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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi verificar se a Campanha Todos com a Nota – Módulo Esportivo, 

instituída pelo Governo do Estado de Pernambuco, conscientiza ou não o cidadão acerca da 

importância social de sempre pedir a nota fiscal nas suas compras sujeitas à incidência do 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), bem como inferir qual a 

proporção populacional conscientizada. O referencial teórico abraçou conhecimentos de 

diversos campos afetos à seara da necessidade de conscientização fiscal, tais como obediência 

tributária, evasão fiscal, Administração Tributária, comportamento do consumidor e do 

contribuinte, Educação Fiscal e cidadania fiscal. Para atingir o objetivo, foi realizada pesquisa 

de comportamento do consumidor nos postos de atendimento ao usuário da Campanha. O 

método utilizado foi uma pesquisa do tipo survey estruturada. Os resultados sugerem que a 

Campanha Todos com a Nota conscientiza, e a proporção de cidadãos conscientizados sobre a 

função social do tributo fica entre 5,34% e 10,66% da população de usuários do Módulo 

Esportivo, que se utiliza de cartões magnéticos para troca de notas/cupons fiscais por 

ingressos para assistir aos jogos dos campeonatos brasileiro e pernambucano de futebol 

profissional. Embora esta proporção pareça pequena, merecendo maior atenção da 

Administração Pública, se compararmos com a proporção de cidadãos que já ingressaram na 

Campanha conscientizados, a melhoria foi em torno de, no mínimo, 7,21 vezes, com 95% de 

confiança. 

 

 

Palavras-chave: Obediência Tributária. Sonegação Fiscal. Administração Tributária. 

Educação Fiscal. Cidadania Fiscal. 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

The main goal of this research was to verify if the campaign “Todos com a Nota – Módulo 

Esportivo”, instituted by the Government of the State of Pernambuco, provides awareness to 

the citizen about the social importance of always asking for the tax invoice when paying for 

goods and services that are subject to the incidence of the ICMS, as well as infer which is the 

aware population proportion . The theoretical reference embraced knowledge from several 

fields related to the sphere of the necessity of fiscal awareness, such as tax obedience; tax 

compliance; tax evasion; tax administration; taxpayer and consumer behavior; fiscal 

education and fiscal citizenship. In order to reach the goal, it was performed a consumer 

behavior research at the attending centres for the users of the campaign. The chosen method 

was a structured survey. The results suggest that the campaign “Todos com a Nota” provides 

awareness, and the proportion of the citizens that become aware stays between 5.34% and 

10.66% of the users population of “Modulo Esportivo”, that employs magnetic cards to trade 

receipts for tickets for watching games from the brazilian and state championships of 

professional soccer. Although this proportion might seem small, deserving a bigger attention 

from the public administration, if compared to the proportion of citizens that already entered 

the campaign aware, the improvement was about, at least, 7.21 times, with 95% trust. 

 

 

Key-words: Tax Compliance. Tax Evasion. Tax Administration. Fiscal Education. Fiscal 

Citzenship. 
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1. O PROBLEMA 

 

1.1 Caracterização e definição do problema  

 

Será que existe alguma pessoa que, em sã consciência, goste de pagar impostos? 

 

O pagamento de impostos é um pesadelo que desde sempre vem acompanhando 

os povos e as civilizações. Até o nome é antipático. Mas também desde sempre eles têm sido 

um instrumento de distribuição de renda numa sociedade – qualquer que seja o alcance desta 

distribuição – bom ou mau. Até a função do coletor de tributos tem, historicamente, um 

caráter repressor, coercitivo e, portanto, é vista com receio pela sociedade, em especial a 

brasileira que, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), teve que 

trabalhar de 1 (um) de janeiro até o dia 29 de maio de 2012 somente para pagar os tributos 

anualmente exigidos pelos governos federal, estadual e municipal (IBPT, 2012b).  

