20.417, de 06 de fevereiro de 2019, a Secretaria de 
Estado da Fazenda passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, 
absorvendo a estrutura e as atribuições da Superintendência Executiva de 
Planejamento, da então Secretaria de Gestão e Planejamento e do Instituto 
Mauro Borges.

A Secretaria de Estado da Economia, antiga Secretaria da Fazenda, 
teve a sua origem em 1931, quando a Capital do Estado ainda era a cidade de 
Goiás, com a criação da Diretoria Geral da Fazenda, subordinada à Secretaria 
Geral, por meio do Decreto Estadual nº 1.737, de 11 de dezembro de 1931, em 
substituição à Secretaria de Negócios e Finanças. 

Em 1944, foi criada a Secretaria de Estado da Fazenda, subordinada 
diretamente ao Chefe do Executivo, pelo Decreto Estadual nº 234, de 06 de 
dezembro de 1944, com vigência a partir de 1º de janeiro de 1945.

O Conselho de Contribuintes do Estado de Goiás, hoje Conselho 
Administrativo Tributário - CAT, órgão pertencente à estrutura organizacional da 
então Secretaria da Fazenda, responsável pelo Processo Administrativo 
Tributário relativo aos tributos instituídos e cobrados pelo Estado, foi instituído 
pela Lei nº 6.860, promulgada em 15 de setembro de 1967, sendo que a sessão 
solene de instalação foi realizada em 12 de fevereiro de 1968. 

Em 1969, por meio do Decreto nº 239, de 05 de agosto de 1969, foram 
criadas as Inspetorias de Finanças, unidades da Secretaria da Fazenda 
localizadas nos diversos municípios do Estado, onde atuavam os então Fiscais 
de Renda e os Fiscais Arrecadadores, responsáveis por “coletar” os impostos 
estaduais em suas respectivas regiões. 

Em 1986, foi criada a Assessoria de Processamento de Dados da então 
Secretaria da Fazenda, iniciando o que seria o embrião da atual estrutura 
informatizada da Secretaria da Economia, cuja automatização dos processos de 
cobrança e arrecadação de tributos desponta hoje como modelo para outros 
estados da federação.

Acompanhando as demandas por melhorias contínuas nos processos 
de arrecadação e fiscalização, em 1993, ocorreu a instalação do Centro de 
Processamento de Dados - CPD da então SEFAZ, para o qual foram migrados os 
sistemas informatizados que eram desenvolvidos e processados pela extinta 
Empresa Estadual de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico-Social - 
EMCIDEC

.
Em 1999, pela Lei nº 13.456, de 16 de abril de 1999, foi criada a 

Corregedoria Fiscal, responsável pela correição dos atos realizados pelos 
servidores em exercício na então Secretaria da Fazenda, visando prevenir e 
apurar irregularidades. Nesse mesmo ano, foi instalada a Central de 
Atendimento, a Central Help Desk, para suporte técnico aos usuários internos e 
externos dos sistemas fazendários, com acesso telefônico gratuito.

Em 2001, ocorreu a transferência completa das unidades 
administrativas da então Secretaria da Fazenda das dependências do Centro 
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Administrativo, para a sede da extinta CAIXEGO, nas instalações denominadas 
de Complexo Fazendário Meia Ponte, na Vila Negrão de Lima, onde já funcionava 
a sua estrutura de processamento de dados e onde, desde então, ficaram 
concentradas as unidades administrativas centralizadas da Secretaria.

Em 2002, iniciou-se a utilização de transmissão de dados via satélite 
pelos Postos Fiscais localizados em diversos municípios do estado, repercutindo 
em maior agilidade e segurança nos processos de trabalho de arrecadação e 
fiscalização dos tributos, ao alcançar localidades até então excluídas do 
processo informatizado de arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais.

Em 2008, por meio de mudanças na estrutura administrativa do Estado, 
a Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos -AGANP e a 
Superintendência do Controle Interno do Estado de Goiás passaram a integrar o 
organograma da então Secretaria da Fazenda, que abrigou ainda a Central de 
Aquisições e Contratações – CENTRAC, responsável pelos processos licitatórios 
do todo o Estado. Naquele mesmo ano, foi instituído o Sistema de Auto de 
Infração em plataforma web, modernizando o processo de lançamento do 
crédito tributário estadual por meio da sua automatização.

Em janeiro de 2011, foi publicada a Lei n°17.257, que alterou a 
organização administrativa do Poder Executivo e estabeleceu as novas 

competências da então Secretária da Fazenda, retirando as anteriormente 
relativas à administração e controle interno do estado. 

Em 2019, pela Lei nº 20.417, de 06 de fevereiro de 2019, a Secretaria de 
Estado da Fazenda passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, 
absorvendo a estrutura e as atribuições da Superintendência Executiva de 
Planejamento, da então Secretaria de Gestão e Planejamento e do Instituto 
Mauro Borges.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.
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ADOÇÃO
DO MODELO DE 
GESTÃO ESTRATÉGICA

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.



O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.
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No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O REFERENCIAL HISTÓRICO SOBRE A
GESTÃO ESTRATÉGICA NA SECRETARIA

Tendo em vista que o último Planejamento Estratégico da então SEFAZ 
havia sido elaborado no ano 2000, com vigência de 2001 a 2003 e sentindo a 
necessidade de promover um direcionamento estratégico às ações da Receita, 
entre agosto e novembro de 2017, a Superintendência Executiva da Receita 
Estadual realizou o Planejamento Estratégico das Ações de Fiscalização para o 
triênio 2018/2020. O processo foi realizado em três etapas, e contou com a 
participação de todo o corpo de servidores da Receita.

Na ocasião, foram estabelecidas 15 Diretrizes Estratégicas e o trabalho 
de levantamento, análise e priorização das ações realizado nas três instâncias 
resultou em um plano de ações com Projetos e Ações de Melhorias em 
Processos de Trabalho, que encontram-se atualmente ainda em execução, sendo 
acompanhados pela Gerência de Modernização Institucional. 

Esse Planejamento viria a ser aproveitado para compor o Planejamento 
Estratégico da SEFAZ proposto para o quadriênio 2019/2022, resgatando-se 
ainda a participação dos servidores que foram envolvidos naquele processo.

Seguindo a mesma linha, buscando promover uma gestão mais 

estratégica às ações da TI, em novembro de 2017, o então Núcleo de Tecnologia 
da Informação, Modernização e Projetos elaborou o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação - PETI, principal instrumento de gestão no 
direcionamento da execução dos projetos e iniciativas de tecnologia da 
informação e comunicação do Núcleo, baseado nas demandas detectadas no 
âmbito da Organização e nas perspectivas globais para o setor de tecnologia e 
comunicação aplicadas à administração pública.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA SECRETARIA PARA O PERÍODO 2019/2022

Em março de 2018, a então Secretaria da Fazenda iniciou o processo 
de elaboração do Planejamento Estratégico para toda a Pasta, para o período de 
2019/2022, visando consolidar as iniciativas isoladas já em andamento e alinhar 
e promover um direcionamento estratégico único para a Secretaria. O processo 
decisório para a escolha da metodologia mais adequada às necessidades da 
instituição teve como premissas: i) a possibilidade de envolvimento de todo o 
corpo funcional da então SEFAZ; ii) a transferência de conhecimento e expertise 
para a condução do processo de elaboração do plano estratégico da instituição 
e acompanhamento de sua execução; iii) a implantação de um modelo de 
planejamento estratégico com foco em resultados, que possibilitasse à 
organização aprimorar seu modelo de governança e gestão.

No ano 2000, a então Secretaria da Fazenda iniciou seu movimento na 
direção de uma gestão estratégica, elaborando seu planejamento estratégico 
com o horizonte de 2001 a 2003. Essa elaboração constituiu-se na confecção do 
Mapa Estratégico, dos Objetivos Estratégicos e dos Indicadores e Metas 
Estratégicas para o período contemplado. A iniciativa visou, desde o primeiro 
momento, empreender a profissionalização dos processos de gestão, com a 
implantação da cultura de planejamento e gestão por resultados.

 
Considerando-se que o Planejamento Estratégico é um processo 

sistemático de tomada de decisões que se constitui em um importante 
instrumento de gestão, por meio do qual as organizações podem atingir 
melhorias, utilizando-se de uma coordenação mais efetiva dos recursos 
disponíveis e dos objetivos que pretende atingir, de forma mais rápida e menos 
dispendiosa, nas organizações públicas, a adoção de um Planejamento 
Estratégico é fundamental no processo de definição das diretrizes e políticas, de 
forma a potencializar suas ações e favorecer o desenvolvimento institucional, 
diante das crescentes demandas sociais, e produzir valor para os usuários dos 
serviços públicos.

É por meio do Planejamento Estratégico que são estabelecidos os 
parâmetros que vão direcionar a conduta das lideranças e o controle das 
atividades em prol da organização. Com ele, os gestores passam a ter uma 
ferramenta eficaz para a tomada de decisão, permitindo uma atuação mais 

proativa para que se antecipe às mudanças do ambiente, deixando de se 
concentrar apenas nos processos operacionais.  

Diante da percepção do surgimento de iniciativas e ações por toda a 
organização, demandadas pela necessidade de melhorias dos resultados 
alcançados, e da constatação de que, por muitas vezes essas iniciativas e ações 
demonstraram- se desvinculadas da estratégia organizacional, diagnosticou-se 
a necessidade de revisão e incremento no ferramental metodológico de gestão, 
a fim de garantir o alinhamento necessário e evidenciar a contribuição efetiva 
destes para a estratégia organizacional e também a necessidade de disseminar 
entre os atores dos processos organizacionais essa expectativa, de forma que 
as ferramentas de gestão e os conceitos, diretrizes, objetivos e metas propostas 
deixem de estar restritas aos níveis estratégico e tático e passem a fazer parte 
da rotina operacional da organização.   

Neste sentido, na esteira do esforço contínuo pela modernização de 
sua estrutura e de suas práticas de gestão, a administração fazendária 
mobilizou-se, no ano de 2018, pela implantação de um programa de gestão 
estratégica, suportado por um sistema de monitoramento e avaliação dos 
projetos e ações em andamento na Organização, e pela adoção das melhores 
práticas disponíveis para o acompanhamento e avaliação do desempenho de 
suas unidades. Para viabilizar essas ações, efetuou-se a contratação de uma 
consultoria externa que atendesse a esses requisitos. 

participaçãoPartindo desses pressupostos, a SEFAZ firmou contrato com a 
empresa Brainstorming Assessoria de Planejamento e Informática Ltda., que 
adota como metodologia o Método Grumbach – “o método utiliza as ferramentas 
básicas de Planejamento Estratégico tradicionais, todavia agrega a estas a 
metodologia Cenários Prospectivos, o que permite uma gestão estratégica de 
médio e longo prazos. A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura 
estratégica dos atores face aos cenários alternativos identificados como 
possíveis. O propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que 
permitam passar de uma postura pré-ativa, para uma postura proativa em 
direção à construção de um futuro melhor. O método fecha o ciclo do processo 
de gestão estratégica com a priorização e o ordenamento das iniciativas 
estratégicas e seu monitoramento”.

A DIVULGAÇÃO
 
Ao longo de todo o projeto, a divulgação das informações e 

documentos foi realizada por meio de um portal denominado “Planejamento 
Estratégico” criado na página da intranet, por mensagens eletrônicas e por 
comunicados oficiais, via memorandos circulares expedidos pelo Gabinete do 
Secretário.

A ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO

A metodologia adotada previa a criação de unidades de ações 

específicas para atuação no processo, de forma a possibilitar a transferência da 
tecnologia a ser realizada pela consultoria.

O Grupo de Controle – GC, instituído pela Portaria 089/208 – GSF, de 
16/04/2018, foi a equipe responsável pela condução do processo, formada por 
11 servidores da então Gerência de Modernização e Projetos e da Assessoria do 
Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos.

 
O Núcleo de Sistematização – NS, instituído pela Portaria nº 

154/2018-GSF, de 23/05/2018, composto por todos os dirigentes de unidades 
administrativas da então SEFAZ, mais servidores detentores de conhecimentos 
em áreas específicas, indicados pelos dirigentes, no total de 159 membros, era 
responsável pelo fornecimento das informações necessárias e pela participação 
nos workshops do Planejamento. 

No intuito de tornar o processo totalmente colaborativo, além desses 
dois grupos com atribuições fixas e específicas, todo e qualquer servidor efetivo, 
comissionado ou terceirizado que desejasse, pôde se voluntariar para participar 
do Planejamento Estratégico, ao longo de todo o projeto. Esses servidores 
fizeram parte do Comitê de Planejamento – CP.

Durante o projeto, em fases e etapas específicas, ocorreu a 

 de convidados externos, dentre os quais: 

• Representantes de órgãos do Governo do Estado de Goiás;
• Peritos Externos, na condição de especialistas de diversas áreas de 
conhecimento, convidados para participar da pesquisa Delphi, para 
construção de Cenários Prospectivos. 
• Representantes da sociedade, em geral, convidados a responder à 
pesquisa realizada para construção de Cenários Prospectivos, 
compondo uma segunda base de dados de respostas.

AS ETAPAS DE TRABALHO 

Em abril de 2018, foi realizado o evento de lançamento do 
Planejamento Estratégico, no Auditório do Complexo Fazendário, com a 
participação de todo o Núcleo de Sistematização e convidados.

Ainda em abril/2018, foi realizada a primeira etapa dos trabalhos – 
Identificação do Sistema, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização, quando se deu a identificação, análise e cadastro da estrutura 
(organograma institucional), dos macroprocessos gerenciais e operacionais da 
pasta e dos tipos de recursos a serem avaliados, no software Brainstormingweb. 

Em maio de 2018, foi realizada a segunda etapa do processo – 
Diagnóstico Estratégico, com a participação de todo o Núcleo de 
Sistematização. O diagnóstico estratégico consistiu em uma avaliação da 
situação presente da então Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, com a 
identificação dos pontos fortes e fracos do sistema, além da identificação das 
oportunidades e ameaças do ambiente e suas respectivas causas e 
consequências para a Secretaria. Toda essa análise teve como propósito 
subsidiar a posterior proposição das medidas reativas a serem adotadas pela 
Pasta.

 
O diagnóstico seguiu os princípios gerais do método científico, e teve o 

objetivo de avaliar, de forma estruturada, a situação da SEFAZ à época da análise, 
bem como os gargalos, desafios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos. 

O Diagnóstico foi dividido em duas etapas:  

• Análise do Sistema (Diagnóstico Interno): avaliação de 
Macroprocessos e Recursos, com a definição de indicadores, padrões desejados 
para esses indicadores, constatação da situação atual e comparação entre 
situação atual e padrão desejado para que fossem identificados e descritos 
pontos fracos, pontos fortes, causas e consequências. O mesmo processo de 
avaliação foi realizado em relação aos recursos da Organização (infraestrutura, 
pessoal, veículos, tecnologia, etc.).

• Análise do Ambiente (Diagnóstico Externo), com avaliação de 
Variáveis Externas e Atores identificados em relação aos itens: tipos, objetivos, 
estratégias, óbices e consequências (impactos para a SEFAZ). 

Ainda em maio de 2018, deu-se a realização da terceira etapa – 
Consolidação do Diagnóstico Estratégico. Na consolidação do diagnóstico, as 
equipes do Grupo de Controle e do Núcleo de Sistematização avaliaram as 
informações apuradas, com o objetivo de identificar eventuais incorreções 
técnicas, corrigir lacunas e complementar os lançamentos. Após essa etapa, o 
diagnóstico estratégico foi consolidado e ficou disponível para a sugestão de 
medidas da visão do presente. 

Em junho de 2018, foi realizada a quarta etapa – Elaboração da Visão 
de Presente. Nessa fase, foram sugeridas as medidas a serem executadas para 
fazer frente ao Diagnóstico, com foco na correção de causas e mitigação das 
consequências dos pontos fracos, otimização do uso dos pontos fortes, 
neutralização ou diminuição do impacto de ameaças e aproveitamento de 
oportunidades.  

A elaboração do Plano Estratégico da Secretaria contemplou, além de 
amplo diagnóstico da situação atual, a construção de Cenários Prospectivos, 
que são combinações de variáveis que descrevem diversos futuros possíveis e 

suas ligações com o presente. 

Os cenários prospectivos partem do presente e abrem um cone de 
futuros possíveis e são utilizados de forma prática dentro do conceito de tomada 
de decisões, com foco em dois tipos de postura estratégica: pré-ativas e 
proativas. A postura pré-ativa está relacionada à preparação da instituição para 
o futuro. A postura proativa está relacionada à construção de futuros 
alternativos. 

Futuros alternativos, por seu turno, estão intrinsecamente relacionados 
a atores. Excluindo aspectos naturais, são os atores (indivíduos, organizações, 
países, etc.) e suas estratégias, que configuram os cenários. Qualquer análise de 
cenários alternativos passa, necessariamente, por uma avaliação de interações 
estratégicas dos atores-chave.  

A análise prospectiva busca identificar quais são os futuros possíveis, 
no horizonte de tempo definido para o Plano Estratégico, com o objetivo de 
estabelecer medidas:

 
• Pré-ativas -  para preparar a SEFAZ para o enfrentamento (ou 

aproveitamento) dos acontecimentos que estão fora de sua área de influência; e
 
• Proativas -  para alterar, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda 

uma relação preliminar de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos da 
SEFAZ. 

Ainda em setembro de 2018, foi realizada a décima-primeira etapa – 
Execução da Estratégia, quando, a partir da conclusão do Plano Estratégico, 
foram definidos os critérios e pesos para a priorização das iniciativas 
estratégicas construídas na forma de Programas e Projetos, definindo-se ainda a 
ordem de execução destas no Plano.

Em outubro de 2018, foi realizada a décima-segunda etapa – 
Gerenciamento de Projetos I, com o objetivo de capacitar e assessorar os 
servidores no planejamento de projetos. Nessa fase, iniciou-se o planejamento 
daqueles projetos selecionados dentre as iniciativas estratégicas do Plano 
Estratégico pelas equipes participantes e foram produzidos os Termos de 
Abertura dos referidos Projetos.  

Ainda em outubro de 2018, foi realizada a décima-terceira etapa – 
Gerenciamento de Projetos II, com o objetivo de concluir o planejamento dos 
projetos de primeira onda, viabilizando seu início de execução. Como produto 
dessa fase foi apresentado o Portfólio de Iniciativas Estratégicas, alinhado à 
estratégia organizacional, incluindo a atribuição de responsabilidades às 
diversas áreas da Secretaria.

Em novembro de 2018, foi realizada a décima-quarta etapa – 
Monitoramento de Indicadores, com o objetivo de capacitar os servidores da 
Instituição no monitoramento e controle da execução da estratégia ao longo do 
tempo, em seus múltiplos níveis e nas dimensões de efetividade, eficiência e 
eficácia.  Como produto dessa fase, foi iniciada a construção do Mapa de 
Indicadores e Métricas correspondente ao Plano Estratégico e definidos os 
responsáveis e a metodologia de acompanhamento destes.

Em janeiro de 2019, foi realizada a décima-quinta etapa – 
Acompanhamento e Avaliação da Estratégia, onde foi finalizada a capacitação 
do Grupo de Controle para o monitoramento e controle da execução da 
estratégia, por meio da construção de relatório de uma Reunião de Avaliação de 
Estratégia (RAE), finalizando assim o processo de elaboração do Planejamento 
Estratégico da então SEFAZ para o quadriênio 2019-2022.

No entanto, em virtude da  Reforma Administrativa instituída pela Lei nº 
20.417, de 06 de fevereiro de 2019, quando a Secretaria de Estado da Fazenda 
passou a denominar-se Secretaria de Estado da Economia, fez-se necessário 
realizar uma adequação do plano, de forma a abranger e englobar as novas 
atribuições absorvidas pela pasta da Secretaria de Estado da Economia, 
contemplando a propositura de iniciativas estratégicas pelas unidades 
administrativas correspondentes às antigas  Superintendência Executiva de 

de Goiás, as probabilidades de ocorrência de eventos que estão sob possível 
influência, com a construção de alianças estratégicas. 

Com base nessa concepção, ainda em junho de 2018, foi realizada a 
quinta etapa - Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Como produto 
dessa etapa, foi elaborada a relação de eventos (questões da pesquisa Delphi) 
validada pelo Decisor Estratégico. Em seguida, foi aplicada a pesquisa Delphi 
com o envio dos convites (e-mail, ofícios e confirmação por telefone) aos peritos 
externos e dirigentes de órgãos da Administração Pública, além de 
disponibilização de link na página institucional da Pasta para a sociedade em 
geral. 

Em julho de 2018, foi realizada a sexta etapa - Geração de Cenários 
Prospectivos, quando foi apresentado o resultado da pesquisa Delphi, aplicada a 
técnica de impactos cruzados e gerado o mapa de cenários. Após a geração do 
mapa de cenários, foram identificados o cenário mais provável, o cenário de 
tendência e o cenário ideal para a Secretaria. Em seguida, iniciou-se a 
interpretação dos cenários apresentados, por meio da análise de consequências 
e sugestão de medidas pré-ativas. 

Ainda em julho de 2018, foi realizada a sétima etapa – Teoria dos 
Jogos aplicada a Cenários Prospectivos, quando se deram a análise de 
influência e interesse de atores externos em relação aos cenários, bem como as 

simulações para identificação das opções de linha de ação e sugestão de 
medidas proativas.  

 
Em agosto de 2018, foi realizada a oitava etapa – Análise de Medidas, 

em que foi construída uma relação preliminar de objetivos estratégicos, 
posteriormente consolidados e aprovados, realizada a análise das medidas 
reativas, pré ativas e proativas e formuladas as estratégias para a conquista dos 
objetivos e iniciativas estratégicas (projetos e programas), alinhadas aos 
objetivos estratégicos, em consonância com cada estratégia formulada. 

Ainda em agosto de 2018, foi realizada a nona etapa – Tradução da 
Estratégia, fase em que foi elaborado o Mapa Estratégico da Secretaria de 
Estado da Fazenda de Goiás, contemplando as seguintes etapas:

 
• Elaboração de redação final da Identidade Estratégica da SEFAZ, 
incluindo Missão, Visão de Futuro e Valores;
• Consolidação dos Objetivos Estratégicos;  
• Definição das Perspectivas do Mapa Estratégico; 
• Orientações para a consolidação do Plano Estratégico.  

