


Um novo modeloUm novo modelo

  Tomada de decisões conjuntas Tomada de decisões conjuntas 
e construção de soluções e construção de soluções 

partilhadas por partilhadas por 

órgãos autônomos no Brasil.órgãos autônomos no Brasil.  

Funcionamento da Subcomissão Funcionamento da Subcomissão 
Técnica da CNAE-FiscalTécnica da CNAE-Fiscal



Novos Tempos ...

   As mudanças de paradigma no novo milênio
      - Um mundo sem fronteiras

      -  Cooperação x competição

      -  Responsabilidade social

      -  Visão do “todo”



Novos Tempos ...

   A repercussão das mudanças na administração 
   pública brasileira – variáveis e condicionantes.
      - A integração econômica – globalização

      - A democratização das inovações tecnológicas

      - A rede virtual – governo eletrônico 



Vínculos Administrativos



Agentes envolvidos na 
organização econômica do país

Cidadão - empreendedor

Contabilistas e outras profissões 

Associações de classes empresariais

Órgãos de registro

Órgãos públicos cadastradores

Órgãos públicos produtores de informações

Usuários de informações setoriais



A Subcomissão Técnica

Fórum das três esferas de governo: 
• pioneirismo em abrangência e 
• prática cooperativa bem-sucedida 



               O objetivo 

Melhoria do sistema de informações 
do país

   

      INFORMAÇÃO ...   IN - FORMAÇÃO
  

•  Nós criamos a nossa realidade

•  Emissão – transmissão – recepção

•  Foco no CONTEÚDO



   
      - Obstáculos e oportunidades:

visão retrospectiva
       
       - Influências fundamentais:

 foco no potencial humano 
 
         - Valores e ideais renovados:

satisfação e produtividade

A forma de trabalho da Subcomissão 
Técnica da CNAE-Fiscal



Compromisso Espontâneo

•    representação institucional 

•   ritmo do trabalho - coletivo x individual

•   fortalecimento da equipe - capacitação
 
•    potencial e limites do integrante



Visão estratégica - condição de 
continuidade

•  amadurecimento permanente
• dinamismo e flexibilidade 
• princípios da atuação conjunta

• diversidade
• pressão externa
• objetivo comum
• relacionamento                  (Will Schutz) 



"De aorcdo com uma pqsieusa de uma
uinrvesriddae ignlsea, não ipomtra em
qaul odrem as lrteas de uma plravaa
etãso,a úncia csioa iprotmatne é que a
piremria e útmlia lrteas etejasm no lgaur
crteo. O rseto pdoe ser uma ttaol bçguana
que vcoê pdoe anida ler sem pobrlmea.
Itso é poqrue nós não lmeos cdaa lrtea
isladoa, mas a plravaa cmoo um tdoo."

A visão do todo ...





• Resultado da experiência de atuação conjunta

• Convergência entre a teoria e a prática 

Regimento Interno