 

Diante de pesada carga tributária e por sentir que o produto arrecadado não está 

sendo revertido em melhoria das condições de vida da população, a sociedade brasileira 

entende as obrigações tributárias como fonte de conflitos e insatisfações, visão esta que 

fortalece a perspectiva de obter maiores lucros pessoais sonegando impostos. Ocorre, porém, 

que esta cultura de desobediência tributária envolve o desconhecimento da importância do 

Estado como regulador da vida social e dos tributos como os recursos destinados a este fim.   

(GRZYBOVSKI e HAHN, 2006).  

 

 A conscientização do papel da Administração Pública ganhou mais relevância 

com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que trata da accountability1, onde as 

decisões do orçamento anual requerem a participação da comunidade. Contudo, a ampla 

divulgação das informações fiscais exigidas pela LRF não se traduz automaticamente em uma 

gestão mais participativa. Resta ainda ao cidadão comum a condição de simples observador 

de noticiários sobre desvio de recursos, elevação da carga tributária, criação de novos tributos, 

aumento dos gastos públicos, corrupção, mensalão e tantos temas afins. Esta situação provoca 

                                                 
1  Segundo Pinho e Sacramento (2009, p. 1364), accountability  é conceito que envolve “responsabilidade 

(objetiva e subjetiva), controle, transparência, obrigação de prestação de contas, justificativas para as ações 
que foram ou deixaram de ser empreendidas, premiação e/ou castigo”.  
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baixa disposição de entendimento dos atos do governo e reduzida voluntariedade no 

cumprimento das obrigações tributárias por parte do contribuinte. Até porque o baixo grau de 

escolaridade da população brasileira associado ao pesado jargão da linguagem técnica jurídica 

e contábil trazem grandes obstáculos à compreensão dos demonstrativos fiscais, tornando-os 

pouco inteligíveis ao cidadão. (PNEF, 2009d). 

 

A despeito dessas dificuldades, é certo que o aprimoramento da relação entre o 

estado e o cidadão, a consciência sobre a função social do tributo e a certeza de que os gastos 

públicos sejam bem administrados e apropriados deverão resultar, no futuro, em maior 

disposição de contribuir e consequente aumento da arrecadação tributária. (PNEF, 2009b). 

 

Nesse contexto, inúmeras campanhas foram, e ainda são,2 realizadas com o intuito 

de conscientizar o cidadão, enquanto consumidor e contribuinte de fato, acerca da importância 

de exigir a emissão de notas fiscais nas operações comerciais e na prestação de serviços. 

Entretanto, ainda que tivessem certo cunho educativo, com informações sobre a finalidade dos 

tributos, o objetivo precípuo das campanhas era, e muitas assim prosseguem com o mesmo 

intuito, o aumento da arrecadação.  

 

A Campanha Todos com a Nota (TCN), do Governo do Estado de Pernambuco, 

instituída pela Lei nº 13.227, de 10 de maio de 2007, visa, conforme dispõe seu art. 1º, à 

“conscientização da população quanto à importância social dos tributos e à importância de 

exigência dos documentos fiscais nas aquisições de bens e serviços”. Para tanto, incentiva a 

troca de notas/cupons fiscais por ingressos para acesso aos jogos dos campeonatos brasileiro e 

pernambucano de futebol profissional. 

  

Mas será que a Campanha TCN, de fato, conscientiza o cidadão da necessidade de 

pedir/exigir do comerciante/prestador de serviço a emissão do documento fiscal? Ou será que 

se trata de um incentivo pontual sem capacidade de criar adesão consciente e mudanças de 

comportamento no indivíduo, albergando apenas a intenção de aumentar a arrecadação?   

 

                                                 
2  A exemplo das campanhas de arrecadação de notas fiscais Rondônia Nota 10 (RO), Vale Entrada (TO), Nota 

Fiscal Alagoana (AL), Sua Nota é um Show e Sua Nota é um Show de Solidariedade (BA), Sua Nota Bate 
um Bolão (PI), Programa Minas Nota 10 (MG), Cupom Mania (RJ), Nota Fiscal Paulista (SP), Programa 
Nota Solidária (RS), entre outras. (REIS, PFITSCHER e CASAGRANDE, 2012). 