Em setembro de 2018, foi realizada a décima etapa – Indicadores 
Estratégicos, com o objetivo de desenvolver, entre os servidores fazendários, 
competências para a construção de indicadores. Nesse Workshop foi produzida 

Planejamento e Instituto Mauro Borges, bem como a revisão da Identidade e 
Mapa Estratégico elaborados em 2018 para a então SEFAZ.
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O cenário projetivo é adequado para avaliações de curto prazo. Para 
horizontes de tempo maiores (superior a dois anos), os erros decorrentes da 
projeção aumentam exponencialmente, o que muitas vezes anulam o valor 
prático do cenário projetivo.

A abordagem prospectiva, por outro lado, parte da hipótese que as 
forças que modelaram o passado poderão não continuar no futuro e, mais ainda, 
considera que poderão surgir outras forças que desempenharão papel relevante 
na definição do futuro. Assim, a abordagem prospectiva considera possíveis 
quebras de tendências.

A prospectiva considera que os futuros são múltiplos e incertos. Desta 
forma, a melhor representação do futuro, na prospectiva, não é um ponto, como 
na Figura 1, e sim um cone, conforme mostrado na figura 2. 

O vértice do cone está colocado no presente, pois a descrição de um 
cenário prospectivo deve manter uma estreita conexão com o presente e a 
descrição do cenário deve identificar os caminhos pelos quais o presente poderá 
se transformar no futuro. 

Na Figura 2, o centro da base do cone representa o cenário mais prová-
vel. O ponto foi escolhido porque apresenta maior probabilidade de permanecer 
dentro do cone, em caso de variação das forças atuantes. O cenário mais prová-
vel, portanto, não é o cenário previsto, mas sim o cenário com maior probabilida-
de de ocorrer no futuro, dentro de um grande número de cenários possíveis. O 
cenário mais provável, em muitos casos, pode não coincidir com o cenário de 
projetivo, conforme visto na Figura 1.

A análise prospectiva é uma parte fundamental da gestão estratégica e 
um dos pilares do Método Grumbach. Análise prospectiva não deve ser confundi-
da com previsão do futuro. A prospectiva considera que o futuro, apesar de não 
poder ser previsto pode ser construído e monitorado.

A análise prospectiva tem como propósito a identificação de diversos 
futuros possíveis (cenários prospectivos), dentro de um horizonte temporal 
específico, com o propósito de definir estratégias capazes de: preparar a institui-
ção para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos acontecimentos fora de sua 
competência, e/ou alterar em favor da organização, as probabilidades de 
ocorrência dos eventos abrangidos parcialmente por sua esfera de competência 
com base em parcerias estratégicas. 

No Método Grumbach, utiliza-se uma modelagem probabilística de 
cenários. As questões estratégicas são modeladas por variáveis binárias (variá-
veis de Bernoulli), e os cenários, gerados por simulação Monte Carlo, o que 
produz uma partição do espaço de possibilidades. A principal característica 
dessa modelagem é que todos os cenários alternativos, possíveis, são represen-
tados em um Mapa de Cenários.

Ao focar na análise prospectiva probabilística o Método opta por uma 
metodologia focada em resultados. O propósito da análise prospectiva é prepa-
rar a instituição para o ambiente externo que irá enfrentar no futuro e/ou, se 

possível, alterá-lo.

Dois aspectos são fundamentais quando se fala em análise prospecti-
va: o primeiro é que análise prospectiva não quer dizer previsão de futuro, e o 
segundo é que a análise somente é válida em um horizonte temporal previamen-
te definido.

A análise prospectiva, está alicerçada no estudo de cenários prospecti-
vos.

CENÁRIOS PROSPECTIVOS

Cenários prospectivos, sempre é bom lembrar, não são predições de 
futuro. Cenários não são ferramentas para predizer o futuro, e sim ferramentas 
de auxílio à tomada de decisão estratégica. Existem basicamente duas aborda-
gens de cenários: projetiva e prospectiva, cujas aplicabilidades dependem dos 
horizontes temporais empregados. 

A abordagem projetiva parte da hipótese que as forças que modelaram 
o passado continuarão a modelar o futuro (Fig. 1). Este, portanto, é visto como 
uma continuação da direção definida pelo passado, e em geral é visto como 
único. O cenário projetivo é obtido pela extrapolação do comportamento das 
variáveis que modelam o cenário.

Existem diversas metodologias de construção de cenários prospecti-
vos, desde abordagens totalmente qualitativas até abordagens totalmente quan-
titativas. O processo de geração de cenários prospectivos, do Método Grumbach, 
é uma modelagem probabilística. 

As origens deste modelo estão nos trabalhos de Gordon & Helmer, na 
Rand Corporation , na década de 1950. O modelo foi desenvolvido com três 
propósitos básicos: modelar uma grande quantidade de variáveis estratégicas 
simultaneamente (em geral utilizamos entre 10 e 15 variáveis), permitir o acom-
panhamento dos cenários (o mapa de cenários é uma partição) e, avaliar parce-
rias estratégicas na definição do cenário alvo (normativo) empregando princípios 
da teoria dos jogos. 

Cenários Prospectivos são combinações de variáveis discretas que 
descrevem futuros possíveis. Cada variável discreta representa o que chama-
mos de Questão Estratégica e são utilizadas na geração dos cenários.

As variáveis discretas são obtidas pela transformação das variáveis do 
ambiente, quer sejam discretas ou não, em variáveis discretas, pela definição de 
valores específicos de tomada de decisão estratégica da organização. 

No caso específico de cenários prospectivos estratégicos utilizamos 
variáveis binárias, mais precisamente variáveis de Bernoulli. Neste caso, para 

cada variável utilizada, deverá ser definido um único valor de tomada de decisão 
estratégica da instituição.

As variáveis de Bernoulli são variáveis binárias que podem assumir 
duas posições, sendo que a probabilidade de assumir uma posição é igual ao 
complemento da probabilidade de assumir a outra posição.

Questões estratégicas são definidas como variáveis, do ambiente, com 
grande impacto sobre objetivos da organização. A matéria-prima para a defini-
ção das questões estratégicas é a identificação do sistema e o diagnóstico 
estratégico, pois são eles que determinam a natureza do problema estratégico 
da organização.

A geração de cenários prospectivos, no Método Grumbach, utiliza as 
técnicas de Brainstorming, método Delphi, análise de Impactos Cruzados e simu-
lação Monte Carlo.

O resultado é um mapa de cenários prospectivos que se configura em 
uma partição do espaço futuros possíveis, chamados de futuros alternativos.

A modelagem garante a representação de todos os cenários possíveis, 
como combinações de variáveis binárias.
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CENÁRIOS
PROSPECTIVOS

A análise prospectiva é uma parte fundamental da gestão estratégica e 
um dos pilares do Método Grumbach. Análise prospectiva não deve ser confundi-
da com previsão do futuro. A prospectiva considera que o futuro, apesar de não 
poder ser previsto pode ser construído e monitorado.

A análise prospectiva tem como propósito a identificação de diversos 
futuros possíveis (cenários prospectivos), dentro de um horizonte temporal 
específico, com o propósito de definir estratégias capazes de: preparar a institui-
ção para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos acontecimentos fora de sua 
competência, e/ou alterar em favor da organização, as probabilidades de 
ocorrência dos eventos abrangidos parcialmente por sua esfera de competência 
com base em parcerias estratégicas. 

No Método Grumbach, utiliza-se uma modelagem probabilística de 
cenários. As questões estratégicas são modeladas por variáveis binárias (variá-
veis de Bernoulli), e os cenários, gerados por simulação Monte Carlo, o que 
produz uma partição do espaço de possibilidades. A principal característica 
dessa modelagem é que todos os cenários alternativos, possíveis, são represen-
tados em um Mapa de Cenários.

Ao focar na análise prospectiva probabilística o Método opta por uma 
metodologia focada em resultados. O propósito da análise prospectiva é prepa-
rar a instituição para o ambiente externo que irá enfrentar no futuro e/ou, se 

possível, alterá-lo.

Dois aspectos são fundamentais quando se fala em análise prospecti-
va: o primeiro é que análise prospectiva não quer dizer previsão de futuro, e o 
segundo é que a análise somente é válida em um horizonte temporal previamen-
te definido.

A análise prospectiva, está alicerçada no estudo de cenários prospecti-
vos.

CENÁRIOS PROSPECTIVOS

Cenários prospectivos, sempre é bom lembrar, não são predições de 
futuro. Cenários não são ferramentas para predizer o futuro, e sim ferramentas 
de auxílio à tomada de decisão estratégica. Existem basicamente duas aborda-
gens de cenários: projetiva e prospectiva, cujas aplicabilidades dependem dos 
horizontes temporais empregados. 

A abordagem projetiva parte da hipótese que as forças que modelaram 
o passado continuarão a modelar o futuro (Fig. 1). Este, portanto, é visto como 
uma continuação da direção definida pelo passado, e em geral é visto como 
único. O cenário projetivo é obtido pela extrapolação do comportamento das 
variáveis que modelam o cenário.

Existem diversas metodologias de construção de cenários prospecti-
vos, desde abordagens totalmente qualitativas até abordagens totalmente quan-
titativas. O processo de geração de cenários prospectivos, do Método Grumbach, 
é uma modelagem probabilística. 

As origens deste modelo estão nos trabalhos de Gordon & Helmer, na 
Rand Corporation , na década de 1950. O modelo foi desenvolvido com três 
propósitos básicos: modelar uma grande quantidade de variáveis estratégicas 
simultaneamente (em geral utilizamos entre 10 e 15 variáveis), permitir o acom-
panhamento dos cenários (o mapa de cenários é uma partição) e, avaliar parce-
rias estratégicas na definição do cenário alvo (normativo) empregando princípios 
da teoria dos jogos. 

Cenários Prospectivos são combinações de variáveis discretas que 
descrevem futuros possíveis. Cada variável discreta representa o que chama-
mos de Questão Estratégica e são utilizadas na geração dos cenários.

As variáveis discretas são obtidas pela transformação das variáveis do 
ambiente, quer sejam discretas ou não, em variáveis discretas, pela definição de 
valores específicos de tomada de decisão estratégica da organização. 

No caso específico de cenários prospectivos estratégicos utilizamos 
variáveis binárias, mais precisamente variáveis de Bernoulli. Neste caso, para 

cada variável utilizada, deverá ser definido um único valor de tomada de decisão 
estratégica da instituição.

As variáveis de Bernoulli são variáveis binárias que podem assumir 
duas posições, sendo que a probabilidade de assumir uma posição é igual ao 
complemento da probabilidade de assumir a outra posição.

Questões estratégicas são definidas como variáveis, do ambiente, com 
grande impacto sobre objetivos da organização. A matéria-prima para a defini-
ção das questões estratégicas é a identificação do sistema e o diagnóstico 
estratégico, pois são eles que determinam a natureza do problema estratégico 
da organização.

A geração de cenários prospectivos, no Método Grumbach, utiliza as 
técnicas de Brainstorming, método Delphi, análise de Impactos Cruzados e simu-
lação Monte Carlo.

O resultado é um mapa de cenários prospectivos que se configura em 
uma partição do espaço futuros possíveis, chamados de futuros alternativos.

A modelagem garante a representação de todos os cenários possíveis, 
como combinações de variáveis binárias.



O cenário projetivo é adequado para avaliações de curto prazo. Para 
horizontes de tempo maiores (superior a dois anos), os erros decorrentes da 
projeção aumentam exponencialmente, o que muitas vezes anulam o valor 
prático do cenário projetivo.

A abordagem prospectiva, por outro lado, parte da hipótese que as 
forças que modelaram o passado poderão não continuar no futuro e, mais ainda, 
considera que poderão surgir outras forças que desempenharão papel relevante 
na definição do futuro. Assim, a abordagem prospectiva considera possíveis 
quebras de tendências.

A prospectiva considera que os futuros são múltiplos e incertos. Desta 
forma, a melhor representação do futuro, na prospectiva, não é um ponto, como 
na Figura 1, e sim um cone, conforme mostrado na figura 2. 

O vértice do cone está colocado no presente, pois a descrição de um 
cenário prospectivo deve manter uma estreita conexão com o presente e a 
descrição do cenário deve identificar os caminhos pelos quais o presente poderá 
se transformar no futuro. 

Na Figura 2, o centro da base do cone representa o cenário mais prová-
vel. O ponto foi escolhido porque apresenta maior probabilidade de permanecer 
dentro do cone, em caso de variação das forças atuantes. O cenário mais prová-
vel, portanto, não é o cenário previsto, mas sim o cenário com maior probabilida-
de de ocorrer no futuro, dentro de um grande número de cenários possíveis. O 
cenário mais provável, em muitos casos, pode não coincidir com o cenário de 
projetivo, conforme visto na Figura 1.
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A análise prospectiva é uma parte fundamental da gestão estratégica e 
um dos pilares do Método Grumbach. Análise prospectiva não deve ser confundi-
da com previsão do futuro. A prospectiva considera que o futuro, apesar de não 
poder ser previsto pode ser construído e monitorado.

A análise prospectiva tem como propósito a identificação de diversos 
futuros possíveis (cenários prospectivos), dentro de um horizonte temporal 
específico, com o propósito de definir estratégias capazes de: preparar a institui-
ção para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos acontecimentos fora de sua 
competência, e/ou alterar em favor da organização, as probabilidades de 
ocorrência dos eventos abrangidos parcialmente por sua esfera de competência 
com base em parcerias estratégicas. 

No Método Grumbach, utiliza-se uma modelagem probabilística de 
cenários. As questões estratégicas são modeladas por variáveis binárias (variá-
veis de Bernoulli), e os cenários, gerados por simulação Monte Carlo, o que 
produz uma partição do espaço de possibilidades. A principal característica 
dessa modelagem é que todos os cenários alternativos, possíveis, são represen-
tados em um Mapa de Cenários.

Ao focar na análise prospectiva probabilística o Método opta por uma 
metodologia focada em resultados. O propósito da análise prospectiva é prepa-
rar a instituição para o ambiente externo que irá enfrentar no futuro e/ou, se 

possível, alterá-lo.

Dois aspectos são fundamentais quando se fala em análise prospecti-
va: o primeiro é que análise prospectiva não quer dizer previsão de futuro, e o 
segundo é que a análise somente é válida em um horizonte temporal previamen-
te definido.

A análise prospectiva, está alicerçada no estudo de cenários prospecti-
vos.

CENÁRIOS PROSPECTIVOS

Cenários prospectivos, sempre é bom lembrar, não são predições de 
futuro. Cenários não são ferramentas para predizer o futuro, e sim ferramentas 
de auxílio à tomada de decisão estratégica. Existem basicamente duas aborda-
gens de cenários: projetiva e prospectiva, cujas aplicabilidades dependem dos 
horizontes temporais empregados. 

A abordagem projetiva parte da hipótese que as forças que modelaram 
o passado continuarão a modelar o futuro (Fig. 1). Este, portanto, é visto como 
uma continuação da direção definida pelo passado, e em geral é visto como 
único. O cenário projetivo é obtido pela extrapolação do comportamento das 
variáveis que modelam o cenário.

Existem diversas metodologias de construção de cenários prospecti-
vos, desde abordagens totalmente qualitativas até abordagens totalmente quan-
titativas. O processo de geração de cenários prospectivos, do Método Grumbach, 
é uma modelagem probabilística. 

As origens deste modelo estão nos trabalhos de Gordon & Helmer, na 
Rand Corporation , na década de 1950. O modelo foi desenvolvido com três 
propósitos básicos: modelar uma grande quantidade de variáveis estratégicas 
simultaneamente (em geral utilizamos entre 10 e 15 variáveis), permitir o acom-
panhamento dos cenários (o mapa de cenários é uma partição) e, avaliar parce-
rias estratégicas na definição do cenário alvo (normativo) empregando princípios 
da teoria dos jogos. 

Cenários Prospectivos são combinações de variáveis discretas que 
descrevem futuros possíveis. Cada variável discreta representa o que chama-
mos de Questão Estratégica e são utilizadas na geração dos cenários.

As variáveis discretas são obtidas pela transformação das variáveis do 
ambiente, quer sejam discretas ou não, em variáveis discretas, pela definição de 
valores específicos de tomada de decisão estratégica da organização. 

No caso específico de cenários prospectivos estratégicos utilizamos 
variáveis binárias, mais precisamente variáveis de Bernoulli. Neste caso, para 

cada variável utilizada, deverá ser definido um único valor de tomada de decisão 
estratégica da instituição.

As variáveis de Bernoulli são variáveis binárias que podem assumir 
duas posições, sendo que a probabilidade de assumir uma posição é igual ao 
complemento da probabilidade de assumir a outra posição.

Questões estratégicas são definidas como variáveis, do ambiente, com 
grande impacto sobre objetivos da organização. A matéria-prima para a defini-
ção das questões estratégicas é a identificação do sistema e o diagnóstico 
estratégico, pois são eles que determinam a natureza do problema estratégico 
da organização.

A geração de cenários prospectivos, no Método Grumbach, utiliza as 
técnicas de Brainstorming, método Delphi, análise de Impactos Cruzados e simu-
lação Monte Carlo.

O resultado é um mapa de cenários prospectivos que se configura em 
uma partição do espaço futuros possíveis, chamados de futuros alternativos.

A modelagem garante a representação de todos os cenários possíveis, 
como combinações de variáveis binárias.
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O cenário projetivo é adequado para avaliações de curto prazo. Para 
horizontes de tempo maiores (superior a dois anos), os erros decorrentes da 
projeção aumentam exponencialmente, o que muitas vezes anulam o valor 
prático do cenário projetivo.

A abordagem prospectiva, por outro lado, parte da hipótese que as 
forças que modelaram o passado poderão não continuar no futuro e, mais ainda, 
considera que poderão surgir outras forças que desempenharão papel relevante 
na definição do futuro. Assim, a abordagem prospectiva considera possíveis 
quebras de tendências.

A prospectiva considera que os futuros são múltiplos e incertos. Desta 
forma, a melhor representação do futuro, na prospectiva, não é um ponto, como 
na Figura 1, e sim um cone, conforme mostrado na figura 2. 

O vértice do cone está colocado no presente, pois a descrição de um 
cenário prospectivo deve manter uma estreita conexão com o presente e a 
descrição do cenário deve identificar os caminhos pelos quais o presente poderá 
se transformar no futuro. 

Na Figura 2, o centro da base do cone representa o cenário mais prová-
vel. O ponto foi escolhido porque apresenta maior probabilidade de permanecer 
dentro do cone, em caso de variação das forças atuantes. O cenário mais prová-
vel, portanto, não é o cenário previsto, mas sim o cenário com maior probabilida-
de de ocorrer no futuro, dentro de um grande número de cenários possíveis. O 
cenário mais provável, em muitos casos, pode não coincidir com o cenário de 
projetivo, conforme visto na Figura 1.

A análise prospectiva é uma parte fundamental da gestão estratégica e 
um dos pilares do Método Grumbach. Análise prospectiva não deve ser confundi-
da com previsão do futuro. A prospectiva considera que o futuro, apesar de não 
poder ser previsto pode ser construído e monitorado.

A análise prospectiva tem como propósito a identificação de diversos 
futuros possíveis (cenários prospectivos), dentro de um horizonte temporal 
específico, com o propósito de definir estratégias capazes de: preparar a institui-
ção para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos acontecimentos fora de sua 
competência, e/ou alterar em favor da organização, as probabilidades de 
ocorrência dos eventos abrangidos parcialmente por sua esfera de competência 
com base em parcerias estratégicas. 

No Método Grumbach, utiliza-se uma modelagem probabilística de 
cenários. As questões estratégicas são modeladas por variáveis binárias (variá-
veis de Bernoulli), e os cenários, gerados por simulação Monte Carlo, o que 
produz uma partição do espaço de possibilidades. A principal característica 
dessa modelagem é que todos os cenários alternativos, possíveis, são represen-
tados em um Mapa de Cenários.

Ao focar na análise prospectiva probabilística o Método opta por uma 
metodologia focada em resultados. O propósito da análise prospectiva é prepa-
rar a instituição para o ambiente externo que irá enfrentar no futuro e/ou, se 

possível, alterá-lo.

Dois aspectos são fundamentais quando se fala em análise prospecti-
va: o primeiro é que análise prospectiva não quer dizer previsão de futuro, e o 
segundo é que a análise somente é válida em um horizonte temporal previamen-
te definido.

A análise prospectiva, está alicerçada no estudo de cenários prospecti-
vos.

CENÁRIOS PROSPECTIVOS

Cenários prospectivos, sempre é bom lembrar, não são predições de 
futuro. Cenários não são ferramentas para predizer o futuro, e sim ferramentas 
de auxílio à tomada de decisão estratégica. Existem basicamente duas aborda-
gens de cenários: projetiva e prospectiva, cujas aplicabilidades dependem dos 
horizontes temporais empregados. 

A abordagem projetiva parte da hipótese que as forças que modelaram 
o passado continuarão a modelar o futuro (Fig. 1). Este, portanto, é visto como 
uma continuação da direção definida pelo passado, e em geral é visto como 
único. O cenário projetivo é obtido pela extrapolação do comportamento das 
variáveis que modelam o cenário.

Existem diversas metodologias de construção de cenários prospecti-
vos, desde abordagens totalmente qualitativas até abordagens totalmente quan-
titativas. O processo de geração de cenários prospectivos, do Método Grumbach, 
é uma modelagem probabilística. 

As origens deste modelo estão nos trabalhos de Gordon & Helmer, na 
Rand Corporation , na década de 1950. O modelo foi desenvolvido com três 
propósitos básicos: modelar uma grande quantidade de variáveis estratégicas 
simultaneamente (em geral utilizamos entre 10 e 15 variáveis), permitir o acom-
panhamento dos cenários (o mapa de cenários é uma partição) e, avaliar parce-
rias estratégicas na definição do cenário alvo (normativo) empregando princípios 
da teoria dos jogos. 

Cenários Prospectivos são combinações de variáveis discretas que 
descrevem futuros possíveis. Cada variável discreta representa o que chama-
mos de Questão Estratégica e são utilizadas na geração dos cenários.

As variáveis discretas são obtidas pela transformação das variáveis do 
ambiente, quer sejam discretas ou não, em variáveis discretas, pela definição de 
valores específicos de tomada de decisão estratégica da organização. 

No caso específico de cenários prospectivos estratégicos utilizamos 
variáveis binárias, mais precisamente variáveis de Bernoulli. Neste caso, para 

cada variável utilizada, deverá ser definido um único valor de tomada de decisão 
estratégica da instituição.

As variáveis de Bernoulli são variáveis binárias que podem assumir 
duas posições, sendo que a probabilidade de assumir uma posição é igual ao 
complemento da probabilidade de assumir a outra posição.