17 

  

Emerge, pois, a partir desses questionamentos, uma pergunta que traduz o 

problema da pesquisa: a Campanha Todos com a Nota, instituída pelo Governo do Estado 

de Pernambuco, conscientiza o cidadão acerca da importância social de sempre exigir a 

emissão de documentos fiscais nas operações comerciais sujeitas ao ICMS?  Se sim, qual 

a proporção populacional conscientizada?  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo final  

 

O presente estudo tem como objetivo final saber se a Campanha TCN, instituída 

pelo Governo do Estado de Pernambuco, conscientiza ou não, e em que proporção, o cidadão 

acerca da importância social de sempre pedir/exigir a emissão de documentos fiscais nas 

operações comerciais sujeitas ao ICMS.  

 

1.2.2 Objetivos intermediários 

 

Para o alcance do objetivo final, buscou-se os seguintes objetivos intermediários: 

 

• Identificar, na literatura especializada, as abordagens teóricas que permitam analisar a 

dinâmica dos dois polos em que atua a Campanha TCN: o comportamento do cidadão, 

enquanto consumidor e contribuinte de fato (estimulado, mediante uma política 

pública, a trocar documentos fiscais por ingressos para o futebol) e a obediência 

tributária (onde o comerciante, contribuinte de direito, agora forçado a emitir mais 

notas fiscais, pode mudar seu comportamento, diminuindo a sonegação e aumentando 

a conformidade fiscal); 

 

• Levantar os dados relativos ao Programa e à Campanha TCN, no âmbito da Secretaria 

da Fazenda do Estado de Pernambuco (Sefaz-PE); 

 

• Investigar, por meio de pesquisa de campo, o comportamento do cidadão usuário do 

Programa frente aos objetivos da Campanha TCN: conscientizar sobre a função social 
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do tributo e estimular o hábito de pedir/exigir a nota/cupom fiscal na aquisição de bens 

e serviços; 

 
• Analisar, por meio de tratamento estatístico, se a Campanha Todos com a Nota 

conscientiza o cidadão sobre a importância social do tributo. 

 

1.3 Delimitação do estudo 

 
 

O estudo analisou os resultados subjetivos e qualitativos quando cidadãos, 

enquanto consumidores e contribuintes de fato, e reagindo a incentivos emanados de uma 

política pública (no caso, a Campanha Todos com a Nota, do Governo do Estado de 

Pernambuco), são estimulados a exercer o direito de obtenção de notas/cupons fiscais dos 

produtos que adquirem.  

 

Segundo Iudícibus e Pohlmann (2008), a complexidade da matéria tributária vem 

se servindo do estudo de diversas disciplinas que contribuem para sua melhor compreensão. 

Nesta esteira, buscou-se noções relativas aos tributos no federalismo fiscal brasileiro, com 

foco no ICMS, e suas obrigações tributárias associadas (principal e acessória), bem como 

questões alusivas aos crimes praticados contra a ordem tributária, com foco na evasão e 

sonegação fiscais. Buscou-se também compreender o comportamento do consumidor e do 

contribuinte apoiados na racionalidade econômica, em que suas decisões são pautadas pelo 

maior benefício ao menor custo possível.  Questões alusivas à gestão da Administração 

Tributária para otimizar o trabalho de fiscalização com o fim de maximizar a arrecadação de 

tributos e minimizar os custos correspondentes também são trazidos a esta pesquisa. O 

Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) é abordado e seus objetivos, diretrizes e 

abrangência são destacados. O Programa e a Campanha Todos com a Nota são revelados, 

trazendo-se números até agora desconhecidos no cenário nacional. O foco no cidadão usuário 

do Programa TCN, ainda que também enquanto consumidor e, com mais ênfase, como 

contribuinte de fato, é posto em destaque. 

 

Internamente à Administração Tributária, o estudo ficou restrito à Sefaz-PE. 

Nesta, à Coordenação da Campanha Todos com a Nota (TCN), onde foram coletados dados e 

garimpadas informações desde sua instituição, em maio de 2007. O histórico de campanhas 
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anteriores também foi resgatado. Com efeito, a Campanha TCN comporta dois módulos: o 

esportivo e o solidário. O foco do estudo foi o módulo esportivo, por aglutinar grande 

contingente de cidadãos que, semanalmente, trocam notas/cupons fiscais por ingressos para 

assistir a jogos dos campeonatos brasileiro e pernambucano de futebol profissional.  

 

O período escolhido para a pesquisa de campo, que foi realizada em cinco postos 

de atendimento para troca de notas/cupons fiscais por ingressos, deu-se entre 11 (onze) de 

junho e 3 (três) de julho de 2012. Empresa especializada em pesquisa de análise e avaliação 

da Administração Pública foi contratada pela Sefaz-PE para realizar entrevistas com aplicação 

de questionários junto aos cidadãos usuários do Programa TCN, Módulo Esportivo-Digital3. 

 

1.4 Relevância do estudo  

                                                                                                                                                                                                                                                      

Decerto os tributos são o preço que pagamos por viver em uma sociedade 

civilizada. Todos esperamos que o governo proporcione uma generosa cesta de direitos ao 

cidadão, como saúde, educação, defesa nacional, policiamento, justiça, direitos estes que 

exigem receita tributária, paga por todos nós. 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT, 2011a), o total 

arrecadado de tributos em 2010 foi de aproximadamente R$ 1,291 trilhão, atingindo 35,04% 

do Produto Interno Bruto (PIB), o que representa um aumento nominal de arrecadação de R$ 

195,05 bilhões em relação a 2009 (17,80%). O estudo revela ainda que a carga tributária em 

relação ao PIB teve um crescimento de cinco pontos percentuais na última década, passando 

de 30,03% no ano de 2000 para 35,04% em 2010. Os tributos que mais contribuíram para tal 

crescimento foram: ICMS (R$ 40,72 bi), INSS (R$ 32,87 bi), COFINS (R$ 21,80 bi) e 

Imposto de Renda (R$ 16,60 bi). 

 

Ainda segundo o IBPT (2011a), no ano de 2010, cada brasileiro pagou de tributos 

aproximadamente R$ 6.722,38, representando um aumento aproximado de R$ 998,96 em 

                                                 
3  O Módulo Esportivo-Digital se caracteriza pela utilização de cartões magnéticos, nos quais são computados 

pontos trocados por notas e cupons fiscais. Diferencia-se do Módulo Esportivo-Analógico, em que as trocas 
de documentos fiscais dão direito ao Vale-Lazer, que serve de ingresso para assistir aos jogos de futebol. O 
módulo analógico se dá no interior do estado, que não dispõe, ainda, das instalações do módulo digital para 
atendimento do usuário do TCN.  
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relação a 2009. Muito deste montante se dá quando o consumidor paga impostos sobre o 

consumo, impostos estes que já vêm embutido no preço pago pelo produto que adquire do 

vendedor. Significa dizer que os impostos aumentam o preço ao consumidor, interferindo na 

sua restrição orçamentária (GIAMBIAGI e ALÉM, 2008). Sendo assim, o campo do 

comportamento do consumidor está relacionado com inúmeras questões cotidianas em nossas 

vidas, como os impostos e sua função social, e tal fato é relevante para a compreensão do 

impacto dos tributos nas decisões dos cidadãos, enquanto consumidores e também 

contribuintes que, de fato, são. 