Questões estratégicas são definidas como variáveis, do ambiente, com 
grande impacto sobre objetivos da organização. A matéria-prima para a defini-
ção das questões estratégicas é a identificação do sistema e o diagnóstico 
estratégico, pois são eles que determinam a natureza do problema estratégico 
da organização.

A geração de cenários prospectivos, no Método Grumbach, utiliza as 
técnicas de Brainstorming, método Delphi, análise de Impactos Cruzados e simu-
lação Monte Carlo.

O resultado é um mapa de cenários prospectivos que se configura em 
uma partição do espaço futuros possíveis, chamados de futuros alternativos.

A modelagem garante a representação de todos os cenários possíveis, 
como combinações de variáveis binárias.
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O cenário projetivo é adequado para avaliações de curto prazo. Para 
horizontes de tempo maiores (superior a dois anos), os erros decorrentes da 
projeção aumentam exponencialmente, o que muitas vezes anulam o valor 
prático do cenário projetivo.

A abordagem prospectiva, por outro lado, parte da hipótese que as 
forças que modelaram o passado poderão não continuar no futuro e, mais ainda, 
considera que poderão surgir outras forças que desempenharão papel relevante 
na definição do futuro. Assim, a abordagem prospectiva considera possíveis 
quebras de tendências.

A prospectiva considera que os futuros são múltiplos e incertos. Desta 
forma, a melhor representação do futuro, na prospectiva, não é um ponto, como 
na Figura 1, e sim um cone, conforme mostrado na figura 2. 

O vértice do cone está colocado no presente, pois a descrição de um 
cenário prospectivo deve manter uma estreita conexão com o presente e a 
descrição do cenário deve identificar os caminhos pelos quais o presente poderá 
se transformar no futuro. 

Na Figura 2, o centro da base do cone representa o cenário mais prová-
vel. O ponto foi escolhido porque apresenta maior probabilidade de permanecer 
dentro do cone, em caso de variação das forças atuantes. O cenário mais prová-
vel, portanto, não é o cenário previsto, mas sim o cenário com maior probabilida-
de de ocorrer no futuro, dentro de um grande número de cenários possíveis. O 
cenário mais provável, em muitos casos, pode não coincidir com o cenário de 
projetivo, conforme visto na Figura 1.

A análise prospectiva é uma parte fundamental da gestão estratégica e 
um dos pilares do Método Grumbach. Análise prospectiva não deve ser confundi-
da com previsão do futuro. A prospectiva considera que o futuro, apesar de não 
poder ser previsto pode ser construído e monitorado.

A análise prospectiva tem como propósito a identificação de diversos 
futuros possíveis (cenários prospectivos), dentro de um horizonte temporal 
específico, com o propósito de definir estratégias capazes de: preparar a institui-
ção para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos acontecimentos fora de sua 
competência, e/ou alterar em favor da organização, as probabilidades de 
ocorrência dos eventos abrangidos parcialmente por sua esfera de competência 
com base em parcerias estratégicas. 

No Método Grumbach, utiliza-se uma modelagem probabilística de 
cenários. As questões estratégicas são modeladas por variáveis binárias (variá-
veis de Bernoulli), e os cenários, gerados por simulação Monte Carlo, o que 
produz uma partição do espaço de possibilidades. A principal característica 
dessa modelagem é que todos os cenários alternativos, possíveis, são represen-
tados em um Mapa de Cenários.

Ao focar na análise prospectiva probabilística o Método opta por uma 
metodologia focada em resultados. O propósito da análise prospectiva é prepa-
rar a instituição para o ambiente externo que irá enfrentar no futuro e/ou, se 

possível, alterá-lo.

Dois aspectos são fundamentais quando se fala em análise prospecti-
va: o primeiro é que análise prospectiva não quer dizer previsão de futuro, e o 
segundo é que a análise somente é válida em um horizonte temporal previamen-
te definido.

A análise prospectiva, está alicerçada no estudo de cenários prospecti-
vos.

CENÁRIOS PROSPECTIVOS

Cenários prospectivos, sempre é bom lembrar, não são predições de 
futuro. Cenários não são ferramentas para predizer o futuro, e sim ferramentas 
de auxílio à tomada de decisão estratégica. Existem basicamente duas aborda-
gens de cenários: projetiva e prospectiva, cujas aplicabilidades dependem dos 
horizontes temporais empregados. 

A abordagem projetiva parte da hipótese que as forças que modelaram 
o passado continuarão a modelar o futuro (Fig. 1). Este, portanto, é visto como 
uma continuação da direção definida pelo passado, e em geral é visto como 
único. O cenário projetivo é obtido pela extrapolação do comportamento das 
variáveis que modelam o cenário.

Existem diversas metodologias de construção de cenários prospecti-
vos, desde abordagens totalmente qualitativas até abordagens totalmente quan-
titativas. O processo de geração de cenários prospectivos, do Método Grumbach, 
é uma modelagem probabilística. 

As origens deste modelo estão nos trabalhos de Gordon & Helmer, na 
Rand Corporation , na década de 1950. O modelo foi desenvolvido com três 
propósitos básicos: modelar uma grande quantidade de variáveis estratégicas 
simultaneamente (em geral utilizamos entre 10 e 15 variáveis), permitir o acom-
panhamento dos cenários (o mapa de cenários é uma partição) e, avaliar parce-
rias estratégicas na definição do cenário alvo (normativo) empregando princípios 
da teoria dos jogos. 

Cenários Prospectivos são combinações de variáveis discretas que 
descrevem futuros possíveis. Cada variável discreta representa o que chama-
mos de Questão Estratégica e são utilizadas na geração dos cenários.

As variáveis discretas são obtidas pela transformação das variáveis do 
ambiente, quer sejam discretas ou não, em variáveis discretas, pela definição de 
valores específicos de tomada de decisão estratégica da organização. 

No caso específico de cenários prospectivos estratégicos utilizamos 
variáveis binárias, mais precisamente variáveis de Bernoulli. Neste caso, para 

cada variável utilizada, deverá ser definido um único valor de tomada de decisão 
estratégica da instituição.

As variáveis de Bernoulli são variáveis binárias que podem assumir 
duas posições, sendo que a probabilidade de assumir uma posição é igual ao 
complemento da probabilidade de assumir a outra posição.

Questões estratégicas são definidas como variáveis, do ambiente, com 
grande impacto sobre objetivos da organização. A matéria-prima para a defini-
ção das questões estratégicas é a identificação do sistema e o diagnóstico 
estratégico, pois são eles que determinam a natureza do problema estratégico 
da organização.

A geração de cenários prospectivos, no Método Grumbach, utiliza as 
técnicas de Brainstorming, método Delphi, análise de Impactos Cruzados e simu-
lação Monte Carlo.

O resultado é um mapa de cenários prospectivos que se configura em 
uma partição do espaço futuros possíveis, chamados de futuros alternativos.

A modelagem garante a representação de todos os cenários possíveis, 
como combinações de variáveis binárias.
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O cenário projetivo é adequado para avaliações de curto prazo. Para 
horizontes de tempo maiores (superior a dois anos), os erros decorrentes da 
projeção aumentam exponencialmente, o que muitas vezes anulam o valor 
prático do cenário projetivo.

A abordagem prospectiva, por outro lado, parte da hipótese que as 
forças que modelaram o passado poderão não continuar no futuro e, mais ainda, 
considera que poderão surgir outras forças que desempenharão papel relevante 
na definição do futuro. Assim, a abordagem prospectiva considera possíveis 
quebras de tendências.

A prospectiva considera que os futuros são múltiplos e incertos. Desta 
forma, a melhor representação do futuro, na prospectiva, não é um ponto, como 
na Figura 1, e sim um cone, conforme mostrado na figura 2. 

O vértice do cone está colocado no presente, pois a descrição de um 
cenário prospectivo deve manter uma estreita conexão com o presente e a 
descrição do cenário deve identificar os caminhos pelos quais o presente poderá 
se transformar no futuro. 

Na Figura 2, o centro da base do cone representa o cenário mais prová-
vel. O ponto foi escolhido porque apresenta maior probabilidade de permanecer 
dentro do cone, em caso de variação das forças atuantes. O cenário mais prová-
vel, portanto, não é o cenário previsto, mas sim o cenário com maior probabilida-
de de ocorrer no futuro, dentro de um grande número de cenários possíveis. O 
cenário mais provável, em muitos casos, pode não coincidir com o cenário de 
projetivo, conforme visto na Figura 1.

A análise prospectiva é uma parte fundamental da gestão estratégica e 
um dos pilares do Método Grumbach. Análise prospectiva não deve ser confundi-
da com previsão do futuro. A prospectiva considera que o futuro, apesar de não 
poder ser previsto pode ser construído e monitorado.

A análise prospectiva tem como propósito a identificação de diversos 
futuros possíveis (cenários prospectivos), dentro de um horizonte temporal 
específico, com o propósito de definir estratégias capazes de: preparar a institui-
ção para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos acontecimentos fora de sua 
competência, e/ou alterar em favor da organização, as probabilidades de 
ocorrência dos eventos abrangidos parcialmente por sua esfera de competência 
com base em parcerias estratégicas. 

No Método Grumbach, utiliza-se uma modelagem probabilística de 
cenários. As questões estratégicas são modeladas por variáveis binárias (variá-
veis de Bernoulli), e os cenários, gerados por simulação Monte Carlo, o que 
produz uma partição do espaço de possibilidades. A principal característica 
dessa modelagem é que todos os cenários alternativos, possíveis, são represen-
tados em um Mapa de Cenários.

Ao focar na análise prospectiva probabilística o Método opta por uma 
metodologia focada em resultados. O propósito da análise prospectiva é prepa-
rar a instituição para o ambiente externo que irá enfrentar no futuro e/ou, se 

possível, alterá-lo.

Dois aspectos são fundamentais quando se fala em análise prospecti-
va: o primeiro é que análise prospectiva não quer dizer previsão de futuro, e o 
segundo é que a análise somente é válida em um horizonte temporal previamen-
te definido.

A análise prospectiva, está alicerçada no estudo de cenários prospecti-
vos.

CENÁRIOS PROSPECTIVOS

Cenários prospectivos, sempre é bom lembrar, não são predições de 
futuro. Cenários não são ferramentas para predizer o futuro, e sim ferramentas 
de auxílio à tomada de decisão estratégica. Existem basicamente duas aborda-
gens de cenários: projetiva e prospectiva, cujas aplicabilidades dependem dos 
horizontes temporais empregados. 

A abordagem projetiva parte da hipótese que as forças que modelaram 
o passado continuarão a modelar o futuro (Fig. 1). Este, portanto, é visto como 
uma continuação da direção definida pelo passado, e em geral é visto como 
único. O cenário projetivo é obtido pela extrapolação do comportamento das 
variáveis que modelam o cenário.

Existem diversas metodologias de construção de cenários prospecti-
vos, desde abordagens totalmente qualitativas até abordagens totalmente quan-
titativas. O processo de geração de cenários prospectivos, do Método Grumbach, 
é uma modelagem probabilística. 

As origens deste modelo estão nos trabalhos de Gordon & Helmer, na 
Rand Corporation , na década de 1950. O modelo foi desenvolvido com três 
propósitos básicos: modelar uma grande quantidade de variáveis estratégicas 
simultaneamente (em geral utilizamos entre 10 e 15 variáveis), permitir o acom-
panhamento dos cenários (o mapa de cenários é uma partição) e, avaliar parce-
rias estratégicas na definição do cenário alvo (normativo) empregando princípios 
da teoria dos jogos. 

Cenários Prospectivos são combinações de variáveis discretas que 
descrevem futuros possíveis. Cada variável discreta representa o que chama-
mos de Questão Estratégica e são utilizadas na geração dos cenários.

As variáveis discretas são obtidas pela transformação das variáveis do 
ambiente, quer sejam discretas ou não, em variáveis discretas, pela definição de 
valores específicos de tomada de decisão estratégica da organização. 

No caso específico de cenários prospectivos estratégicos utilizamos 
variáveis binárias, mais precisamente variáveis de Bernoulli. Neste caso, para 

cada variável utilizada, deverá ser definido um único valor de tomada de decisão 
estratégica da instituição.

As variáveis de Bernoulli são variáveis binárias que podem assumir 
duas posições, sendo que a probabilidade de assumir uma posição é igual ao 
complemento da probabilidade de assumir a outra posição.

Questões estratégicas são definidas como variáveis, do ambiente, com 
grande impacto sobre objetivos da organização. A matéria-prima para a defini-
ção das questões estratégicas é a identificação do sistema e o diagnóstico 
estratégico, pois são eles que determinam a natureza do problema estratégico 
da organização.

A geração de cenários prospectivos, no Método Grumbach, utiliza as 
técnicas de Brainstorming, método Delphi, análise de Impactos Cruzados e simu-
lação Monte Carlo.

O resultado é um mapa de cenários prospectivos que se configura em 
uma partição do espaço futuros possíveis, chamados de futuros alternativos.

A modelagem garante a representação de todos os cenários possíveis, 
como combinações de variáveis binárias.
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Promover a gestão tributária, orçamentária e 
financeira, bem como subsidiar a formulação e 
avaliação de políticas públicas do Estado de 
Goiás, contribuindo para o seu desenvolvimento 
sustentável com equilíbrio fiscal.MISSÃO



VISÃO
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Ser reconhecida como uma organização de 
referência nacional em planejamento e gestão 
tributária, orçamentária e financeira, e no 
assessoramento estratégico para a formulação 
de políticas públicas efetivas, com participação 
social, para o desenvolvimento sustentável do 
Estado de Goiás. 



VALORES
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Ética
Absoluta aderência aos princípios e deveres dos servidores 
públicos, como decoro, zelo, dignidade, eficácia e honra, além 
da observância dos princípios fundamentais da administração 
pública.

Transparência
Disponibilização oportuna à sociedade, nos limites da lei, de 
todos os dados, informações e conhecimentos afetos às suas 
atividades.

Comprometimento
Realização, com responsabilidade e excelência, de tudo aquilo 
que foi proposto e acordado. 

Valorização do capital humano
Traduzido pela busca da realização das potencialidades 
individuais dos servidores, em função dos objetivos 
organizacionais.
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Valorização do conhecimento 
Criação de uma cultura de aprendizagem contínua, por meio 
de ações de Gestão do Conhecimento, pressupondo-se o 
conhecimento como atributo inerente ao ser humano, 
materializado quando se dá sentido à informação. 

Eficiência
Utilização dos meios mais econômicos, dos melhores 
métodos e das melhores práticas.

Inovação e criatividade
Como fundamentos para uma postura de melhoria contínua e 
atuação proativa em relação às alterações do ambiente. 
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MAPA
ESTRATÉGICO



3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente
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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
NA PERSPECTIVA DE GOVERNO
E SOCIEDADE

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos

 



3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente
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1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos

 



53PLANO ESTRATÉGICO ECONOMIA-GO || Iniciativas Estratégicas na Perspectiva de Processos Internos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
NA PERSPECTIVA DE
PROCESSOS INTERNOS

3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos

 



3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos

 



60 Iniciativas Estratégicas na Perspectiva de Processos Internos ||  PLANO ESTRATÉGICO ECONOMIA-GO

3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos

 



3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
NA PERSPECTIVA DE
PESSOAS, TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA

3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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3. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE
AQUISIÇÕES E CONTRATOS
3.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Licitação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aprimorar os processos de licitação
3.2. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão de Contratos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar os processos de gestão de contratos 
4. OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DO GASTO PÚBLICO 
4.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão do Gasto 

Público
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Reestruturar a gestão do Gasto Público
4.1.2. Promover ações de melhorias na Gestão Contábil, para fins de 

tomadas decisões gerencias e prestação de contas aos órgãos de controle, 
interno e externo

4.1.3. Aprimorar a gestão da Dívida Pública 
4.1.4. Implantar a sistemática de gestão de custos
4.1.5. Padronizar os procedimentos de projeção e controle de fluxo de 

caixa
5. OBJETIVO: APRIMORAR A LEGISLAÇÃO FISCAL 
5.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar e Simplificar o Normativo e a 

Legislação Fiscal do Estado 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Fortalecer a ação conjunta dos entes federativos  
5.1.2. Revisar a legislação específica quanto a restituições 
5.1.3. Simplificar a legislação tributária 
5.1.4. Simplificar o normativo para o controle do cumprimento das 

obrigações principal e acessórias 
5.1.5. Incluir cláusulas de proteção ambiental na legislação referente 

aos programas de benefícios e incentivos fiscais do estado
5.1.6. Normatizar a criação do Cadastro Positivo
5.1.7. Produzir estudo técnico para redimensionamento dos benefícios 

fiscais
6. OBJETIVO: AUMENTAR A EFETIVIDADE
DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA FISCAL
6.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Modelo de Gestão da Corregedoria 

Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.1.1. Adequação do modelo de gestão da Corregedoria Fiscal 
6.1.2. Dar transparência às ações da Corregedoria Fiscal
6.1.3. Instituir, aprovar e disseminar um Código de Ética para os 

servidores fazendários
6.2. ESTRATÉGIA: Monitorar Ilícitos Disciplinares Pró Ativamente

1. OBJETIVO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ESTADUAL
2. OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.2.1. Ampliar o monitoramento de ilícitos disciplinares
6.3. ESTRATÉGIA: Prevenir Ilícitos Disciplinares 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
6.3.1. Instituir programa de prevenção a ilícitos disciplinares
7. OBJETIVO: BUSCAR E MANTER O EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO
7.1. ESTRATÉGIA: Promover a Articulação com Atores Externos para 

Alinhamento de Prazos - COINDICE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.1.1. Propor alteração legislativa dos critérios de cálculo do IPM 

referentes ao ICMS Ecológico   
7.1.2. Rever as cláusulas contratuais com a instituição financeira 

responsável pelos repasses das transferências constitucionais  
7.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão de Receitas Extra tributárias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.2.1. Estabelecer a gestão de receitas extra tributárias 
7.2.2. Consolidar o programa Tesouro Verde   
7.3. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Política Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
7.3.1. Criar comitê para ações que impactam a Política Fiscal
7.3.2. Implementar plano de avaliação da Política Fiscal
7.3.3. Promover o acompanhamento das metas de ajustes fiscais e 

divulgação dos relatórios fiscais do estado de Goiás
8. OBJETIVO: FORTALECER A GERAÇÃO E
A GESTÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
8.1. ESTRATÉGIA: Fortalecer a Integração Estratégica com Parceiros 

Internos e Externos 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.1.1. Instituir acordos de cooperação técnica com parceiros internos e 

externos 
8.2. ESTRATÉGIA: Promover a Inovação Contínua dos Processos de 

Geração de Inteligência e Assessoramento 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
8.2.1. Modelar e otimizar os processos da geração e gestão da 

inteligência estratégica 
9. OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM
INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA ECONOMIA
9.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Transparência Ativa 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.1.1. Instituir e estruturar o monitoramento da Carta de Serviços ao 

Cidadão 
9.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Processo de Comunicação 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS: 
9.2.1. Aprimorar a gestão da comunicação organizacional da 

Secretaria da Economia

    

10. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA ESTRATÉGICA 
10.1. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Corporativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.1.1. Consolidar a Gestão por Processos na organização
10.1.2. Consolidar a Gestão por Projetos no âmbito da Secretaria da 

Economia
10.1.3. Criar um comitê permanente de governança corporativa
10.1.4. Promover a gestão do Planejamento Estratégico
10.2. ESTRATÉGIA: Consolidar a Gestão Estratégica Estadual
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:  
10.2.1. Elaborar e monitorar agenda estratégica estadual de 

prioridades
10.2.2. Elaborar o Plano Plurianual do Estado para o período 2020 a 

2023
10.2.3. Otimizar o modelo de monitoramento do PPA
10.3. ESTRATÉGIA: Gerir Riscos Institucionais  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.3.1. Consolidar a Gestão de Riscos da Secretaria da Economia
10.4. ESTRATÉGIA: Realizar a Gestão para Resultados  
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
10.4.1. Desenvolver o Plano de Gestão para Resultados da Secretaria 

da Economia
11. OBJETIVO: MODERNIZAR E APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE-CIDADÃO

11.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Controle e Monitoramento do 
Sigilo Fiscal

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.1.1. Aperfeiçoar a sistemática de monitoramento e controle do 

sigilo fiscal 
11.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Atendimento e a Orientação 

Tributária
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
11.2.1. Centralizar e aprimorar o atendimento virtual e presencial ao 

contribuinte
11.2.2. Criar o Portal do Empresário Contabilista
11.2.3. Aprimorar constantemente o serviço de informações a 

autoridades
11.2.4. Aprimorar constantemente o serviço de orientação tributária 

formal e virtual ao contribuinte e aos servidores da pasta
11.2.5. Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, 

disponibilizando os serviços possíveis para este canal
12. OBJETIVO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO
SOCIAL PARA A CIDADANIA FISCAL
12.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar os Canais de Participação para o 

Cidadão
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

12.1.1. Aperfeiçoar a atuação da Ouvidoria Fazendária
12.1.2. Aprimorar o atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à 

Informação - LAI
12.1.3. Reestruturar o atendimento de denúncias de sonegação fiscal 

(Disque-Sonegação outros canais)
12.2. ESTRATÉGIA: Promover a Educação Fiscal
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
12.2.1. Disseminar a Educação Fiscal perante os públicos interno e 

externo
12.2.2. Aprimorar a sistemática de divulgação permanente sobre os 

tributos e as obrigações pertinentes
13. OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL
E CONSTANTE DA RECEITA ESTADUAL
13.1. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Gestão dos Processos da Dívida 

Ativa
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.1.1. Automatizar o Processo Administrativo Tributário (PATe - 

Módulo Dívida Ativa)
13.1.2. Desenvolver o sistema de inscrição em Dívida Ativa de outros 

órgãos
13.1.3. Desenvolver sistema para atualização dos registros contábeis 

na Dívida Ativa

13.1.4. Desenvolver sistema para baixa eletrônica de processos 
prescritos

13.1.5. Implantar sistemática automatizada de 
inserção/retorno/remoção das Certidões de Dívida Ativa – CDA

13.2. ESTRATÉGIA: Aprimorar as Medidas de Restrição ao Devedor 
do Estado de Goiás

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.2.1. Desenvolver sistema corporativo que realize a busca de bens e 

tratamento das informações
13.2.2. Desenvolver sistema para seleção dos processos a serem 

enviados ao PROTESTO e a SERASA
13.2.3. Incentivar a utilização do CADIN pelos demais órgãos e 

entidades estaduais
13.3. ESTRATÉGIA: Aprimorar o Cadastro de Contribuintes do Estado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.3.1. Realizar a integração total do cadastro de contribuintes à 

REDESIM
13.4. ESTRATÉGIA: Aumentar a Liquidez e a Certeza do Crédito 

Tributário no Menor Tempo
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.4.1. Estruturar, padronizar e informatizar os atos e procedimentos 

da Representação Fazendária

13.6.2. Aperfeiçoar os mecanismos de cobrança
13.6.3. Firmar convênio com o Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI)
13.6.4. Implantar o Sistema Conta Corrente Fiscal abrangendo os três 

impostos
13.6.5. Rever regras para a sistemática de parcelamento
13.6.6. Viabilizar a integração ou acesso ao Sistema do Tribunal de 

Justiça de GO
13.7. ESTRATÉGIA: Garantir Celeridade no Julgamento do 

Contencioso Fiscal para Disponibilizar o Crédito Tributário Exequível em 
Tempo razoável

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.7.1. Implantar o sistema eletrônico do Contencioso Fiscal – PATe
13.7.2. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

julgamento do contencioso fiscal
13.7.3. Promover melhorias nos procedimentos vinculados ao 

lançamento do crédito tributário realizado pela Superintendência da Receita 
Estadual

13.8. ESTRATÉGIA: Incrementar o Controle de Outras Receitas e 
Repasses

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.8.1. Realizar controle sistemático dos repasses provenientes das 

compensações financeiras (lei Kandir) pelas desonerações das exportações
13.9. ESTRATÉGIA: Manter Excelência no Atendimento das 

Demandas Jurídicas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.9.1. Acompanhar as demandas jurídicas de interesse da Receita 

Estadual
13.9.2. Desenvolver sistema para controle de garantias judiciais – SRC
13.10. ESTRATÉGIA: Melhorar a Gestão dos Incentivos e Benefícios
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.10.1. Estabelecer sistemática de gestão do gasto tributário, das 

políticas de benefícios e incentivos tributários
13.11. ESTRATÉGIA: Monitorar o Cumprimento das Obrigações 

Principal e Acessórias
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.11.1. Adequar o sistema de emissão de DARE e GNRE
13.11.2. Criar sistema de controle de operações com crédito e 

restituições
13.11.3. Criar sistema de notificações e intimações
13.11.4. Desenvolver sistema para identificar empresas inadimplentes 

em relação às obrigações principal e acessória
13.12. ESTRATÉGIA: Promover a Informatização do Controle da 

Arrecadação
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.12.1. Aprimorar sistemática e controle de metas da arrecadação
13.12.2. Consolidar o sistema informatizado de arrecadação

13.5. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade e Seletividade na 
Fiscalização dos Tributos Estaduais

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.5.1. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ITCD
13.5.2. Estabelecer sistemática de aprimoramento do planejamento e 

execução da ação fiscal
13.5.3. Adequar os sistemas de auto de infração 
13.5.4. Aprimorar a seleção de contribuintes para auditoria do ICMS - 

sistema AUDIT
13.5.5. Combater a informalidade
13.5.6. Controlar o estoque da movimentação de gado bovino por meio 

eletrônico
13.5.7. Criar critérios de alerta de desconformidade fiscal para fins de 

fiscalização.
13.5.8. Criar mecanismo de validação pelo destinatário das operações 

com benefícios fiscais
13.5.9. Criar modelo de arrecadação potencial para identificação das 

brechas tributárias por segmento e por contribuinte
13.5.10. Criar o Dossiê Eletrônico do Contribuinte
13.5.11. Criar sistemática de auditorias para controle da qualidade das 

informações referentes ao IPVA nos sistemas SEFAZ/DETRAN
13.5.12. Desenvolver modelo para as vistorias com padronização de 

procedimentos 
13.5.13. Desenvolver sistemática de desbloqueio automático dos 

contribuintes 
13.5.14. Desenvolver o sistema de auditoria de energia elétrica e de 

comunicação
13.5.15. Desenvolver sistema de concessão de benefícios de isenção e 

redução do IPVA
13.5.16. Desenvolver Sistema de Atendimento, Fiscalização e Auditoria 

das Importações - SISIMP
13.5.17. Desenvolver sistema de auditoria do SUFRAMA
13.5.18. Desenvolver sistema de controle de solicitações de 

restituições de tributos estaduais
13.5.19. Desenvolver sistema de gestão dos TAREs
13.5.20. Desenvolver Sistema Estadual Informatizado de Auditoria das 

Exportações - SAEX
13.5.21. Elaborar metodologia, criar procedimentos e implementar 

sistema de medição do quantitativo de Mandados de Segurança
13.5.22. Implantar o Laboratório Forense 
13.5.23. Tornar os sistemas e programas utilizados nas auditorias e 

fiscalizações corporativos - Sistema AUDIT
13.5.24. Unificar o recolhimento do IPVA e demais receitas da 

ECONOMIA/DETRAN no documento de arrecadação - DARE 
13.6. ESTRATÉGIA: Buscar a Efetividade na Cobrança e Garantia dos 

Créditos
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
13.6.1. Aprimorar a sistemática de baixa

1. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO, DE 
INFRAESTRUTURA E DE SUPRIMENTOS

1.1. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão da Frota de 
Veículos

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.1.1. Aprimorar a gestão de frotas
1.2. ESTRATÉGIA: Adequar e Modernizar a Gestão Patrimonial de 

Bens Móveis
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.2.1. Aprimorar a sistemática de gestão patrimonial de bens móveis
1.3. ESTRATÉGIA: Dinamizar a Gestão Documental
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.3.1. Implantar comissão permanente de descarte de documentos 

físicos da Secretaria da Economia
1.4. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Modernização de Espaço 

Físico
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
1.4.1. Aprimorar a sistemática de planejamento e controle de 

demandas de obras
1.4.2. Adequar a estrutura física da Secretaria
1.5. ESTRATÉGIA: Promover a Modernização do Almoxarifado
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

1.5.1. Aprimorar a gestão do almoxarifado
2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS
2.1. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar os Processos de Gestão de Pessoas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.1.1. Aprimorar a gestão dos dossiês funcionais
2.1.2. Dar autonomia à Secretaria da Economia para integração e 

alterações necessárias nos sistemas corporativos da SEAD afetos a área de 
Recursos Humanos

2.1.3. Otimizar os procedimentos de gestão de pessoas
2.2. ESTRATÉGIA: Fortalecer o Quadro de Colaboradores da 

Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.2.1. Adequar a força de trabalho da Secretaria da Economia
2.2.2. Criar programa de valorização de servidores da Secretaria da 

Economia
2.3. ESTRATÉGIA: Implantar a Gestão por Competências
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.3.1. Implantar a gestão por competências na Secretaria da Economia
2.4. ESTRATÉGIA: Promover a Capacitação, a Formação e o 

Desenvolvimento Continuado dos Servidores
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.4.1. Aprimorar a Educação Tributária
2.4.2. Criar plano de capacitação continuada para os servidores da 

Secretaria da Economia

2.5. ESTRATÉGIA: Promover a melhoria do Clima Organizacional
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
2.5.1. Melhorar e monitorar o clima organizacional
3. OBJETIVO: IMPLANTAR A GOVERNANÇA E PROVER A 

INFRAESTRUTURA DE TIC
3.1. ESTRATÉGIA: Aumentar a Capacidade de Produção
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.1.1. Aperfeiçoar a formalização e priorização de projetos
3.1.2. Fortalecer os processos de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas
3.2. ESTRATÉGIA: Aumentar a Qualidade dos Serviços de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.2.1. Aprimorar a qualidade dos serviços de TIC prestados 
3.3. ESTRATÉGIA: Fomentar o Desenvolvimento de Soluções 

Tecnológicas Inovadoras
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.3.1. Ampliar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novas soluções
3.3.2. Realizar a migração de sistemas antigos
3.4. ESTRATÉGIA: Implantar Governança de TIC
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.4.1. Aprimorar os controles de segurança da informação
3.4.2. Aprimorar os mecanismos de governança de TIC

3.5. ESTRATÉGIA: Promover a Adequação e Atualização Tecnológica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
3.5.1. Criar plano de adequação permanente e atualização tecnológica
4. OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1. ESTRATÉGIA: Implantar Gestão do Conhecimento
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
4.1.1. Implantar sistemática para gestão do conhecimento na 

Secretaria.

5. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

5.1. ESTRATÉGIA: Adequar o Processo de Monitoramento de 
Naturezas de Despesas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.1.1. Propor melhorias e normatizar o processo de monitoramento de 

naturezas de despesas 
5.2. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar a Elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual - PLOA
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.2.1. Implementar sistematização de emendas parlamentares
5.2.2. Otimizar o processo de solicitação créditos adicionais
5.3. ESTRATÉGIA: Aperfeiçoar o Monitoramento e a Elaboração da 

Proposta Orçamentária da Secretaria da Economia
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.3.1. Aperfeiçoar a sistemática de elaboração e de monitoramento da 

Proposta Orçamentária da Secretaria 
5.4. ESTRATÉGIA: Aprimorar a Integração dos Sistemas 

Orçamentários e Financeiros
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:
5.4.1. Integrar os sistemas SIOFINet, AFT e SEONet entre si e com 

demais sistemas corporativos
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realizado o acompanhamento sistemático dos indicadores de desempenho, de 
forma a possibilitar a adoção de possíveis correções de rumo, de forma ágil e 
precisa.

Esse processo poderá envolver a revisão da estratégia e a 
implementação de ajustes e modificações, quando as circunstâncias do 
momento assim o exigirem. O trabalho de monitoramento e avaliação será 
realizado coletivamente em Reuniões de Análise da Estratégia – RAE, com 
periodicidade previamente estabelecida, onde serão conhecidas e discutidas as 
dificuldades na execução dos projetos e definidas as respectivas soluções. Nos 
intervalos das RAEs estão previstas Reuniões de Análise da Operação – RAO, 
com o objetivo de acompanhar o andamento dos projetos e tratar problemas 
recentes que exijam atenção imediata, sendo a quantidade de instâncias e 
periodicidade definidas em conformidade com a metodologia desenvolvida.

O modelo adotado para a construção do Planejamento Estratégico, o 
qual mobilizou todos os setores da Secretaria na busca de soluções para 
enfrentamento dos cenários desenhados, gerou um número elevado de 
propostas de ações e projetos na conclusão dessa fase. Diante da 
impossibilidade da execução simultânea de todos os projetos constantes do 
Plano, foi realizada, pela Alta Gestão da Secretaria, a priorização de execução 
destes e posterior recorte temporal.

Utilizando-se o Modelo Aditivo Linear para a priorização, foram 
estabelecidos critérios técnicos na avaliação de cada iniciativa, e pesos 
atribuídos a cada critério. Os critérios utilizados para a seleção priorizada dos 
projetos foram: grau de progresso, investimento, duração, grau de 
obrigatoriedade, ganho institucional interno, impacto social e impacto político.

Contemplando a temporalidade do plano estratégico, construído para o 
quadriênio 2019-2022, as iniciativas priorizadas foram distribuídas ao longo de 
sua vigência. A partir de uma análise de viabilidade temporal, estabeleceu-se um 
recorte inicial de 12 meses para que os primeiros projetos sejam iniciados ao 
longo do ano de 2019, constituindo a chamada “primeira onda de projetos”. 
Desse modo, serão iniciadas a fase de execução/monitoramento/avaliação de 
resultados, a qual será desdobrada em duas frentes, uma com relação aos 
programas e projetos, e a outra quanto aos indicadores de desempenho.

A gestão do plano estratégico é um desafio constante, para o qual a 
organização deverá estar preparada. Nesse sentido, alguns mecanismos ligados 
às ferramentas, processos e pessoas podem assegurar a governabilidade do 
plano estratégico e a sua execução, desde que haja a conscientização da 
necessidade de utilização do plano como um instrumento de gestão e como uma 
trilha para o alcance dos objetivos organizacionais.

Para o acompanhamento da execução das iniciativas estratégicas 
traduzidas por projetos ou programas constantes do Plano Estratégico, serão 
adotadas as melhores práticas em gerenciamento de projetos, aplicadas por 
meio da metodologia desenvolvida pela Gerência de Modernização Institucional 
da Secretaria, elaborada com base no preconizado pelo Guia PMBOK® (Project 
Management Body of Knowledge), publicado pelo PMI – Project Management 
Institute.

A adoção de uma metodologia de gerenciamento de projetos 
compreende a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas 
às atividades do projeto, para atender aos seus requisitos e com vistas a 
organizar o trabalho a ser realizado durante a sua execução, potencializando 
suas chances de êxito. 

Uma vez iniciada a execução do Plano, será dado início ao 
monitoramento do desempenho e à avaliação dos resultados obtidos, buscando 
avaliar o atingimento dos objetivos estratégicos definidos. Para tanto, será 
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realizado o acompanhamento sistemático dos indicadores de desempenho, de 
forma a possibilitar a adoção de possíveis correções de rumo, de forma ágil e 
precisa.

Esse processo poderá envolver a revisão da estratégia e a 
implementação de ajustes e modificações, quando as circunstâncias do 
momento assim o exigirem. O trabalho de monitoramento e avaliação será 
realizado coletivamente em Reuniões de Análise da Estratégia – RAE, com 
periodicidade previamente estabelecida, onde serão conhecidas e discutidas as 
dificuldades na execução dos projetos e definidas as respectivas soluções. Nos 
intervalos das RAEs estão previstas Reuniões de Análise da Operação – RAO, 
com o objetivo de acompanhar o andamento dos projetos e tratar problemas 
recentes que exijam atenção imediata, sendo a quantidade de instâncias e 
periodicidade definidas em conformidade com a metodologia desenvolvida.

73PLANO ESTRATÉGICO ECONOMIA-GO || Gestão Estratégica do Plano

GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANO
EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
DE RESULTADOS

O modelo adotado para a construção do Planejamento Estratégico, o 
qual mobilizou todos os setores da Secretaria na busca de soluções para 
enfrentamento dos cenários desenhados, gerou um número elevado de 
propostas de ações e projetos na conclusão dessa fase. Diante da 
impossibilidade da execução simultânea de todos os projetos constantes do 
Plano, foi realizada, pela Alta Gestão da Secretaria, a priorização de execução 
destes e posterior recorte temporal.

Utilizando-se o Modelo Aditivo Linear para a priorização, foram 
estabelecidos critérios técnicos na avaliação de cada iniciativa, e pesos 
atribuídos a cada critério. Os critérios utilizados para a seleção priorizada dos 
projetos foram: grau de progresso, investimento, duração, grau de 
obrigatoriedade, ganho institucional interno, impacto social e impacto político.

Contemplando a temporalidade do plano estratégico, construído para o 
quadriênio 2019-2022, as iniciativas priorizadas foram distribuídas ao longo de 
sua vigência. A partir de uma análise de viabilidade temporal, estabeleceu-se um 
recorte inicial de 12 meses para que os primeiros projetos sejam iniciados ao 
longo do ano de 2019, constituindo a chamada “primeira onda de projetos”. 
Desse modo, serão iniciadas a fase de execução/monitoramento/avaliação de 
resultados, a qual será desdobrada em duas frentes, uma com relação aos 
programas e projetos, e a outra quanto aos indicadores de desempenho.

A gestão do plano estratégico é um desafio constante, para o qual a 
organização deverá estar preparada. Nesse sentido, alguns mecanismos ligados 
às ferramentas, processos e pessoas podem assegurar a governabilidade do 
plano estratégico e a sua execução, desde que haja a conscientização da 
necessidade de utilização do plano como um instrumento de gestão e como uma 
trilha para o alcance dos objetivos organizacionais.

Para o acompanhamento da execução das iniciativas estratégicas 
traduzidas por projetos ou programas constantes do Plano Estratégico, serão 
adotadas as melhores práticas em gerenciamento de projetos, aplicadas por 
meio da metodologia desenvolvida pela Gerência de Modernização Institucional 
da Secretaria, elaborada com base no preconizado pelo Guia PMBOK® (Project 
Management Body of Knowledge), publicado pelo PMI – Project Management 
Institute.

A adoção de uma metodologia de gerenciamento de projetos 
compreende a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas 
às atividades do projeto, para atender aos seus requisitos e com vistas a 
organizar o trabalho a ser realizado durante a sua execução, potencializando 
suas chances de êxito. 

Uma vez iniciada a execução do Plano, será dado início ao 
monitoramento do desempenho e à avaliação dos resultados obtidos, buscando 
avaliar o atingimento dos objetivos estratégicos definidos. Para tanto, será 



realizado o acompanhamento sistemático dos indicadores de desempenho, de 
forma a possibilitar a adoção de possíveis correções de rumo, de forma ágil e 
precisa.

Esse processo poderá envolver a revisão da estratégia e a 
implementação de ajustes e modificações, quando as circunstâncias do 
momento assim o exigirem. O trabalho de monitoramento e avaliação será 
realizado coletivamente em Reuniões de Análise da Estratégia – RAE, com 
periodicidade previamente estabelecida, onde serão conhecidas e discutidas as 
dificuldades na execução dos projetos e definidas as respectivas soluções. Nos 
intervalos das RAEs estão previstas Reuniões de Análise da Operação – RAO, 
com o objetivo de acompanhar o andamento dos projetos e tratar problemas 
recentes que exijam atenção imediata, sendo a quantidade de instâncias e 
periodicidade definidas em conformidade com a metodologia desenvolvida.
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O modelo adotado para a construção do Planejamento Estratégico, o 
qual mobilizou todos os setores da Secretaria na busca de soluções para 
enfrentamento dos cenários desenhados, gerou um número elevado de 
propostas de ações e projetos na conclusão dessa fase. Diante da 
impossibilidade da execução simultânea de todos os projetos constantes do 
Plano, foi realizada, pela Alta Gestão da Secretaria, a priorização de execução 
destes e posterior recorte temporal.

Utilizando-se o Modelo Aditivo Linear para a priorização, foram 
estabelecidos critérios técnicos na avaliação de cada iniciativa, e pesos 
atribuídos a cada critério. Os critérios utilizados para a seleção priorizada dos 
projetos foram: grau de progresso, investimento, duração, grau de 
obrigatoriedade, ganho institucional interno, impacto social e impacto político.

Contemplando a temporalidade do plano estratégico, construído para o 
quadriênio 2019-2022, as iniciativas priorizadas foram distribuídas ao longo de 
sua vigência. A partir de uma análise de viabilidade temporal, estabeleceu-se um 
recorte inicial de 12 meses para que os primeiros projetos sejam iniciados ao 
longo do ano de 2019, constituindo a chamada “primeira onda de projetos”. 
Desse modo, serão iniciadas a fase de execução/monitoramento/avaliação de 
resultados, a qual será desdobrada em duas frentes, uma com relação aos 
programas e projetos, e a outra quanto aos indicadores de desempenho.

A gestão do plano estratégico é um desafio constante, para o qual a 
organização deverá estar preparada. Nesse sentido, alguns mecanismos ligados 
às ferramentas, processos e pessoas podem assegurar a governabilidade do 
plano estratégico e a sua execução, desde que haja a conscientização da 
necessidade de utilização do plano como um instrumento de gestão e como uma 
trilha para o alcance dos objetivos organizacionais.

Para o acompanhamento da execução das iniciativas estratégicas 
traduzidas por projetos ou programas constantes do Plano Estratégico, serão 
adotadas as melhores práticas em gerenciamento de projetos, aplicadas por 
meio da metodologia desenvolvida pela Gerência de Modernização Institucional 
da Secretaria, elaborada com base no preconizado pelo Guia PMBOK® (Project 
Management Body of Knowledge), publicado pelo PMI – Project Management 
Institute.

A adoção de uma metodologia de gerenciamento de projetos 
compreende a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas 
às atividades do projeto, para atender aos seus requisitos e com vistas a 
organizar o trabalho a ser realizado durante a sua execução, potencializando 
suas chances de êxito. 

Uma vez iniciada a execução do Plano, será dado início ao 
monitoramento do desempenho e à avaliação dos resultados obtidos, buscando 
avaliar o atingimento dos objetivos estratégicos definidos. Para tanto, será 
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realizado o acompanhamento sistemático dos indicadores de desempenho, de 
forma a possibilitar a adoção de possíveis correções de rumo, de forma ágil e 
precisa.

Esse processo poderá envolver a revisão da estratégia e a 
implementação de ajustes e modificações, quando as circunstâncias do 
momento assim o exigirem. O trabalho de monitoramento e avaliação será 
realizado coletivamente em Reuniões de Análise da Estratégia – RAE, com 
periodicidade previamente estabelecida, onde serão conhecidas e discutidas as 
dificuldades na execução dos projetos e definidas as respectivas soluções. Nos 
intervalos das RAEs estão previstas Reuniões de Análise da Operação – RAO, 
com o objetivo de acompanhar o andamento dos projetos e tratar problemas 
recentes que exijam atenção imediata, sendo a quantidade de instâncias e 
periodicidade definidas em conformidade com a metodologia desenvolvida.

O modelo adotado para a construção do Planejamento Estratégico, o 
qual mobilizou todos os setores da Secretaria na busca de soluções para 
enfrentamento dos cenários desenhados, gerou um número elevado de 
propostas de ações e projetos na conclusão dessa fase. Diante da 
impossibilidade da execução simultânea de todos os projetos constantes do 
Plano, foi realizada, pela Alta Gestão da Secretaria, a priorização de execução 
destes e posterior recorte temporal.

Utilizando-se o Modelo Aditivo Linear para a priorização, foram 
estabelecidos critérios técnicos na avaliação de cada iniciativa, e pesos 
atribuídos a cada critério. Os critérios utilizados para a seleção priorizada dos 
projetos foram: grau de progresso, investimento, duração, grau de 
obrigatoriedade, ganho institucional interno, impacto social e impacto político.

Contemplando a temporalidade do plano estratégico, construído para o 
quadriênio 2019-2022, as iniciativas priorizadas foram distribuídas ao longo de 
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Turismo de Caiapônia.
Valores:
Cavalcante. Cachoeira Santa Bárbara. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Flávio Isaac.

MAPA ESTRATÉGICO:
Foz do Rio Araguaia com Rio Crixás. Acervo: Goiás Turismo.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NAS PERSPECTIVAS
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Caldas Novas. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Luis Manoel Vasconcelos.
Delegacia Regional de Fiscalização de Porangatu. Lago Serra da Mesa. 

Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde. Cataratas do 

Itaguaçu. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANO: EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Trindade. Festa do Divino Pai Eterno – Desfile de Carreiros. Acervo: 
Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

Uruaçu. Aldeia Indígena Timbira. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio 
Quirino.

REFERÊNCIAS
Cidade de Goiás. Vista da Cidade de Goiás, 1937. Acervo: Museu da 

Imagem e Som – MIS-GO. Crédito: Alois Feichtenberger.

Crédito: Denis Marlon.
Goiânia. Avenida Anhanguera. Década 1950. Acervo: MIS-GO. Crédito: 

Sílvio Berto.
Cidade de Goiás. Cruz do Anhanguera, 1937. Acervo: MIS-GO. Crédito: 

Alois Feichtenberger.
Goiânia. Grande Hotel. Década 1970. Acervo: MIS-GO. Crédito: Alois 

Feichtenberger.
Goiânia. Festa na Praça do Trabalhador. Década 1960. Acervo: MIS-GO. 

Crédito: Alois Feichtenberger.
Goiânia. Vendedor de Pequi na Feira Hippie da Avenida Goiás. Década 

de 1970. Acervo: MIS-GO. Crédito: Alois Feichtenberger.

ADOÇÃO DO MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Lançamento do Planejamento Estratégico. Abril de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 1 – Identificação do Sistema. Abril de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 2 – Diagnóstico Estratégico. Maio de 2018. Acervo: Gerência 

de Modernização e Projetos.
Workshop 4 – Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Junho 

de 2018. Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 8 – Análise de Medidas. Agosto de 2018. Acervo: Gerência 

de Modernização e Projetos.
Workshop 9 – Tradução da Estratégia. Agosto de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 10 – Construção de Indicadores Estratégicos. Setembro de 

2018. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 11 – Execução da Estratégia. Setembro de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.

CENÁRIOS PROSPECTIVOS
Goiânia. Bosque dos Buritis. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio 

Quirino.
Cavalcante. Cachoeira Rei da Prata. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Silvio Quirino.
Pirenópolis. Igreja Nossa Senhora do Rosário. Acervo: Goiás Turismo. 

Crédito: Silvio Quirino.

IDENTIDADE INSTITUCIONAL
Missão:
Corumbá de Goiás. Salto do Corumbá. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Silvio Quirino.
Visão:
Caiapônia. Cachoeira São Domingos. Acervo: Secretaria Municipal de 

CAPA
Goiânia. Monumento às Três Raças, Abril de 1983. Acervo: Museu da 

Imagem e Som – MIS-GO. Crédito: Autor Desconhecido.

CONTRACAPA
Goiânia. Entrada Principal da Secretaria da Economia. 2019. Crédito: 

Denis Marlon.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – CRÉDITOS
Goiânia. Traçado Urbano de Goiânia, 1936. Acervo: Museu da Imagem 

e Som – MIS-GO. Crédito: Autor Desconhecido.

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE PLANEJAMENTO
Goiânia. Secretaria da Economia de Goiás – Núcleo de Sistematização. 

Novembro de 2018. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos. Crédito: Denis 
Marlon.

SUMÁRIO
Rio Araguaia. Pôr do sol. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

MENSAGEM DE APRESENTAÇÃO
Goiânia. Sede da Secretaria da Economia – Praça de Convivência e 

Bloco E. 2019. Crédito: Denis Marlon.
Goiânia. Sede da Secretaria da Economia – Blocos A e B. 2019. Crédito: 

Denis Marlon.

NOSSA HISTÓRIA
Cidade de Goiás. Casa da Real Fazenda – 1ª Sede Administrativa da 
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Goiânia. Rua 15, esquina com Rua 20 – 2ª Sede Administrativa da 
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Goiânia. Complexo Fazendário Meia Ponte – 6ª Sede Administrativa da 
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Goiânia. Sede Atual da Secretaria de Estado da Economia. 2019. 
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GLOSSÁRIO
Goiânia. Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Acervo: Goiás Turismo.
São Domingos. Parque Estadual de Terra Ronca. Acervo: Goiás 

Turismo. Crédito: Valdir Araújo.

MÉTODO GRUMBACH
Cidade de Goiás. Cora Coralina. Década de 1970. Acervo: Museu da 

Imagem e Som – MIS-GO. Crédito: Alois Feichtenberger.
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e Som – MIS-GO. Crédito: Autor Desconhecido.

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE PLANEJAMENTO
Goiânia. Secretaria da Economia de Goiás – Núcleo de Sistematização. 

Novembro de 2018. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos. Crédito: Denis 
Marlon.

SUMÁRIO
Rio Araguaia. Pôr do sol. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

MENSAGEM DE APRESENTAÇÃO
Goiânia. Sede da Secretaria da Economia – Praça de Convivência e 

Bloco E. 2019. Crédito: Denis Marlon.
Goiânia. Sede da Secretaria da Economia – Blocos A e B. 2019. Crédito: 

Denis Marlon.

NOSSA HISTÓRIA
Cidade de Goiás. Casa da Real Fazenda – 1ª Sede Administrativa da 

Secretaria de Estado da Fazenda, 1777. Acervo: Gerência de Modernização e 
Projetos.

Goiânia. Rua 15, esquina com Rua 20 – 2ª Sede Administrativa da 
Secretaria de Estado da Fazenda, 1936. Acervo: Gerência de Modernização e 
Projetos.

Goiânia. Praça da Rua 20 – 3ª Sede Administrativa da Secretaria de 
Estado da Fazenda, 1937. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos.

Goiânia. Praça Cívica – 4ª Sede Administrativa da Secretaria de Estado 
da Fazenda, 1937. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos.

Goiânia. 1º, 2º e 3º Pavimentos do Centro Administrativo – 5ª Sede 
Administrativa da Secretaria de Estado da Fazenda, 1973. Acervo: Gerência de 
Modernização e Projetos.

Goiânia. Complexo Fazendário Meia Ponte – 6ª Sede Administrativa da 
Secretaria de Estado da Fazenda, 2001. Acervo: Gerência de Modernização e 
Projetos.

Goiânia. Sede Atual da Secretaria de Estado da Economia. 2019. 

REFERÊNCIAS FOTOGRÁFICAS
Cavalcante. Comunidade Calunga. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Silvio Quirino.

GLOSSÁRIO
Goiânia. Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Acervo: Goiás Turismo.
São Domingos. Parque Estadual de Terra Ronca. Acervo: Goiás 

Turismo. Crédito: Valdir Araújo.

MÉTODO GRUMBACH
Cidade de Goiás. Cora Coralina. Década de 1970. Acervo: Museu da 

Imagem e Som – MIS-GO. Crédito: Alois Feichtenberger.



Turismo de Caiapônia.
Valores:
Cavalcante. Cachoeira Santa Bárbara. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Flávio Isaac.

MAPA ESTRATÉGICO:
Foz do Rio Araguaia com Rio Crixás. Acervo: Goiás Turismo.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NAS PERSPECTIVAS
Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis. Vista Noturna do 

Viaduto Nelson Mandela em Anápolis. Acervo: Goiás Turismo.
Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão. Vista Panorâmica da 

Cidade de Catalão. Acervo: Prefeitura de Catalão.
Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa. Buraco das Araras. 

Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia. Serra dos Pireneus 

em Pirenópolis. Acervo: Goiás Turismo. Créditos: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia. Teatro Goiânia e 

Panorâmica da Cidade de Goiânia. Crédito: Sandro Nascimento Carneiro.
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás. Procissão do Fogaréu. 

Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Itumbiara. Rio Paranaíba e Vista 

da Cidade de Itumbiara. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Rubens Alves.
Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí. Parque Aquático em Jataí. 

Acervo: Goiás Turismo.
Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia. Igreja do Rosário em 

Luziânia. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Junio José.
Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos. Lago Corumbá em 

Caldas Novas. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Luis Manoel Vasconcelos.
Delegacia Regional de Fiscalização de Porangatu. Lago Serra da Mesa. 

Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde. Cataratas do 

Itaguaçu. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANO: EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Trindade. Festa do Divino Pai Eterno – Desfile de Carreiros. Acervo: 
Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

Uruaçu. Aldeia Indígena Timbira. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio 
Quirino.

REFERÊNCIAS
Cidade de Goiás. Vista da Cidade de Goiás, 1937. Acervo: Museu da 

Imagem e Som – MIS-GO. Crédito: Alois Feichtenberger.
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Crédito: Denis Marlon.
Goiânia. Avenida Anhanguera. Década 1950. Acervo: MIS-GO. Crédito: 

Sílvio Berto.
Cidade de Goiás. Cruz do Anhanguera, 1937. Acervo: MIS-GO. Crédito: 

Alois Feichtenberger.
Goiânia. Grande Hotel. Década 1970. Acervo: MIS-GO. Crédito: Alois 

Feichtenberger.
Goiânia. Festa na Praça do Trabalhador. Década 1960. Acervo: MIS-GO. 

Crédito: Alois Feichtenberger.
Goiânia. Vendedor de Pequi na Feira Hippie da Avenida Goiás. Década 

de 1970. Acervo: MIS-GO. Crédito: Alois Feichtenberger.

ADOÇÃO DO MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Lançamento do Planejamento Estratégico. Abril de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 1 – Identificação do Sistema. Abril de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 2 – Diagnóstico Estratégico. Maio de 2018. Acervo: Gerência 

de Modernização e Projetos.
Workshop 4 – Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Junho 

de 2018. Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 8 – Análise de Medidas. Agosto de 2018. Acervo: Gerência 

de Modernização e Projetos.
Workshop 9 – Tradução da Estratégia. Agosto de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 10 – Construção de Indicadores Estratégicos. Setembro de 

2018. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 11 – Execução da Estratégia. Setembro de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.

CENÁRIOS PROSPECTIVOS
Goiânia. Bosque dos Buritis. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio 

Quirino.
Cavalcante. Cachoeira Rei da Prata. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Silvio Quirino.
Pirenópolis. Igreja Nossa Senhora do Rosário. Acervo: Goiás Turismo. 

Crédito: Silvio Quirino.

IDENTIDADE INSTITUCIONAL
Missão:
Corumbá de Goiás. Salto do Corumbá. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Silvio Quirino.
Visão:
Caiapônia. Cachoeira São Domingos. Acervo: Secretaria Municipal de 

CAPA
Goiânia. Monumento às Três Raças, Abril de 1983. Acervo: Museu da 

Imagem e Som – MIS-GO. Crédito: Autor Desconhecido.

CONTRACAPA
Goiânia. Entrada Principal da Secretaria da Economia. 2019. Crédito: 

Denis Marlon.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – CRÉDITOS
Goiânia. Traçado Urbano de Goiânia, 1936. Acervo: Museu da Imagem 

e Som – MIS-GO. Crédito: Autor Desconhecido.

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE PLANEJAMENTO
Goiânia. Secretaria da Economia de Goiás – Núcleo de Sistematização. 

Novembro de 2018. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos. Crédito: Denis 
Marlon.

SUMÁRIO
Rio Araguaia. Pôr do sol. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

MENSAGEM DE APRESENTAÇÃO
Goiânia. Sede da Secretaria da Economia – Praça de Convivência e 

Bloco E. 2019. Crédito: Denis Marlon.
Goiânia. Sede da Secretaria da Economia – Blocos A e B. 2019. Crédito: 

Denis Marlon.

NOSSA HISTÓRIA
Cidade de Goiás. Casa da Real Fazenda – 1ª Sede Administrativa da 

Secretaria de Estado da Fazenda, 1777. Acervo: Gerência de Modernização e 
Projetos.

Goiânia. Rua 15, esquina com Rua 20 – 2ª Sede Administrativa da 
Secretaria de Estado da Fazenda, 1936. Acervo: Gerência de Modernização e 
Projetos.

Goiânia. Praça da Rua 20 – 3ª Sede Administrativa da Secretaria de 
Estado da Fazenda, 1937. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos.

Goiânia. Praça Cívica – 4ª Sede Administrativa da Secretaria de Estado 
da Fazenda, 1937. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos.

Goiânia. 1º, 2º e 3º Pavimentos do Centro Administrativo – 5ª Sede 
Administrativa da Secretaria de Estado da Fazenda, 1973. Acervo: Gerência de 
Modernização e Projetos.

Goiânia. Complexo Fazendário Meia Ponte – 6ª Sede Administrativa da 
Secretaria de Estado da Fazenda, 2001. Acervo: Gerência de Modernização e 
Projetos.

Goiânia. Sede Atual da Secretaria de Estado da Economia. 2019. 

REFERÊNCIAS FOTOGRÁFICAS
Cavalcante. Comunidade Calunga. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Silvio Quirino.

GLOSSÁRIO
Goiânia. Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Acervo: Goiás Turismo.
São Domingos. Parque Estadual de Terra Ronca. Acervo: Goiás 

Turismo. Crédito: Valdir Araújo.

MÉTODO GRUMBACH
Cidade de Goiás. Cora Coralina. Década de 1970. Acervo: Museu da 

Imagem e Som – MIS-GO. Crédito: Alois Feichtenberger.
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Turismo de Caiapônia.
Valores:
Cavalcante. Cachoeira Santa Bárbara. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Flávio Isaac.

MAPA ESTRATÉGICO:
Foz do Rio Araguaia com Rio Crixás. Acervo: Goiás Turismo.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NAS PERSPECTIVAS
Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis. Vista Noturna do 

Viaduto Nelson Mandela em Anápolis. Acervo: Goiás Turismo.
Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão. Vista Panorâmica da 

Cidade de Catalão. Acervo: Prefeitura de Catalão.
Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa. Buraco das Araras. 

Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia. Serra dos Pireneus 

em Pirenópolis. Acervo: Goiás Turismo. Créditos: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia. Teatro Goiânia e 

Panorâmica da Cidade de Goiânia. Crédito: Sandro Nascimento Carneiro.
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás. Procissão do Fogaréu. 

Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Itumbiara. Rio Paranaíba e Vista 

da Cidade de Itumbiara. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Rubens Alves.
Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí. Parque Aquático em Jataí. 

Acervo: Goiás Turismo.
Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia. Igreja do Rosário em 

Luziânia. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Junio José.
Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos. Lago Corumbá em 

Caldas Novas. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Luis Manoel Vasconcelos.
Delegacia Regional de Fiscalização de Porangatu. Lago Serra da Mesa. 

Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde. Cataratas do 

Itaguaçu. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANO: EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Trindade. Festa do Divino Pai Eterno – Desfile de Carreiros. Acervo: 
Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

Uruaçu. Aldeia Indígena Timbira. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio 
Quirino.

REFERÊNCIAS
Cidade de Goiás. Vista da Cidade de Goiás, 1937. Acervo: Museu da 

Imagem e Som – MIS-GO. Crédito: Alois Feichtenberger.

Crédito: Denis Marlon.
Goiânia. Avenida Anhanguera. Década 1950. Acervo: MIS-GO. Crédito: 

Sílvio Berto.
Cidade de Goiás. Cruz do Anhanguera, 1937. Acervo: MIS-GO. Crédito: 

Alois Feichtenberger.
Goiânia. Grande Hotel. Década 1970. Acervo: MIS-GO. Crédito: Alois 

Feichtenberger.
Goiânia. Festa na Praça do Trabalhador. Década 1960. Acervo: MIS-GO. 

Crédito: Alois Feichtenberger.
Goiânia. Vendedor de Pequi na Feira Hippie da Avenida Goiás. Década 

de 1970. Acervo: MIS-GO. Crédito: Alois Feichtenberger.

ADOÇÃO DO MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Lançamento do Planejamento Estratégico. Abril de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 1 – Identificação do Sistema. Abril de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 2 – Diagnóstico Estratégico. Maio de 2018. Acervo: Gerência 

de Modernização e Projetos.
Workshop 4 – Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Junho 

de 2018. Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 8 – Análise de Medidas. Agosto de 2018. Acervo: Gerência 

de Modernização e Projetos.
Workshop 9 – Tradução da Estratégia. Agosto de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 10 – Construção de Indicadores Estratégicos. Setembro de 

2018. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 11 – Execução da Estratégia. Setembro de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.

CENÁRIOS PROSPECTIVOS
Goiânia. Bosque dos Buritis. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio 

Quirino.
Cavalcante. Cachoeira Rei da Prata. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Silvio Quirino.
Pirenópolis. Igreja Nossa Senhora do Rosário. Acervo: Goiás Turismo. 

Crédito: Silvio Quirino.

IDENTIDADE INSTITUCIONAL
Missão:
Corumbá de Goiás. Salto do Corumbá. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Silvio Quirino.
Visão:
Caiapônia. Cachoeira São Domingos. Acervo: Secretaria Municipal de 

CAPA
Goiânia. Monumento às Três Raças, Abril de 1983. Acervo: Museu da 

Imagem e Som – MIS-GO. Crédito: Autor Desconhecido.

CONTRACAPA
Goiânia. Entrada Principal da Secretaria da Economia. 2019. Crédito: 

Denis Marlon.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – CRÉDITOS
Goiânia. Traçado Urbano de Goiânia, 1936. Acervo: Museu da Imagem 

e Som – MIS-GO. Crédito: Autor Desconhecido.

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE PLANEJAMENTO
Goiânia. Secretaria da Economia de Goiás – Núcleo de Sistematização. 

Novembro de 2018. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos. Crédito: Denis 
Marlon.

SUMÁRIO
Rio Araguaia. Pôr do sol. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

MENSAGEM DE APRESENTAÇÃO
Goiânia. Sede da Secretaria da Economia – Praça de Convivência e 

Bloco E. 2019. Crédito: Denis Marlon.
Goiânia. Sede da Secretaria da Economia – Blocos A e B. 2019. Crédito: 

Denis Marlon.

NOSSA HISTÓRIA
Cidade de Goiás. Casa da Real Fazenda – 1ª Sede Administrativa da 

Secretaria de Estado da Fazenda, 1777. Acervo: Gerência de Modernização e 
Projetos.

Goiânia. Rua 15, esquina com Rua 20 – 2ª Sede Administrativa da 
Secretaria de Estado da Fazenda, 1936. Acervo: Gerência de Modernização e 
Projetos.

Goiânia. Praça da Rua 20 – 3ª Sede Administrativa da Secretaria de 
Estado da Fazenda, 1937. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos.

Goiânia. Praça Cívica – 4ª Sede Administrativa da Secretaria de Estado 
da Fazenda, 1937. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos.

Goiânia. 1º, 2º e 3º Pavimentos do Centro Administrativo – 5ª Sede 
Administrativa da Secretaria de Estado da Fazenda, 1973. Acervo: Gerência de 
Modernização e Projetos.

Goiânia. Complexo Fazendário Meia Ponte – 6ª Sede Administrativa da 
Secretaria de Estado da Fazenda, 2001. Acervo: Gerência de Modernização e 
Projetos.

Goiânia. Sede Atual da Secretaria de Estado da Economia. 2019. 

REFERÊNCIAS FOTOGRÁFICAS
Cavalcante. Comunidade Calunga. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Silvio Quirino.

GLOSSÁRIO
Goiânia. Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Acervo: Goiás Turismo.
São Domingos. Parque Estadual de Terra Ronca. Acervo: Goiás 

Turismo. Crédito: Valdir Araújo.

MÉTODO GRUMBACH
Cidade de Goiás. Cora Coralina. Década de 1970. Acervo: Museu da 

Imagem e Som – MIS-GO. Crédito: Alois Feichtenberger.
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Turismo de Caiapônia.
Valores:
Cavalcante. Cachoeira Santa Bárbara. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Flávio Isaac.

MAPA ESTRATÉGICO:
Foz do Rio Araguaia com Rio Crixás. Acervo: Goiás Turismo.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NAS PERSPECTIVAS
Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis. Vista Noturna do 

Viaduto Nelson Mandela em Anápolis. Acervo: Goiás Turismo.
Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão. Vista Panorâmica da 

Cidade de Catalão. Acervo: Prefeitura de Catalão.
Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa. Buraco das Araras. 

Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia. Serra dos Pireneus 

em Pirenópolis. Acervo: Goiás Turismo. Créditos: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia. Teatro Goiânia e 

Panorâmica da Cidade de Goiânia. Crédito: Sandro Nascimento Carneiro.
Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás. Procissão do Fogaréu. 

Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Itumbiara. Rio Paranaíba e Vista 

da Cidade de Itumbiara. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Rubens Alves.
Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí. Parque Aquático em Jataí. 

Acervo: Goiás Turismo.
Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia. Igreja do Rosário em 

Luziânia. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Junio José.
Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos. Lago Corumbá em 

Caldas Novas. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Luis Manoel Vasconcelos.
Delegacia Regional de Fiscalização de Porangatu. Lago Serra da Mesa. 

Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.
Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde. Cataratas do 

Itaguaçu. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANO: EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Trindade. Festa do Divino Pai Eterno – Desfile de Carreiros. Acervo: 
Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

Uruaçu. Aldeia Indígena Timbira. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio 
Quirino.

REFERÊNCIAS
Cidade de Goiás. Vista da Cidade de Goiás, 1937. Acervo: Museu da 

Imagem e Som – MIS-GO. Crédito: Alois Feichtenberger.

Crédito: Denis Marlon.
Goiânia. Avenida Anhanguera. Década 1950. Acervo: MIS-GO. Crédito: 

Sílvio Berto.
Cidade de Goiás. Cruz do Anhanguera, 1937. Acervo: MIS-GO. Crédito: 

Alois Feichtenberger.
Goiânia. Grande Hotel. Década 1970. Acervo: MIS-GO. Crédito: Alois 

Feichtenberger.
Goiânia. Festa na Praça do Trabalhador. Década 1960. Acervo: MIS-GO. 

Crédito: Alois Feichtenberger.
Goiânia. Vendedor de Pequi na Feira Hippie da Avenida Goiás. Década 

de 1970. Acervo: MIS-GO. Crédito: Alois Feichtenberger.

ADOÇÃO DO MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Lançamento do Planejamento Estratégico. Abril de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 1 – Identificação do Sistema. Abril de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 2 – Diagnóstico Estratégico. Maio de 2018. Acervo: Gerência 

de Modernização e Projetos.
Workshop 4 – Método Delphi Aplicado a Cenários Prospectivos. Junho 

de 2018. Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 8 – Análise de Medidas. Agosto de 2018. Acervo: Gerência 

de Modernização e Projetos.
Workshop 9 – Tradução da Estratégia. Agosto de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 10 – Construção de Indicadores Estratégicos. Setembro de 

2018. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos.
Workshop 11 – Execução da Estratégia. Setembro de 2018. Acervo: 

Gerência de Modernização e Projetos.