 

Parece pouco plausível que as atividades de imposição do governo, isoladas, 

sejam responsáveis pelos níveis de obediência à legislação tributária (tax compliance) 

observados na maioria dos países, pois a evasão fiscal não pode ser explicada apenas pela 

relação entre os incentivos financeiros gerados e os níveis de imposição legal (SIQUEIRA e 

RAMOS, 2006). Necessário, pois, instrumentar os segmentos da sociedade com noções 

básicas de tributação a fim de reduzir as formas de alienação e manipulação a que estão 

sujeitos, bem como desenvolver no cidadão o espírito crítico e participativo para o 

acompanhamento da correta aplicação dos recursos públicos arrecadados.  

 

No caso do estudo em foco, procura-se entender o comportamento desse cidadão, 

consumidor e contribuinte que é, quando reage ao incentivo de uma política pública de 

cidadania fiscal que visa o incremento da arrecadação através de sua conscientização sobre a 

função social do tributo, estimulando-o para o exercício do direito de obtenção de notas 

fiscais dos produtos que adquirem.  

 

 Assim, o estudo atual mostra-se relevante para a Administração Tributária, que 

necessariamente deve contar com mecanismos e instrumentos aptos a otimizar a arrecadação e 

bem planejar políticas públicas, mas sem ferir as garantias que alicerçam o ordenamento 

constitucional tributário. Também é relevante para o cidadão, que espera que sua função não 

se restrinja apenas ao pagamento do tributo e o recebimento de sua (pouca) contrapartida.  

 

A importância e atualidade deste estudo contempla áreas de interesse como 

administração tributária, políticas públicas, educação fiscal, obediência tributária, sonegação 

fiscal e cidadania. Ressalte-se que, no contexto de interdisciplinaridade cada vez mais 

presente e valorizado no mundo acadêmico, o Call for Papers do Journal of Economic 
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Psychology4 abriu inscrições, em 2011, para trabalhos cujo tema central foi behavioral 

dynamics of tax evasion.  Os papers tiveram alcances diversos, e contemplaram áreas como: 

tax compliance, tax evasion and social interaction, neural aspects of tax compliance, 

interaction processes between taxpayer and tax authorities, entre outros, revelando a 

importância e atualidade da área temática de pesquisa deste trabalho.  

 

Por fim, esta dissertação se faz importante para a Secretaria da Fazenda do Estado 

de Pernambuco (Sefaz-PE). O Programa Todos com a Nota completou cinco anos de 

existência em maio de 2012, e até então não tinha sido avaliado. A pesquisa traz importantes 

revelações sobre características demográficas e comportamentais do cidadão usuário deste 

programa, além de saber o seu grau de satisfação com esta política pública. Também indica se 

a campanha conscientiza ou não o cidadão sobre a função social do tributo, malgrado as 

limitações do método. Tais revelações servirão para minimizar os riscos de uma tomada de 

decisão que envolva ações que visem o aprimoramento do Programa e da Campanha Todos 

com a Nota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Disponível em: <http://www.elsevierscitech.com/dronsite/cfp/JoEP_CfP-Behavioral-Dynamics-of-Tax-

Evasion.pdf >. Acesso em: 25 maio 2011. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Espécies de tributos, o ICMS e a importância do documento fiscal  

 

A Constituição Federal (CF) de 1988 fixou detalhadamente o funcionamento do 

sistema tributário, conferindo competência tributária e ditando as regras de repartição de 

receitas (transferências fiscais) aos entes federados. 

 

Competência tributária é o poder atribuído pela Constituição às pessoas políticas 

para editar leis que instituam tributos. É, pois, competência legislativa, que se faz acompanhar 

das competências administrativas (fiscalizar, arrecadar, executar normas, cobrar judicialmente 

dívidas tributárias, entre outras). (COÊLHO, 2005). 

 

Ainda segundo o mesmo autor, as regras constitucionais de repartição de receitas 

tributárias não têm nenhuma influência sobre a competência tributária. Esta é absolutamente 

indelegável, ao contrário das competências administrativas, que podem ser delegadas. 