CENÁRIOS PROSPECTIVOS
Goiânia. Bosque dos Buritis. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio 

Quirino.
Cavalcante. Cachoeira Rei da Prata. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Silvio Quirino.
Pirenópolis. Igreja Nossa Senhora do Rosário. Acervo: Goiás Turismo. 

Crédito: Silvio Quirino.

IDENTIDADE INSTITUCIONAL
Missão:
Corumbá de Goiás. Salto do Corumbá. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: 

Silvio Quirino.
Visão:
Caiapônia. Cachoeira São Domingos. Acervo: Secretaria Municipal de 

CAPA
Goiânia. Monumento às Três Raças, Abril de 1983. Acervo: Museu da 

Imagem e Som – MIS-GO. Crédito: Autor Desconhecido.

CONTRACAPA
Goiânia. Entrada Principal da Secretaria da Economia. 2019. Crédito: 

Denis Marlon.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – CRÉDITOS
Goiânia. Traçado Urbano de Goiânia, 1936. Acervo: Museu da Imagem 

e Som – MIS-GO. Crédito: Autor Desconhecido.

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE PLANEJAMENTO
Goiânia. Secretaria da Economia de Goiás – Núcleo de Sistematização. 

Novembro de 2018. Acervo: Gerência de Modernização e Projetos. Crédito: Denis 
Marlon.

SUMÁRIO
Rio Araguaia. Pôr do sol. Acervo: Goiás Turismo. Crédito: Silvio Quirino.

MENSAGEM DE APRESENTAÇÃO
Goiânia. Sede da Secretaria da Economia – Praça de Convivência e 

Bloco E. 2019. Crédito: Denis Marlon.
Goiânia. Sede da Secretaria da Economia – Blocos A e B. 2019. Crédito: 

Denis Marlon.

NOSSA HISTÓRIA
Cidade de Goiás. Casa da Real Fazenda – 1ª Sede Administrativa da 

Secretaria de Estado da Fazenda, 1777. Acervo: Gerência de Modernização e 
Projetos.
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Peritos – pessoas de notório saber, normalmente externas à 
organização, que, convidadas pelo decisor estratégico, respondem a sucessivas 
consultas formuladas pelo grupo de controle.

Pesquisa Delphi – Método que consiste em interrogar um grupo de 
peritos, individualmente, por meio de sucessivos questionários, buscando a 
convergência de opiniões. Após cada aplicação do questionário aos peritos, as 
questões são analisadas e apresentadas a eles outra vez para que tenham a 
oportunidade de rever suas opiniões, podendo ser apresentado no máximo, 6 
vezes.

Planejamento Estratégico – é um processo gerencial que permite 
estabelecer um direcionamento a ser seguido pela organização, com o objetivo 
de se obter uma otimização na relação entre a empresa e seu ambiente, ou seja, 
o planejamento estratégico é o processo que instrumentaliza a resposta que a 
organização precisa apresentar ao seu ambiente diante de um contexto de 
mudanças. Ele diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de 
programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições 
internas e externas da empresa e sua evolução esperada. Também considera 
premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha 
coerência e sustentação. Refere-se, portanto, ao planejamento de longo prazo e 
ao esforço de construção de sua viabilidade.

Plano Estratégico – formulação do produto final da utilização de 
determinada metodologia de planejamento estratégico. Documento formal que 
consolida as informações, atividades e decisões desenvolvidas no processo. 
Descrição do curso pretendido das ações. 

Política – são as regras norteadoras a serem cumpridas para atingir os 
objetivos da organização. No caso de política organizacional, cada organização 
tem a sua política, e esta depende do que se deseja alcançar: lucro, 
competitividade, expansão, internacionalização.

Pontos Fortes – situações que se apresentam dentro da organização e 
que estão sob seu controle influenciando positivamente o seu desempenho.

Pontos Fracos – situações que se apresentam dentro da organização 
e que estão sob seu controle influenciando negativamente o seu desempenho.

Processo – série de etapas ordenadas que objetiva fornecer um 
produto ou serviço. Existem critérios de transição de uma etapa para outra. Cada 
uma delas produz subprodutos consumidos pela etapa posterior, até que se 
conclua o processo.

estratégia. Os objetivos representam os fins que a empresa está tentando 
alcançar, enquanto a estratégia é o meio para alcançar esses fins. Considera-se 
que apenas fazer o que outros fazem, mas com maior eficácia operacional, não 
é propriamente ter uma estratégia. Está implícito no conceito que, para ter uma 
estratégia, precisamos atuar de forma diferente, com inteligência e 
planejamento. Implica, portanto, ter clareza dos limites para o alcance dos 
objetivos (como escassez de recursos, resistências de outros atores) e as 
formas de superação.

Eventos – São fenômenos de possível ocorrência futura, que impactam 
de alguma forma o sistema. Os eventos não poderão ser mutuamente 
excludentes, tendo em vista que haverá um cenário em que todos os eventos 
ocorrerão. Os eventos devem ser exógenos ao sistema, podendo, no entanto, 
estar parcialmente dentro da esfera de competência e atuação do mesmo.

Gestão Estratégica – É a atualização contínua do plano estratégico, 
por meio do monitoramento do ambiente e de seus reflexos sobre o sistema 
(organização responsável pelo plano), bem como das ações e indicadores de 
resultados propostos no planejamento.

Indicador – É uma unidade de medida estabelecida como marcador de 
uma situação. Permite estabelecer o seu estágio atual e sua variação no tempo, 
a partir de intervenções realizadas. 

Iniciativa Estratégica – é a ação ou etapa perfeitamente quantificada 
e alinhada com uma determinada estratégia para que os objetivos estratégicos 
sejam alcançados.

Método Grumbach – o método foi desenvolvido por Raul Grumbach, 
brasileiro que estudou o desenvolvimento de cenários prospectivos por cerca de 
dois anos na Espanha, e, posteriormente, conseguiu aliar algumas ideias de 
autores consagrados, como Michael Porter e Michel Godet, às suas próprias 
conclusões, obtidas por meio de consultorias prestadas a várias empresas 
públicas e privadas no Brasil. A metodologia possui características próprias e é 
extremamente fácil de ser aplicada.

Missão – estabelece o que a instituição faz hoje, para quem o faz, e o 
seu propósito. É uma declaração explícita das razões de sua existência.

Objetivo Estratégico – situação que se pretende alcançar, 
considerando um dado problema ou compromisso assumido.

Oportunidades – são forças ambientais incontroláveis pela 
organização que podem favorecer sua ação estratégica, desde que reconhecidas 
e aproveitadas satisfatoriamente enquanto perduram.

Ameaças – são forças ambientais incontroláveis pela organização, que 
criam obstáculos à sua ação estratégica, mas que, em sua maioria, podem ser 
evitadas ou gerenciadas, desde que reconhecidas em tempo hábil.

Análise Prospectiva – consiste na busca da identificação de diversos 
futuros possíveis do ambiente (cenários prospectivos), dentro de um horizonte 
temporal específico, com o propósito de definir estratégias capazes de:

• alterar, em favor da organização, as probabilidades de ocorrência dos 
acontecimentos abrangidos por sua esfera de competência; ou

• prepará-la para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos 
acontecimentos fora de sua competência.

Atores – são indivíduos, grupos decisores ou organizações que 
influenciam ou recebem influência significativa do sistema e/ou contexto 
considerado no cenário. O ator desempenha papel importante no sistema, 
influenciando o comportamento dos indivíduos ou organizações cujas ações 
podem, de alguma forma, interferir nos objetivos estratégicos ou impactar os 
eventos que compõem os cenários prospectivos. O principal critério para 
caracterizar um ator é sua homogeneidade de ação e reação.

Cenário – é “conjunto formado pela descrição coerente de uma 
situação futura e pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem 

passar da situação de origem à situação futura”. Existem os cenários possíveis 
(todos os que a mente humana puder imaginar), os cenários realizáveis (todos 
os passíveis de ocorrer e que levam em conta os condicionantes do futuro) e os 
cenários desejáveis (encontram-se em qualquer parte do possível, mas nem 
todos são, necessariamente, realizáveis.

Cenários Prospectivos – São descrições, de forma coerente, da 
evolução dos acontecimentos que compõe a cena atual, até a construção de 
uma nova cena, hipotética, projetada para o final de um horizonte temporal 
definido.

Decisor estratégico – É a pessoa que toma a decisão final na 
organização, geralmente é o “número 1” da organização (titular, diretor, 
presidente, chefe, comandante), ou quem suas vezes fizer, que determina a 
realização do estudo.

Diagnóstico estratégico – Segunda fase do método Grumbach. Visa à 
realização de estudo retrospectivo das principais questões ligadas ao sistema e 
ao ambiente no qual esse sistema está inserido. O objetivo desse estudo 
retrospectivo é a identificação dos fatos portadores de futuro.

Estratégia – É a forma traçada por uma organização para alcançar o 
conjunto dos seus objetivos. A definição de objetivos, em si, não implica em uma 

Programas – são as instruções, meios e ações necessárias à 
realização das diretrizes e à obtenção das metas, que ajudarão a enraizar 
socialmente e difundir as boas práticas de planejamento e gestão estratégica.

Projeto – empreendimento temporário com a finalidade de criar um 
produto ou serviço único. Um projeto é executado por pessoas, com recursos e 
tempo limitados. Ele é sempre temporário (início e fim bem definidos).

Valores – são conjuntos de padrões éticos que norteiam a vida 
cotidiana da organização e a dos seus integrantes.

Variáveis Externas – fenômenos ou circunstâncias presentes no 
ambiente que podem, de alguma forma, influenciar favorável ou 
desfavoravelmente os objetivos estratégicos da organização.

Visão – estabelece o que a instituição quer ser no futuro. É o que sonha 
para si mesma; a perseguição desse sonho é o que deve manter a instituição 
viva. É o que a energiza e inspira.

Visão de futuro – Etapa da visão estratégica em que são construídos 
os cenários por meio da utilização das técnicas do brainstorming, do método 
Delphi e dos impactos cruzados e simulação Monte Carlo.

Visão de presente – Etapa da visão estratégica que representa a 
elaboração de um diagnóstico da organização.

Visão estratégica – terceira fase do método Grumbach. Descreve os 
passos para que a organização possa desenvolver sua visão de futuro com base 
em cenários prospectivos. Para tanto é formada por quatro grandes etapas: 
visão de presente; visão de futuro; simulação e gestão de futuro; avaliação de 
medidas e gestão de resistências.
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Peritos – pessoas de notório saber, normalmente externas à 
organização, que, convidadas pelo decisor estratégico, respondem a sucessivas 
consultas formuladas pelo grupo de controle.

Pesquisa Delphi – Método que consiste em interrogar um grupo de 
peritos, individualmente, por meio de sucessivos questionários, buscando a 
convergência de opiniões. Após cada aplicação do questionário aos peritos, as 
questões são analisadas e apresentadas a eles outra vez para que tenham a 
oportunidade de rever suas opiniões, podendo ser apresentado no máximo, 6 
vezes.

Planejamento Estratégico – é um processo gerencial que permite 
estabelecer um direcionamento a ser seguido pela organização, com o objetivo 
de se obter uma otimização na relação entre a empresa e seu ambiente, ou seja, 
o planejamento estratégico é o processo que instrumentaliza a resposta que a 
organização precisa apresentar ao seu ambiente diante de um contexto de 
mudanças. Ele diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de 
programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições 
internas e externas da empresa e sua evolução esperada. Também considera 
premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha 
coerência e sustentação. Refere-se, portanto, ao planejamento de longo prazo e 
ao esforço de construção de sua viabilidade.

Plano Estratégico – formulação do produto final da utilização de 
determinada metodologia de planejamento estratégico. Documento formal que 
consolida as informações, atividades e decisões desenvolvidas no processo. 
Descrição do curso pretendido das ações. 

Política – são as regras norteadoras a serem cumpridas para atingir os 
objetivos da organização. No caso de política organizacional, cada organização 
tem a sua política, e esta depende do que se deseja alcançar: lucro, 
competitividade, expansão, internacionalização.

Pontos Fortes – situações que se apresentam dentro da organização e 
que estão sob seu controle influenciando positivamente o seu desempenho.

Pontos Fracos – situações que se apresentam dentro da organização 
e que estão sob seu controle influenciando negativamente o seu desempenho.

Processo – série de etapas ordenadas que objetiva fornecer um 
produto ou serviço. Existem critérios de transição de uma etapa para outra. Cada 
uma delas produz subprodutos consumidos pela etapa posterior, até que se 
conclua o processo.

estratégia. Os objetivos representam os fins que a empresa está tentando 
alcançar, enquanto a estratégia é o meio para alcançar esses fins. Considera-se 
que apenas fazer o que outros fazem, mas com maior eficácia operacional, não 
é propriamente ter uma estratégia. Está implícito no conceito que, para ter uma 
estratégia, precisamos atuar de forma diferente, com inteligência e 
planejamento. Implica, portanto, ter clareza dos limites para o alcance dos 
objetivos (como escassez de recursos, resistências de outros atores) e as 
formas de superação.

Eventos – São fenômenos de possível ocorrência futura, que impactam 
de alguma forma o sistema. Os eventos não poderão ser mutuamente 
excludentes, tendo em vista que haverá um cenário em que todos os eventos 
ocorrerão. Os eventos devem ser exógenos ao sistema, podendo, no entanto, 
estar parcialmente dentro da esfera de competência e atuação do mesmo.

Gestão Estratégica – É a atualização contínua do plano estratégico, 
por meio do monitoramento do ambiente e de seus reflexos sobre o sistema 
(organização responsável pelo plano), bem como das ações e indicadores de 
resultados propostos no planejamento.

Indicador – É uma unidade de medida estabelecida como marcador de 
uma situação. Permite estabelecer o seu estágio atual e sua variação no tempo, 
a partir de intervenções realizadas. 

Iniciativa Estratégica – é a ação ou etapa perfeitamente quantificada 
e alinhada com uma determinada estratégia para que os objetivos estratégicos 
sejam alcançados.

Método Grumbach – o método foi desenvolvido por Raul Grumbach, 
brasileiro que estudou o desenvolvimento de cenários prospectivos por cerca de 
dois anos na Espanha, e, posteriormente, conseguiu aliar algumas ideias de 
autores consagrados, como Michael Porter e Michel Godet, às suas próprias 
conclusões, obtidas por meio de consultorias prestadas a várias empresas 
públicas e privadas no Brasil. A metodologia possui características próprias e é 
extremamente fácil de ser aplicada.

Missão – estabelece o que a instituição faz hoje, para quem o faz, e o 
seu propósito. É uma declaração explícita das razões de sua existência.

Objetivo Estratégico – situação que se pretende alcançar, 
considerando um dado problema ou compromisso assumido.

Oportunidades – são forças ambientais incontroláveis pela 
organização que podem favorecer sua ação estratégica, desde que reconhecidas 
e aproveitadas satisfatoriamente enquanto perduram.
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Ameaças – são forças ambientais incontroláveis pela organização, que 
criam obstáculos à sua ação estratégica, mas que, em sua maioria, podem ser 
evitadas ou gerenciadas, desde que reconhecidas em tempo hábil.

Análise Prospectiva – consiste na busca da identificação de diversos 
futuros possíveis do ambiente (cenários prospectivos), dentro de um horizonte 
temporal específico, com o propósito de definir estratégias capazes de:

• alterar, em favor da organização, as probabilidades de ocorrência dos 
acontecimentos abrangidos por sua esfera de competência; ou

• prepará-la para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos 
acontecimentos fora de sua competência.

Atores – são indivíduos, grupos decisores ou organizações que 
influenciam ou recebem influência significativa do sistema e/ou contexto 
considerado no cenário. O ator desempenha papel importante no sistema, 
influenciando o comportamento dos indivíduos ou organizações cujas ações 
podem, de alguma forma, interferir nos objetivos estratégicos ou impactar os 
eventos que compõem os cenários prospectivos. O principal critério para 
caracterizar um ator é sua homogeneidade de ação e reação.

Cenário – é “conjunto formado pela descrição coerente de uma 
situação futura e pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem 

passar da situação de origem à situação futura”. Existem os cenários possíveis 
(todos os que a mente humana puder imaginar), os cenários realizáveis (todos 
os passíveis de ocorrer e que levam em conta os condicionantes do futuro) e os 
cenários desejáveis (encontram-se em qualquer parte do possível, mas nem 
todos são, necessariamente, realizáveis.

Cenários Prospectivos – São descrições, de forma coerente, da 
evolução dos acontecimentos que compõe a cena atual, até a construção de 
uma nova cena, hipotética, projetada para o final de um horizonte temporal 
definido.

Decisor estratégico – É a pessoa que toma a decisão final na 
organização, geralmente é o “número 1” da organização (titular, diretor, 
presidente, chefe, comandante), ou quem suas vezes fizer, que determina a 
realização do estudo.

Diagnóstico estratégico – Segunda fase do método Grumbach. Visa à 
realização de estudo retrospectivo das principais questões ligadas ao sistema e 
ao ambiente no qual esse sistema está inserido. O objetivo desse estudo 
retrospectivo é a identificação dos fatos portadores de futuro.

Estratégia – É a forma traçada por uma organização para alcançar o 
conjunto dos seus objetivos. A definição de objetivos, em si, não implica em uma 

Programas – são as instruções, meios e ações necessárias à 
realização das diretrizes e à obtenção das metas, que ajudarão a enraizar 
socialmente e difundir as boas práticas de planejamento e gestão estratégica.

Projeto – empreendimento temporário com a finalidade de criar um 
produto ou serviço único. Um projeto é executado por pessoas, com recursos e 
tempo limitados. Ele é sempre temporário (início e fim bem definidos).

Valores – são conjuntos de padrões éticos que norteiam a vida 
cotidiana da organização e a dos seus integrantes.

Variáveis Externas – fenômenos ou circunstâncias presentes no 
ambiente que podem, de alguma forma, influenciar favorável ou 
desfavoravelmente os objetivos estratégicos da organização.

Visão – estabelece o que a instituição quer ser no futuro. É o que sonha 
para si mesma; a perseguição desse sonho é o que deve manter a instituição 
viva. É o que a energiza e inspira.

Visão de futuro – Etapa da visão estratégica em que são construídos 
os cenários por meio da utilização das técnicas do brainstorming, do método 
Delphi e dos impactos cruzados e simulação Monte Carlo.

Visão de presente – Etapa da visão estratégica que representa a 
elaboração de um diagnóstico da organização.

Visão estratégica – terceira fase do método Grumbach. Descreve os 
passos para que a organização possa desenvolver sua visão de futuro com base 
em cenários prospectivos. Para tanto é formada por quatro grandes etapas: 
visão de presente; visão de futuro; simulação e gestão de futuro; avaliação de 
medidas e gestão de resistências.



Peritos – pessoas de notório saber, normalmente externas à 
organização, que, convidadas pelo decisor estratégico, respondem a sucessivas 
consultas formuladas pelo grupo de controle.

Pesquisa Delphi – Método que consiste em interrogar um grupo de 
peritos, individualmente, por meio de sucessivos questionários, buscando a 
convergência de opiniões. Após cada aplicação do questionário aos peritos, as 
questões são analisadas e apresentadas a eles outra vez para que tenham a 
oportunidade de rever suas opiniões, podendo ser apresentado no máximo, 6 
vezes.

Planejamento Estratégico – é um processo gerencial que permite 
estabelecer um direcionamento a ser seguido pela organização, com o objetivo 
de se obter uma otimização na relação entre a empresa e seu ambiente, ou seja, 
o planejamento estratégico é o processo que instrumentaliza a resposta que a 
organização precisa apresentar ao seu ambiente diante de um contexto de 
mudanças. Ele diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de 
programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições 
internas e externas da empresa e sua evolução esperada. Também considera 
premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha 
coerência e sustentação. Refere-se, portanto, ao planejamento de longo prazo e 
ao esforço de construção de sua viabilidade.

Plano Estratégico – formulação do produto final da utilização de 
determinada metodologia de planejamento estratégico. Documento formal que 
consolida as informações, atividades e decisões desenvolvidas no processo. 
Descrição do curso pretendido das ações. 

Política – são as regras norteadoras a serem cumpridas para atingir os 
objetivos da organização. No caso de política organizacional, cada organização 
tem a sua política, e esta depende do que se deseja alcançar: lucro, 
competitividade, expansão, internacionalização.

Pontos Fortes – situações que se apresentam dentro da organização e 
que estão sob seu controle influenciando positivamente o seu desempenho.

Pontos Fracos – situações que se apresentam dentro da organização 
e que estão sob seu controle influenciando negativamente o seu desempenho.

Processo – série de etapas ordenadas que objetiva fornecer um 
produto ou serviço. Existem critérios de transição de uma etapa para outra. Cada 
uma delas produz subprodutos consumidos pela etapa posterior, até que se 
conclua o processo.

estratégia. Os objetivos representam os fins que a empresa está tentando 
alcançar, enquanto a estratégia é o meio para alcançar esses fins. Considera-se 
que apenas fazer o que outros fazem, mas com maior eficácia operacional, não 
é propriamente ter uma estratégia. Está implícito no conceito que, para ter uma 
estratégia, precisamos atuar de forma diferente, com inteligência e 
planejamento. Implica, portanto, ter clareza dos limites para o alcance dos 
objetivos (como escassez de recursos, resistências de outros atores) e as 
formas de superação.

Eventos – São fenômenos de possível ocorrência futura, que impactam 
de alguma forma o sistema. Os eventos não poderão ser mutuamente 
excludentes, tendo em vista que haverá um cenário em que todos os eventos 
ocorrerão. Os eventos devem ser exógenos ao sistema, podendo, no entanto, 
estar parcialmente dentro da esfera de competência e atuação do mesmo.

Gestão Estratégica – É a atualização contínua do plano estratégico, 
por meio do monitoramento do ambiente e de seus reflexos sobre o sistema 
(organização responsável pelo plano), bem como das ações e indicadores de 
resultados propostos no planejamento.

Indicador – É uma unidade de medida estabelecida como marcador de 
uma situação. Permite estabelecer o seu estágio atual e sua variação no tempo, 
a partir de intervenções realizadas. 

Iniciativa Estratégica – é a ação ou etapa perfeitamente quantificada 
e alinhada com uma determinada estratégia para que os objetivos estratégicos 
sejam alcançados.

Método Grumbach – o método foi desenvolvido por Raul Grumbach, 
brasileiro que estudou o desenvolvimento de cenários prospectivos por cerca de 
dois anos na Espanha, e, posteriormente, conseguiu aliar algumas ideias de 
autores consagrados, como Michael Porter e Michel Godet, às suas próprias 
conclusões, obtidas por meio de consultorias prestadas a várias empresas 
públicas e privadas no Brasil. A metodologia possui características próprias e é 
extremamente fácil de ser aplicada.