 

Para o Supremo Tribunal Federal (STF)5, e para a grande parte da doutrina, a 

exemplo de Harada (2001, p. 155) e Torres (2005, p. 371), as espécies tributárias integrantes 

do Sistema Tributário Nacional (STN) são cinco: impostos, taxas, contribuições de melhoria, 

empréstimos compulsórios e contribuições. 

 

a) Impostos:  

1) Da União (art. 153, CF)  

� importação de produtos estrangeiros (Il)  

� exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados   (IE)  

� renda e proventos de qualquer natureza (IR)  

� produtos industrializados (IPI)  

� operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 

mobiliários (IOF)  

� propriedade territorial rural (ITR)  

� grandes fortunas (IGF)  
                                                 
5  Voto do Ministro Moreira Alves, em 29.06.1992, no Recurso Extraordinário (RE) nº 146.733-9/SP (Pleno). 
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� extraordinários de guerra (IEG - art. 154, lI, CF) 

� impostos residuais (CF, art. 154, I)  

2) Dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, CF):  

� transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCD)  

� operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 

(ICMS)  

� propriedade de veículos automotores (IPVA).  

3) Dos Municípios e do Distrito Federal (art. 156, CF) 

� propriedade predial e territorial urbana (IPTU)  

• transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos 

reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos 

a sua aquisição (ITBI)  

• serviços de qualquer natureza (ISS) 

  

b) Taxas (art. 145, Il, CF):  

� de polícia  

� de serviço 

  

c) Contribuições de Melhoria (art. 145, III, CF) 

 

d) Empréstimos Compulsórios (art. 148, CF):  

� por calamidade ou guerra externa (art. 148, I)  

� por investimento público urgente e de relevância nacional (art. 148, lI)  

 

e) Contribuições: 

� sociais:  

� de seguridade social (arts.195 e 239, CF; art. 74, 75, 84 e 90, ADCT); 

� outras sociais, ou sociais gerais (§ 5º, art. 212 e  art. 240, CF).  

� de interesse de categorias profissionais ou econômicas (art. 149, CF);  

� de intervenção no domínio econômico (CIDE – art. 149, CF):                                                                                                           

� relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus 

derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível (CIDE-

combustíveis - § 4º, art. 177 , CF );  
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� outras CIDEs (art. 149, CF).  

� para o custeio do serviço de iluminação pública (CIP - art. 149-A, CF).  

     

Como se pode facilmente perceber, é ampla e complexa a teia tributária brasileira, 

em que se emaranham as inúmeras espécies tributárias. Ainda, como se não bastasse a 

distribuição de competência para tributar dos entes federativos, a especificidade do 

federalismo brasileiro, segundo Abrucio (2006), perfaz um cenário de heterogeneidades de 

cunho territorial, étnico, linguístico, socioeconômico (desigualdades regionais), cultural e 

político, bem como de diferenciados tributos com diferentes bases tributárias, de tal maneira 

que o sistema fiscal e tributário estatal deve adotar meios de transferência de recursos com 

sentido redistributivo entre as regiões, objetivando compensar ou arrefecer as diferenças entre 

elas existentes, contribuindo para o equilíbrio do sistema e para a solidificação do pacto 

federativo. 

 

Segundo Affonso (1994), o problema da distribuição de competências refere-se ao 

grau de centralização e/ou descentralização de atribuições e recursos, questão que envolve três 

dimensões: 

 

a) a definição das competências ou atribuições de cada esfera do governo naquilo que diz 

respeito ao gasto – execução de políticas públicas; 

b) a definição das bases tributárias próprias de arrecadação dos diferentes níveis de governo; 

c) a definição do montante e da forma das transferências intergovernamentais necessárias ao 

cumprimento das atribuições defronte às bases próprias de arrecadação. 

 

Ricardo, Mendonça e Wandeley (2005) destacam que a centralização da 

arrecadação, na esfera da União, em tributos não passíveis de repartição - como contribuições 

sociais -, leva a que estados e municípios procurem criar novos tributos e/ou majorar os 

existentes para cobrir as sempre crescentes demandas por serviços públicos. 