Missão – estabelece o que a instituição faz hoje, para quem o faz, e o 
seu propósito. É uma declaração explícita das razões de sua existência.

Objetivo Estratégico – situação que se pretende alcançar, 
considerando um dado problema ou compromisso assumido.

Oportunidades – são forças ambientais incontroláveis pela 
organização que podem favorecer sua ação estratégica, desde que reconhecidas 
e aproveitadas satisfatoriamente enquanto perduram.
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Ameaças – são forças ambientais incontroláveis pela organização, que 
criam obstáculos à sua ação estratégica, mas que, em sua maioria, podem ser 
evitadas ou gerenciadas, desde que reconhecidas em tempo hábil.

Análise Prospectiva – consiste na busca da identificação de diversos 
futuros possíveis do ambiente (cenários prospectivos), dentro de um horizonte 
temporal específico, com o propósito de definir estratégias capazes de:

• alterar, em favor da organização, as probabilidades de ocorrência dos 
acontecimentos abrangidos por sua esfera de competência; ou

• prepará-la para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos 
acontecimentos fora de sua competência.

Atores – são indivíduos, grupos decisores ou organizações que 
influenciam ou recebem influência significativa do sistema e/ou contexto 
considerado no cenário. O ator desempenha papel importante no sistema, 
influenciando o comportamento dos indivíduos ou organizações cujas ações 
podem, de alguma forma, interferir nos objetivos estratégicos ou impactar os 
eventos que compõem os cenários prospectivos. O principal critério para 
caracterizar um ator é sua homogeneidade de ação e reação.

Cenário – é “conjunto formado pela descrição coerente de uma 
situação futura e pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem 

passar da situação de origem à situação futura”. Existem os cenários possíveis 
(todos os que a mente humana puder imaginar), os cenários realizáveis (todos 
os passíveis de ocorrer e que levam em conta os condicionantes do futuro) e os 
cenários desejáveis (encontram-se em qualquer parte do possível, mas nem 
todos são, necessariamente, realizáveis.

Cenários Prospectivos – São descrições, de forma coerente, da 
evolução dos acontecimentos que compõe a cena atual, até a construção de 
uma nova cena, hipotética, projetada para o final de um horizonte temporal 
definido.

Decisor estratégico – É a pessoa que toma a decisão final na 
organização, geralmente é o “número 1” da organização (titular, diretor, 
presidente, chefe, comandante), ou quem suas vezes fizer, que determina a 
realização do estudo.

Diagnóstico estratégico – Segunda fase do método Grumbach. Visa à 
realização de estudo retrospectivo das principais questões ligadas ao sistema e 
ao ambiente no qual esse sistema está inserido. O objetivo desse estudo 
retrospectivo é a identificação dos fatos portadores de futuro.

Estratégia – É a forma traçada por uma organização para alcançar o 
conjunto dos seus objetivos. A definição de objetivos, em si, não implica em uma 

Programas – são as instruções, meios e ações necessárias à 
realização das diretrizes e à obtenção das metas, que ajudarão a enraizar 
socialmente e difundir as boas práticas de planejamento e gestão estratégica.

Projeto – empreendimento temporário com a finalidade de criar um 
produto ou serviço único. Um projeto é executado por pessoas, com recursos e 
tempo limitados. Ele é sempre temporário (início e fim bem definidos).

Valores – são conjuntos de padrões éticos que norteiam a vida 
cotidiana da organização e a dos seus integrantes.

Variáveis Externas – fenômenos ou circunstâncias presentes no 
ambiente que podem, de alguma forma, influenciar favorável ou 
desfavoravelmente os objetivos estratégicos da organização.

Visão – estabelece o que a instituição quer ser no futuro. É o que sonha 
para si mesma; a perseguição desse sonho é o que deve manter a instituição 
viva. É o que a energiza e inspira.

Visão de futuro – Etapa da visão estratégica em que são construídos 
os cenários por meio da utilização das técnicas do brainstorming, do método 
Delphi e dos impactos cruzados e simulação Monte Carlo.

Visão de presente – Etapa da visão estratégica que representa a 
elaboração de um diagnóstico da organização.

Visão estratégica – terceira fase do método Grumbach. Descreve os 
passos para que a organização possa desenvolver sua visão de futuro com base 
em cenários prospectivos. Para tanto é formada por quatro grandes etapas: 
visão de presente; visão de futuro; simulação e gestão de futuro; avaliação de 
medidas e gestão de resistências.



Peritos – pessoas de notório saber, normalmente externas à 
organização, que, convidadas pelo decisor estratégico, respondem a sucessivas 
consultas formuladas pelo grupo de controle.

Pesquisa Delphi – Método que consiste em interrogar um grupo de 
peritos, individualmente, por meio de sucessivos questionários, buscando a 
convergência de opiniões. Após cada aplicação do questionário aos peritos, as 
questões são analisadas e apresentadas a eles outra vez para que tenham a 
oportunidade de rever suas opiniões, podendo ser apresentado no máximo, 6 
vezes.

Planejamento Estratégico – é um processo gerencial que permite 
estabelecer um direcionamento a ser seguido pela organização, com o objetivo 
de se obter uma otimização na relação entre a empresa e seu ambiente, ou seja, 
o planejamento estratégico é o processo que instrumentaliza a resposta que a 
organização precisa apresentar ao seu ambiente diante de um contexto de 
mudanças. Ele diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de 
programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições 
internas e externas da empresa e sua evolução esperada. Também considera 
premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha 
coerência e sustentação. Refere-se, portanto, ao planejamento de longo prazo e 
ao esforço de construção de sua viabilidade.

Plano Estratégico – formulação do produto final da utilização de 
determinada metodologia de planejamento estratégico. Documento formal que 
consolida as informações, atividades e decisões desenvolvidas no processo. 
Descrição do curso pretendido das ações. 

Política – são as regras norteadoras a serem cumpridas para atingir os 
objetivos da organização. No caso de política organizacional, cada organização 
tem a sua política, e esta depende do que se deseja alcançar: lucro, 
competitividade, expansão, internacionalização.

Pontos Fortes – situações que se apresentam dentro da organização e 
que estão sob seu controle influenciando positivamente o seu desempenho.

Pontos Fracos – situações que se apresentam dentro da organização 
e que estão sob seu controle influenciando negativamente o seu desempenho.

Processo – série de etapas ordenadas que objetiva fornecer um 
produto ou serviço. Existem critérios de transição de uma etapa para outra. Cada 
uma delas produz subprodutos consumidos pela etapa posterior, até que se 
conclua o processo.
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estratégia. Os objetivos representam os fins que a empresa está tentando 
alcançar, enquanto a estratégia é o meio para alcançar esses fins. Considera-se 
que apenas fazer o que outros fazem, mas com maior eficácia operacional, não 
é propriamente ter uma estratégia. Está implícito no conceito que, para ter uma 
estratégia, precisamos atuar de forma diferente, com inteligência e 
planejamento. Implica, portanto, ter clareza dos limites para o alcance dos 
objetivos (como escassez de recursos, resistências de outros atores) e as 
formas de superação.

Eventos – São fenômenos de possível ocorrência futura, que impactam 
de alguma forma o sistema. Os eventos não poderão ser mutuamente 
excludentes, tendo em vista que haverá um cenário em que todos os eventos 
ocorrerão. Os eventos devem ser exógenos ao sistema, podendo, no entanto, 
estar parcialmente dentro da esfera de competência e atuação do mesmo.

Gestão Estratégica – É a atualização contínua do plano estratégico, 
por meio do monitoramento do ambiente e de seus reflexos sobre o sistema 
(organização responsável pelo plano), bem como das ações e indicadores de 
resultados propostos no planejamento.

Indicador – É uma unidade de medida estabelecida como marcador de 
uma situação. Permite estabelecer o seu estágio atual e sua variação no tempo, 
a partir de intervenções realizadas. 

Iniciativa Estratégica – é a ação ou etapa perfeitamente quantificada 
e alinhada com uma determinada estratégia para que os objetivos estratégicos 
sejam alcançados.

Método Grumbach – o método foi desenvolvido por Raul Grumbach, 
brasileiro que estudou o desenvolvimento de cenários prospectivos por cerca de 
dois anos na Espanha, e, posteriormente, conseguiu aliar algumas ideias de 
autores consagrados, como Michael Porter e Michel Godet, às suas próprias 
conclusões, obtidas por meio de consultorias prestadas a várias empresas 
públicas e privadas no Brasil. A metodologia possui características próprias e é 
extremamente fácil de ser aplicada.

Missão – estabelece o que a instituição faz hoje, para quem o faz, e o 
seu propósito. É uma declaração explícita das razões de sua existência.

Objetivo Estratégico – situação que se pretende alcançar, 
considerando um dado problema ou compromisso assumido.

Oportunidades – são forças ambientais incontroláveis pela 
organização que podem favorecer sua ação estratégica, desde que reconhecidas 
e aproveitadas satisfatoriamente enquanto perduram.

Ameaças – são forças ambientais incontroláveis pela organização, que 
criam obstáculos à sua ação estratégica, mas que, em sua maioria, podem ser 
evitadas ou gerenciadas, desde que reconhecidas em tempo hábil.

Análise Prospectiva – consiste na busca da identificação de diversos 
futuros possíveis do ambiente (cenários prospectivos), dentro de um horizonte 
temporal específico, com o propósito de definir estratégias capazes de:

• alterar, em favor da organização, as probabilidades de ocorrência dos 
acontecimentos abrangidos por sua esfera de competência; ou

• prepará-la para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos 
acontecimentos fora de sua competência.

Atores – são indivíduos, grupos decisores ou organizações que 
influenciam ou recebem influência significativa do sistema e/ou contexto 
considerado no cenário. O ator desempenha papel importante no sistema, 
influenciando o comportamento dos indivíduos ou organizações cujas ações 
podem, de alguma forma, interferir nos objetivos estratégicos ou impactar os 
eventos que compõem os cenários prospectivos. O principal critério para 
caracterizar um ator é sua homogeneidade de ação e reação.

Cenário – é “conjunto formado pela descrição coerente de uma 
situação futura e pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem 

passar da situação de origem à situação futura”. Existem os cenários possíveis 
(todos os que a mente humana puder imaginar), os cenários realizáveis (todos 
os passíveis de ocorrer e que levam em conta os condicionantes do futuro) e os 
cenários desejáveis (encontram-se em qualquer parte do possível, mas nem 
todos são, necessariamente, realizáveis.

Cenários Prospectivos – São descrições, de forma coerente, da 
evolução dos acontecimentos que compõe a cena atual, até a construção de 
uma nova cena, hipotética, projetada para o final de um horizonte temporal 
definido.

Decisor estratégico – É a pessoa que toma a decisão final na 
organização, geralmente é o “número 1” da organização (titular, diretor, 
presidente, chefe, comandante), ou quem suas vezes fizer, que determina a 
realização do estudo.

Diagnóstico estratégico – Segunda fase do método Grumbach. Visa à 
realização de estudo retrospectivo das principais questões ligadas ao sistema e 
ao ambiente no qual esse sistema está inserido. O objetivo desse estudo 
retrospectivo é a identificação dos fatos portadores de futuro.

Estratégia – É a forma traçada por uma organização para alcançar o 
conjunto dos seus objetivos. A definição de objetivos, em si, não implica em uma 

Programas – são as instruções, meios e ações necessárias à 
realização das diretrizes e à obtenção das metas, que ajudarão a enraizar 
socialmente e difundir as boas práticas de planejamento e gestão estratégica.

Projeto – empreendimento temporário com a finalidade de criar um 
produto ou serviço único. Um projeto é executado por pessoas, com recursos e 
tempo limitados. Ele é sempre temporário (início e fim bem definidos).

Valores – são conjuntos de padrões éticos que norteiam a vida 
cotidiana da organização e a dos seus integrantes.

Variáveis Externas – fenômenos ou circunstâncias presentes no 
ambiente que podem, de alguma forma, influenciar favorável ou 
desfavoravelmente os objetivos estratégicos da organização.

Visão – estabelece o que a instituição quer ser no futuro. É o que sonha 
para si mesma; a perseguição desse sonho é o que deve manter a instituição 
viva. É o que a energiza e inspira.

Visão de futuro – Etapa da visão estratégica em que são construídos 
os cenários por meio da utilização das técnicas do brainstorming, do método 
Delphi e dos impactos cruzados e simulação Monte Carlo.

Visão de presente – Etapa da visão estratégica que representa a 
elaboração de um diagnóstico da organização.

Visão estratégica – terceira fase do método Grumbach. Descreve os 
passos para que a organização possa desenvolver sua visão de futuro com base 
em cenários prospectivos. Para tanto é formada por quatro grandes etapas: 
visão de presente; visão de futuro; simulação e gestão de futuro; avaliação de 
medidas e gestão de resistências.
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Peritos – pessoas de notório saber, normalmente externas à 
organização, que, convidadas pelo decisor estratégico, respondem a sucessivas 
consultas formuladas pelo grupo de controle.

Pesquisa Delphi – Método que consiste em interrogar um grupo de 
peritos, individualmente, por meio de sucessivos questionários, buscando a 
convergência de opiniões. Após cada aplicação do questionário aos peritos, as 
questões são analisadas e apresentadas a eles outra vez para que tenham a 
oportunidade de rever suas opiniões, podendo ser apresentado no máximo, 6 
vezes.

Planejamento Estratégico – é um processo gerencial que permite 
estabelecer um direcionamento a ser seguido pela organização, com o objetivo 
de se obter uma otimização na relação entre a empresa e seu ambiente, ou seja, 
o planejamento estratégico é o processo que instrumentaliza a resposta que a 
organização precisa apresentar ao seu ambiente diante de um contexto de 
mudanças. Ele diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de 
programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições 
internas e externas da empresa e sua evolução esperada. Também considera 
premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha 
coerência e sustentação. Refere-se, portanto, ao planejamento de longo prazo e 
ao esforço de construção de sua viabilidade.

Plano Estratégico – formulação do produto final da utilização de 
determinada metodologia de planejamento estratégico. Documento formal que 
consolida as informações, atividades e decisões desenvolvidas no processo. 
Descrição do curso pretendido das ações. 

Política – são as regras norteadoras a serem cumpridas para atingir os 
objetivos da organização. No caso de política organizacional, cada organização 
tem a sua política, e esta depende do que se deseja alcançar: lucro, 
competitividade, expansão, internacionalização.

Pontos Fortes – situações que se apresentam dentro da organização e 
que estão sob seu controle influenciando positivamente o seu desempenho.

Pontos Fracos – situações que se apresentam dentro da organização 
e que estão sob seu controle influenciando negativamente o seu desempenho.

Processo – série de etapas ordenadas que objetiva fornecer um 
produto ou serviço. Existem critérios de transição de uma etapa para outra. Cada 
uma delas produz subprodutos consumidos pela etapa posterior, até que se 
conclua o processo.

estratégia. Os objetivos representam os fins que a empresa está tentando 
alcançar, enquanto a estratégia é o meio para alcançar esses fins. Considera-se 
que apenas fazer o que outros fazem, mas com maior eficácia operacional, não 
é propriamente ter uma estratégia. Está implícito no conceito que, para ter uma 
estratégia, precisamos atuar de forma diferente, com inteligência e 
planejamento. Implica, portanto, ter clareza dos limites para o alcance dos 
objetivos (como escassez de recursos, resistências de outros atores) e as 
formas de superação.

Eventos – São fenômenos de possível ocorrência futura, que impactam 
de alguma forma o sistema. Os eventos não poderão ser mutuamente 
excludentes, tendo em vista que haverá um cenário em que todos os eventos 
ocorrerão. Os eventos devem ser exógenos ao sistema, podendo, no entanto, 
estar parcialmente dentro da esfera de competência e atuação do mesmo.

Gestão Estratégica – É a atualização contínua do plano estratégico, 
por meio do monitoramento do ambiente e de seus reflexos sobre o sistema 
(organização responsável pelo plano), bem como das ações e indicadores de 
resultados propostos no planejamento.

Indicador – É uma unidade de medida estabelecida como marcador de 
uma situação. Permite estabelecer o seu estágio atual e sua variação no tempo, 
a partir de intervenções realizadas. 

Iniciativa Estratégica – é a ação ou etapa perfeitamente quantificada 
e alinhada com uma determinada estratégia para que os objetivos estratégicos 
sejam alcançados.

Método Grumbach – o método foi desenvolvido por Raul Grumbach, 
brasileiro que estudou o desenvolvimento de cenários prospectivos por cerca de 
dois anos na Espanha, e, posteriormente, conseguiu aliar algumas ideias de 
autores consagrados, como Michael Porter e Michel Godet, às suas próprias 
conclusões, obtidas por meio de consultorias prestadas a várias empresas 
públicas e privadas no Brasil. A metodologia possui características próprias e é 
extremamente fácil de ser aplicada.

Missão – estabelece o que a instituição faz hoje, para quem o faz, e o 
seu propósito. É uma declaração explícita das razões de sua existência.

Objetivo Estratégico – situação que se pretende alcançar, 
considerando um dado problema ou compromisso assumido.

Oportunidades – são forças ambientais incontroláveis pela 
organização que podem favorecer sua ação estratégica, desde que reconhecidas 
e aproveitadas satisfatoriamente enquanto perduram.

Ameaças – são forças ambientais incontroláveis pela organização, que 
criam obstáculos à sua ação estratégica, mas que, em sua maioria, podem ser 
evitadas ou gerenciadas, desde que reconhecidas em tempo hábil.

Análise Prospectiva – consiste na busca da identificação de diversos 
futuros possíveis do ambiente (cenários prospectivos), dentro de um horizonte 
temporal específico, com o propósito de definir estratégias capazes de:

• alterar, em favor da organização, as probabilidades de ocorrência dos 
acontecimentos abrangidos por sua esfera de competência; ou

• prepará-la para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos 
acontecimentos fora de sua competência.

Atores – são indivíduos, grupos decisores ou organizações que 
influenciam ou recebem influência significativa do sistema e/ou contexto 
considerado no cenário. O ator desempenha papel importante no sistema, 
influenciando o comportamento dos indivíduos ou organizações cujas ações 
podem, de alguma forma, interferir nos objetivos estratégicos ou impactar os 
eventos que compõem os cenários prospectivos. O principal critério para 
caracterizar um ator é sua homogeneidade de ação e reação.

Cenário – é “conjunto formado pela descrição coerente de uma 
situação futura e pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem 

passar da situação de origem à situação futura”. Existem os cenários possíveis 
(todos os que a mente humana puder imaginar), os cenários realizáveis (todos 
os passíveis de ocorrer e que levam em conta os condicionantes do futuro) e os 
cenários desejáveis (encontram-se em qualquer parte do possível, mas nem 
todos são, necessariamente, realizáveis.

Cenários Prospectivos – São descrições, de forma coerente, da 
evolução dos acontecimentos que compõe a cena atual, até a construção de 
uma nova cena, hipotética, projetada para o final de um horizonte temporal 
definido.

Decisor estratégico – É a pessoa que toma a decisão final na 
organização, geralmente é o “número 1” da organização (titular, diretor, 
presidente, chefe, comandante), ou quem suas vezes fizer, que determina a 
realização do estudo.

Diagnóstico estratégico – Segunda fase do método Grumbach. Visa à 
realização de estudo retrospectivo das principais questões ligadas ao sistema e 
ao ambiente no qual esse sistema está inserido. O objetivo desse estudo 
retrospectivo é a identificação dos fatos portadores de futuro.

Estratégia – É a forma traçada por uma organização para alcançar o 
conjunto dos seus objetivos. A definição de objetivos, em si, não implica em uma 

Programas – são as instruções, meios e ações necessárias à 
realização das diretrizes e à obtenção das metas, que ajudarão a enraizar 
socialmente e difundir as boas práticas de planejamento e gestão estratégica.

Projeto – empreendimento temporário com a finalidade de criar um 
produto ou serviço único. Um projeto é executado por pessoas, com recursos e 
tempo limitados. Ele é sempre temporário (início e fim bem definidos).

Valores – são conjuntos de padrões éticos que norteiam a vida 
cotidiana da organização e a dos seus integrantes.

Variáveis Externas – fenômenos ou circunstâncias presentes no 
ambiente que podem, de alguma forma, influenciar favorável ou 
desfavoravelmente os objetivos estratégicos da organização.

Visão – estabelece o que a instituição quer ser no futuro. É o que sonha 
para si mesma; a perseguição desse sonho é o que deve manter a instituição 
viva. É o que a energiza e inspira.

Visão de futuro – Etapa da visão estratégica em que são construídos 
os cenários por meio da utilização das técnicas do brainstorming, do método 
Delphi e dos impactos cruzados e simulação Monte Carlo.

Visão de presente – Etapa da visão estratégica que representa a 
elaboração de um diagnóstico da organização.

Visão estratégica – terceira fase do método Grumbach. Descreve os 
passos para que a organização possa desenvolver sua visão de futuro com base 
em cenários prospectivos. Para tanto é formada por quatro grandes etapas: 
visão de presente; visão de futuro; simulação e gestão de futuro; avaliação de 
medidas e gestão de resistências.
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Peritos – pessoas de notório saber, normalmente externas à 
organização, que, convidadas pelo decisor estratégico, respondem a sucessivas 
consultas formuladas pelo grupo de controle.

Pesquisa Delphi – Método que consiste em interrogar um grupo de 
peritos, individualmente, por meio de sucessivos questionários, buscando a 
convergência de opiniões. Após cada aplicação do questionário aos peritos, as 
questões são analisadas e apresentadas a eles outra vez para que tenham a 
oportunidade de rever suas opiniões, podendo ser apresentado no máximo, 6 
vezes.

Planejamento Estratégico – é um processo gerencial que permite 
estabelecer um direcionamento a ser seguido pela organização, com o objetivo 
de se obter uma otimização na relação entre a empresa e seu ambiente, ou seja, 
o planejamento estratégico é o processo que instrumentaliza a resposta que a 
organização precisa apresentar ao seu ambiente diante de um contexto de 
mudanças. Ele diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de 
programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições 
internas e externas da empresa e sua evolução esperada. Também considera 
premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha 
coerência e sustentação. Refere-se, portanto, ao planejamento de longo prazo e 
ao esforço de construção de sua viabilidade.

Plano Estratégico – formulação do produto final da utilização de 
determinada metodologia de planejamento estratégico. Documento formal que 
consolida as informações, atividades e decisões desenvolvidas no processo. 
Descrição do curso pretendido das ações. 

Política – são as regras norteadoras a serem cumpridas para atingir os 
objetivos da organização. No caso de política organizacional, cada organização 
tem a sua política, e esta depende do que se deseja alcançar: lucro, 
competitividade, expansão, internacionalização.

Pontos Fortes – situações que se apresentam dentro da organização e 
que estão sob seu controle influenciando positivamente o seu desempenho.

Pontos Fracos – situações que se apresentam dentro da organização 
e que estão sob seu controle influenciando negativamente o seu desempenho.

Processo – série de etapas ordenadas que objetiva fornecer um 
produto ou serviço. Existem critérios de transição de uma etapa para outra. Cada 
uma delas produz subprodutos consumidos pela etapa posterior, até que se 
conclua o processo.

estratégia. Os objetivos representam os fins que a empresa está tentando 
alcançar, enquanto a estratégia é o meio para alcançar esses fins. Considera-se 
que apenas fazer o que outros fazem, mas com maior eficácia operacional, não 
é propriamente ter uma estratégia. Está implícito no conceito que, para ter uma 
estratégia, precisamos atuar de forma diferente, com inteligência e 
planejamento. Implica, portanto, ter clareza dos limites para o alcance dos 
objetivos (como escassez de recursos, resistências de outros atores) e as 
formas de superação.

Eventos – São fenômenos de possível ocorrência futura, que impactam 
de alguma forma o sistema. Os eventos não poderão ser mutuamente 
excludentes, tendo em vista que haverá um cenário em que todos os eventos 
ocorrerão. Os eventos devem ser exógenos ao sistema, podendo, no entanto, 
estar parcialmente dentro da esfera de competência e atuação do mesmo.

Gestão Estratégica – É a atualização contínua do plano estratégico, 
por meio do monitoramento do ambiente e de seus reflexos sobre o sistema 
(organização responsável pelo plano), bem como das ações e indicadores de 
resultados propostos no planejamento.

Indicador – É uma unidade de medida estabelecida como marcador de 
uma situação. Permite estabelecer o seu estágio atual e sua variação no tempo, 
a partir de intervenções realizadas. 

Iniciativa Estratégica – é a ação ou etapa perfeitamente quantificada 
e alinhada com uma determinada estratégia para que os objetivos estratégicos 
sejam alcançados.

Método Grumbach – o método foi desenvolvido por Raul Grumbach, 
brasileiro que estudou o desenvolvimento de cenários prospectivos por cerca de 
dois anos na Espanha, e, posteriormente, conseguiu aliar algumas ideias de 
autores consagrados, como Michael Porter e Michel Godet, às suas próprias 
conclusões, obtidas por meio de consultorias prestadas a várias empresas 
públicas e privadas no Brasil. A metodologia possui características próprias e é 
extremamente fácil de ser aplicada.

Missão – estabelece o que a instituição faz hoje, para quem o faz, e o 
seu propósito. É uma declaração explícita das razões de sua existência.

Objetivo Estratégico – situação que se pretende alcançar, 
considerando um dado problema ou compromisso assumido.

Oportunidades – são forças ambientais incontroláveis pela 
organização que podem favorecer sua ação estratégica, desde que reconhecidas 
e aproveitadas satisfatoriamente enquanto perduram.

Ameaças – são forças ambientais incontroláveis pela organização, que 
criam obstáculos à sua ação estratégica, mas que, em sua maioria, podem ser 
evitadas ou gerenciadas, desde que reconhecidas em tempo hábil.

Análise Prospectiva – consiste na busca da identificação de diversos 
futuros possíveis do ambiente (cenários prospectivos), dentro de um horizonte 
temporal específico, com o propósito de definir estratégias capazes de:

• alterar, em favor da organização, as probabilidades de ocorrência dos 
acontecimentos abrangidos por sua esfera de competência; ou

• prepará-la para o enfrentamento (ou aproveitamento) dos 
acontecimentos fora de sua competência.

Atores – são indivíduos, grupos decisores ou organizações que 
influenciam ou recebem influência significativa do sistema e/ou contexto 
considerado no cenário. O ator desempenha papel importante no sistema, 
influenciando o comportamento dos indivíduos ou organizações cujas ações 
podem, de alguma forma, interferir nos objetivos estratégicos ou impactar os 
eventos que compõem os cenários prospectivos. O principal critério para 
caracterizar um ator é sua homogeneidade de ação e reação.

Cenário – é “conjunto formado pela descrição coerente de uma 
situação futura e pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem 

passar da situação de origem à situação futura”. Existem os cenários possíveis 
(todos os que a mente humana puder imaginar), os cenários realizáveis (todos 
os passíveis de ocorrer e que levam em conta os condicionantes do futuro) e os 
cenários desejáveis (encontram-se em qualquer parte do possível, mas nem 
todos são, necessariamente, realizáveis.

Cenários Prospectivos – São descrições, de forma coerente, da 
evolução dos acontecimentos que compõe a cena atual, até a construção de 
uma nova cena, hipotética, projetada para o final de um horizonte temporal 
definido.

Decisor estratégico – É a pessoa que toma a decisão final na 
organização, geralmente é o “número 1” da organização (titular, diretor, 
presidente, chefe, comandante), ou quem suas vezes fizer, que determina a 
realização do estudo.

Diagnóstico estratégico – Segunda fase do método Grumbach. Visa à 
realização de estudo retrospectivo das principais questões ligadas ao sistema e 
ao ambiente no qual esse sistema está inserido. O objetivo desse estudo 
retrospectivo é a identificação dos fatos portadores de futuro.

Estratégia – É a forma traçada por uma organização para alcançar o 
conjunto dos seus objetivos. A definição de objetivos, em si, não implica em uma 

Programas – são as instruções, meios e ações necessárias à 
realização das diretrizes e à obtenção das metas, que ajudarão a enraizar 
socialmente e difundir as boas práticas de planejamento e gestão estratégica.

Projeto – empreendimento temporário com a finalidade de criar um 
produto ou serviço único. Um projeto é executado por pessoas, com recursos e 
tempo limitados. Ele é sempre temporário (início e fim bem definidos).

Valores – são conjuntos de padrões éticos que norteiam a vida 
cotidiana da organização e a dos seus integrantes.

Variáveis Externas – fenômenos ou circunstâncias presentes no 
ambiente que podem, de alguma forma, influenciar favorável ou 
desfavoravelmente os objetivos estratégicos da organização.

Visão – estabelece o que a instituição quer ser no futuro. É o que sonha 
para si mesma; a perseguição desse sonho é o que deve manter a instituição 
viva. É o que a energiza e inspira.

Visão de futuro – Etapa da visão estratégica em que são construídos 
os cenários por meio da utilização das técnicas do brainstorming, do método 
Delphi e dos impactos cruzados e simulação Monte Carlo.

Visão de presente – Etapa da visão estratégica que representa a 
elaboração de um diagnóstico da organização.

Visão estratégica – terceira fase do método Grumbach. Descreve os 
passos para que a organização possa desenvolver sua visão de futuro com base 
em cenários prospectivos. Para tanto é formada por quatro grandes etapas: 
visão de presente; visão de futuro; simulação e gestão de futuro; avaliação de 
medidas e gestão de resistências.



Em síntese, o Método Grumbach se fundamenta em conceitos de:

• Planejamento Estratégico com Visão de Futuro baseada em Cenários 
Prospectivos, empregando Simulação Monte Carlo;

• Análise de Parcerias Estratégicas, levando em conta princípios da 
Teoria dos Jogos que permitem a Gestão Estratégica, com base em análise de 
fatos novos obtidos pela Inteligência Competitiva.

• Priorização e ordenamento das iniciativas estratégicas.
• Monitoramento de indicadores de Objetivos segundo as perspectivas 

recomendadas pelo BSC.

O MÉTODO GRUMBACH E O SOFTWARE BRAINSTORMINGWEB

A figura a seguir sintetiza a integração do Método Grumbach com a 
suíte Brainstormingweb, onde cada uma das fases está colorida com a cor 
correspondente a cada um dos módulos da suíte.

O chamado Método Grumbach foi idealizado por Raul Grumbach, fruto 
dos estudos realizados na Espanha em 1989 e 1990. Desde essa época, o 
método tem sido aperfeiçoado pela equipe da Brainstorming. É, portanto, um 
método desenvolvido por brasileiros, adequado às instituições nacionais, e com 
toda tecnologia de softwares em português.

O Método utiliza as ferramentas básicas de planejamento estratégico 
tradicionais, todavia agrega a estas a metodologia de cenários prospectivos, o 
que permite uma gestão estratégica de médio e longo prazos.

A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura estratégica 
dos atores face aos cenários alternativos identificados como possíveis. O 
propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que permitam passar 
de uma postura pré-ativa, para uma postura pró-ativa em direção a construção 
de um futuro melhor.

O método Grumbach, fecha o ciclo do processo de gestão estratégica, 
com a priorização e o ordenamento das iniciativas estratégicas e seu 
monitoramento. O monitoramento, em tempo real, por meio de indicadores, 
permite o ajuste entre os objetivos de longo prazo da organização e a execução 
das iniciativas estratégicas, necessárias para atingir aqueles objetivos, no 
presente.

O método Grumbach tem as seguintes características:

• Tem o seu emprego facilitado com a utilização um software, com os 
módulos Puma, Lince, Jaguar, Cenários e Riscos, que automatizam todos os 
procedimentos previstos em cada uma de suas fases;

• Emprega intensivamente modelagem matemática e ferramentas de 
pesquisa operacional na geração de cenários, o que permite a construção de um 
número finito de cenários, a análise conjunta de diversas variáveis, a análise de 
interdependência entre as variáveis, e o acompanhamento da dinâmica dos 
cenários.

• Emprega princípios da teoria dos jogos para modelar a forma de agir 
dos atores (pessoas, empresas e governos).

• Emprega técnicas de análise multicritério para priorizações dos 
projetos estratégicos.

• Emprega a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) para o 
monitoramento da estratégia e sua análise.

• Emprega a metodologia de gerenciamento de projetos preconizada no 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

• Emprega a metodologia de gerenciamento de processos preconizada 
pelo Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM CBOK).

• Emprega a metodologia de gestão de riscos preconizada pela norma
NBR ISO 3100:2011.
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O chamado Método Grumbach foi idealizado por Raul Grumbach, fruto 
dos estudos realizado na Espanha em 1989 e 1990. Desde essa época, o método 
tem sido aperfeiçoado pela equipe da Brainstorming. É, portanto, um método 
desenvolvido por brasileiros, adequado às instituições nacionais, e com toda tecno-
logia de softwares em português.

O Método utiliza as ferramentas básicas de planejamento estratégico
tradicionais, todavia agrega a estas a metodologia de cenários prospectivos, o que 
permite uma gestão estratégica de médio e longo prazos. 

A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura estratégica dos 
atores face aos cenários alternativos identificados como possíveis. O propósito 
dessa análise é identificar parcerias estratégicas que permitam passar de uma 
postura pré-ativa, para uma postura pró-ativa em direção a construção de um 
futuro melhor.

O método Grumbach, fecha o ciclo do processo de gestão estratégica, 
com a priorização e o ordenamento das iniciativas estratégicas e seu monitoramen-
to. O monitoramento, em tempo real, por meio de indicadores, permite o ajuste 
entre os objetivos de longo prazo da organização e a execução das iniciativas estra-
tégicas, necessárias para atingir aqueles objetivos, no presente.

O método Grumbach tem as seguintes características:

• Tem o seu emprego facilitado com a utilização um software, com os 
módulos Puma, Lince, Jaguar, Cenários e Riscos, que automatizam todos os proce-
dimentos previstos em cada uma de suas fases;

• Emprega intensivamente modelagem matemática e ferramentas de 
pesquisa operacional na geração de cenários, o que permite a construção de um 
número finito de cenários, a análise conjunta de diversas variáveis, a análise de 
interdependência entre as variáveis, e o acompanhamento da dinâmica dos 
cenários.

• Emprega princípios da teoria dos jogos para modelar a forma de agir dos 
atores (pessoas, empresas e governos).

• Emprega técnicas de análise multicritério para priorizações dos projetos 
estratégicos.

• Emprega a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) para o monitora-
mento da estratégia e sua análise.

• Emprega a metodologia de gerenciamento de projetos preconizada no 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

• Emprega a metodologia de gerenciamento de processos preconizada 
pelo Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM CBOK).

• Emprega a metodologia de gestão de riscos preconizada pela norma 
NBR ISO 3100:2011.

Em síntese, o Método Grumbach se fundamenta em conceitos de:

• Planejamento Estratégico com Visão de Futuro baseada em Cenários 
Prospectivos, empregando Simulação Monte Carlo;

• Análise de Parcerias Estratégicas, levando em conta princípios da 
Teoria dos Jogos que permitem a Gestão Estratégica, com base em análise de 
fatos novos obtidos pela Inteligência Competitiva.

• Priorização e ordenamento das iniciativas estratégicas.
• Monitoramento de indicadores de Objetivos segundo as perspectivas 

recomendadas pelo BSC.

O MÉTODO GRUMBACH E O SOFTWARE BRAINSTORMINGWEB

A figura a seguir sintetiza a integração do Método Grumbach com a 
suíte Brainstormingweb, onde cada uma das fases está colorida com a cor 
correspondente a cada um dos módulos da suíte.
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MÉTODO
GRUMBACH

O chamado Método Grumbach foi idealizado por Raul Grumbach, fruto 
dos estudos realizados na Espanha em 1989 e 1990. Desde essa época, o 
método tem sido aperfeiçoado pela equipe da Brainstorming. É, portanto, um 
método desenvolvido por brasileiros, adequado às instituições nacionais, e com 
toda tecnologia de softwares em português.

O Método utiliza as ferramentas básicas de planejamento estratégico 
tradicionais, todavia agrega a estas a metodologia de cenários prospectivos, o 
que permite uma gestão estratégica de médio e longo prazos.

A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura estratégica 
dos atores face aos cenários alternativos identificados como possíveis. O 
propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que permitam passar 
de uma postura pré-ativa, para uma postura pró-ativa em direção a construção 
de um futuro melhor.

O método Grumbach, fecha o ciclo do processo de gestão estratégica, 
com a priorização e o ordenamento das iniciativas estratégicas e seu 
monitoramento. O monitoramento, em tempo real, por meio de indicadores, 
permite o ajuste entre os objetivos de longo prazo da organização e a execução 
das iniciativas estratégicas, necessárias para atingir aqueles objetivos, no 
presente.

O método Grumbach tem as seguintes características:

• Tem o seu emprego facilitado com a utilização um software, com os 
módulos Puma, Lince, Jaguar, Cenários e Riscos, que automatizam todos os 
procedimentos previstos em cada uma de suas fases;

• Emprega intensivamente modelagem matemática e ferramentas de 
pesquisa operacional na geração de cenários, o que permite a construção de um 
número finito de cenários, a análise conjunta de diversas variáveis, a análise de 
interdependência entre as variáveis, e o acompanhamento da dinâmica dos 
cenários.

• Emprega princípios da teoria dos jogos para modelar a forma de agir 
dos atores (pessoas, empresas e governos).

• Emprega técnicas de análise multicritério para priorizações dos 
projetos estratégicos.

• Emprega a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) para o 
monitoramento da estratégia e sua análise.

• Emprega a metodologia de gerenciamento de projetos preconizada no 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

• Emprega a metodologia de gerenciamento de processos preconizada 
pelo Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM CBOK).

• Emprega a metodologia de gestão de riscos preconizada pela norma
NBR ISO 3100:2011.



Em síntese, o Método Grumbach se fundamenta em conceitos de:

• Planejamento Estratégico com Visão de Futuro baseada em Cenários 
Prospectivos, empregando Simulação Monte Carlo;

• Análise de Parcerias Estratégicas, levando em conta princípios da Teoria 
dos Jogos que permitem a Gestão Estratégica, com base em análise de fatos novos 
obtidos pela Inteligência Competitiva.

• Priorização e ordenamento das iniciativas estratégicas.
• Monitoramento de indicadores de Objetivos segundo as perspectivas 

recomendadas pelo BSC.

O MÉTODO GRUMBACH E O SOFTWARE BRAINSTORMINGWEB

A figura a seguir sintetiza a integração do Método Grumbach com a suíte 
Brainstormingweb, onde cada uma das fases está colorida com a cor correspon-
dente a cada um dos módulos da suíte. 

Em síntese, o Método Grumbach se fundamenta em conceitos de:

• Planejamento Estratégico com Visão de Futuro baseada em Cenários 
Prospectivos, empregando Simulação Monte Carlo;

• Análise de Parcerias Estratégicas, levando em conta princípios da 
Teoria dos Jogos que permitem a Gestão Estratégica, com base em análise de 
fatos novos obtidos pela Inteligência Competitiva.

• Priorização e ordenamento das iniciativas estratégicas.
• Monitoramento de indicadores de Objetivos segundo as perspectivas 

recomendadas pelo BSC.

O MÉTODO GRUMBACH E O SOFTWARE BRAINSTORMINGWEB

A figura a seguir sintetiza a integração do Método Grumbach com a 
suíte Brainstormingweb, onde cada uma das fases está colorida com a cor 
correspondente a cada um dos módulos da suíte.
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O chamado Método Grumbach foi idealizado por Raul Grumbach, fruto 
dos estudos realizados na Espanha em 1989 e 1990. Desde essa época, o 
método tem sido aperfeiçoado pela equipe da Brainstorming. É, portanto, um 
método desenvolvido por brasileiros, adequado às instituições nacionais, e com 
toda tecnologia de softwares em português.

O Método utiliza as ferramentas básicas de planejamento estratégico 
tradicionais, todavia agrega a estas a metodologia de cenários prospectivos, o 
que permite uma gestão estratégica de médio e longo prazos.

A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura estratégica 
dos atores face aos cenários alternativos identificados como possíveis. O 
propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que permitam passar 
de uma postura pré-ativa, para uma postura pró-ativa em direção a construção 
de um futuro melhor.

O método Grumbach, fecha o ciclo do processo de gestão estratégica, 
com a priorização e o ordenamento das iniciativas estratégicas e seu 
monitoramento. O monitoramento, em tempo real, por meio de indicadores, 
permite o ajuste entre os objetivos de longo prazo da organização e a execução 
das iniciativas estratégicas, necessárias para atingir aqueles objetivos, no 
presente.

O método Grumbach tem as seguintes características:

• Tem o seu emprego facilitado com a utilização um software, com os 
módulos Puma, Lince, Jaguar, Cenários e Riscos, que automatizam todos os 
procedimentos previstos em cada uma de suas fases;

• Emprega intensivamente modelagem matemática e ferramentas de 
pesquisa operacional na geração de cenários, o que permite a construção de um 
número finito de cenários, a análise conjunta de diversas variáveis, a análise de 
interdependência entre as variáveis, e o acompanhamento da dinâmica dos 
cenários.

• Emprega princípios da teoria dos jogos para modelar a forma de agir 
dos atores (pessoas, empresas e governos).

• Emprega técnicas de análise multicritério para priorizações dos 
projetos estratégicos.

• Emprega a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) para o 
monitoramento da estratégia e sua análise.

• Emprega a metodologia de gerenciamento de projetos preconizada no 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

• Emprega a metodologia de gerenciamento de processos preconizada 
pelo Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM CBOK).

• Emprega a metodologia de gestão de riscos preconizada pela norma
NBR ISO 3100:2011.
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Em síntese, o Método Grumbach se fundamenta em conceitos de:

• Planejamento Estratégico com Visão de Futuro baseada em Cenários 
Prospectivos, empregando Simulação Monte Carlo;

• Análise de Parcerias Estratégicas, levando em conta princípios da 
Teoria dos Jogos que permitem a Gestão Estratégica, com base em análise de 
fatos novos obtidos pela Inteligência Competitiva.

• Priorização e ordenamento das iniciativas estratégicas.
• Monitoramento de indicadores de Objetivos segundo as perspectivas 

recomendadas pelo BSC.

O MÉTODO GRUMBACH E O SOFTWARE BRAINSTORMINGWEB

A figura a seguir sintetiza a integração do Método Grumbach com a 
suíte Brainstormingweb, onde cada uma das fases está colorida com a cor 
correspondente a cada um dos módulos da suíte.

O chamado Método Grumbach foi idealizado por Raul Grumbach, fruto 
dos estudos realizados na Espanha em 1989 e 1990. Desde essa época, o 
método tem sido aperfeiçoado pela equipe da Brainstorming. É, portanto, um 
método desenvolvido por brasileiros, adequado às instituições nacionais, e com 
toda tecnologia de softwares em português.

O Método utiliza as ferramentas básicas de planejamento estratégico 
tradicionais, todavia agrega a estas a metodologia de cenários prospectivos, o 
que permite uma gestão estratégica de médio e longo prazos.

A gestão estratégica inclui ainda uma análise da postura estratégica 
dos atores face aos cenários alternativos identificados como possíveis. O 
propósito dessa análise é identificar parcerias estratégicas que permitam passar 
de uma postura pré-ativa, para uma postura pró-ativa em direção a construção 
de um futuro melhor.

O método Grumbach, fecha o ciclo do processo de gestão estratégica, 
com a priorização e o ordenamento das iniciativas estratégicas e seu 
monitoramento. O monitoramento, em tempo real, por meio de indicadores, 
permite o ajuste entre os objetivos de longo prazo da organização e a execução 
das iniciativas estratégicas, necessárias para atingir aqueles objetivos, no 
presente.

O método Grumbach tem as seguintes características:

• Tem o seu emprego facilitado com a utilização um software, com os 
módulos Puma, Lince, Jaguar, Cenários e Riscos, que automatizam todos os 
procedimentos previstos em cada uma de suas fases;

• Emprega intensivamente modelagem matemática e ferramentas de 
pesquisa operacional na geração de cenários, o que permite a construção de um 
número finito de cenários, a análise conjunta de diversas variáveis, a análise de 
interdependência entre as variáveis, e o acompanhamento da dinâmica dos 
cenários.

• Emprega princípios da teoria dos jogos para modelar a forma de agir 
dos atores (pessoas, empresas e governos).

• Emprega técnicas de análise multicritério para priorizações dos 
projetos estratégicos.

• Emprega a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) para o 
monitoramento da estratégia e sua análise.

• Emprega a metodologia de gerenciamento de projetos preconizada no 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

• Emprega a metodologia de gerenciamento de processos preconizada 
pelo Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM CBOK).

• Emprega a metodologia de gestão de riscos preconizada pela norma
NBR ISO 3100:2011.
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