 

2.1.1 O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

 
O ICMS vem genericamente previsto no art. 155, II, da Constituição Federal, que 

estatui:  
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Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 
prestações se iniciem no exterior. 

 
 

Assim, sendo o ICMS um imposto de competência estadual e distrital, os Estados 

e o Distrito Federal, mediante lei ordinária, podem instituí-lo e sobre ele dispor. 

 

Foi com o advento da Lei Complementar nº 87/96 que se estabeleceu o 

disciplinamento da instituição do ICMS no âmbito do STN. Trata-se de lei em caráter 

nacional, cujos princípios e normas, paralelamente às disposições e princípios estatuídos pelo 

Código Tributário Nacional (CTN), e em consonância com as regras constitucionais 

pertinentes, servem de condição de validade das leis ordinárias estaduais e distritais no campo 

da imposição tributária do ICMS. 

 

Carraza (2001) sintetiza como características essenciais desse imposto: incide 

apenas sobre operações jurídicas que transferem o domínio e a posse da mercadoria, desde a 

produção até o consumo, assim como sobre a prestação de serviço de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação; é plurifásico, pois sua incidência alcança todo o ciclo 

econômico da mercadoria, convergindo para o consumidor final; é não cumulativo, 

compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou 

prestação de serviços com o montante cobrado nas operações anteriores, pela mesma ou outra 

pessoa política tributante. 

 

Importante destacar que o ICMS é classificado como um imposto indireto, ou 

seja, aquele cujo ônus tributário repercute em terceira pessoa que não o contribuinte que deu 

ensejo ao fato gerador do imposto (MELO, 2008). Significa dizer que o ônus financeiro do 

imposto é transferido ao consumidor final, por meio do fenômeno chamado de repercussão 

econômica, não ligando “o ônus tributário a um evento jurídico ou material e não dispondo de 

um parâmetro direto para apurar a capacidade econômica do contribuinte” (NOGUEIRA, 

1995, p. 149). Assim, como instrumento de correção dos desequilíbrios de renda e de riqueza 

acumulada, a cobrança de impostos diretos seria um instrumento de correção desses 

desequilíbrios (CELENTANO e CARVALHO, 2007).  
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Destaque-se ainda que o ICMS é um imposto que, além de não cogitar das 

condições pessoais do contribuinte – ao contrário do que ocorre com o IR –, possui intuito 

estritamente arrecadatório (fiscalidade), ao contrário de impostos com finalidade regulatória 

de mercado ou da economia de um país (extrafiscalidade), a exemplo do II, IE e IPI. O ICMS 

também é proporcional, fazendo com que sua alíquota permaneça uniforme e invariável, 

sendo um imposto neutro em termos de justiça fiscal. (MACHADO, 2008). 

 

O ICMS é, pois, um imposto indireto (onera o consumidor final, contribuinte de 

fato, e não o contribuinte de direito), real (prescinde das condições particulares do 

contribuinte), extrafiscal (apenas tem finalidade arrecadatória) e proporcional (utilização de 

uma única alíquota sobre base tributária). Tem como fatos geradores as operações de 

circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, 

restaurantes e estabelecimentos similares; as prestações de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; as prestações 

onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a 

recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de 

qualquer natureza; fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não 

compreendidos na competência tributária dos Municípios; a entrada de mercadoria ou bem 

importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, qualquer que seja a sua finalidade; o 

serviço prestado ou iniciado no exterior; a entrada, no território do Estado destinatário, de 

petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia 

elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de 

operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente. 

(CARRAZA, 2001). 

 

A rigor, como esclarece o mesmo autor (2001, p. 33), o “imposto sobre operações 

mercantis é o mais importante economicamente para os estados, pois envolve maiores 

quantidades de dinheiro e, certamente, maiores controvérsias”.  

 

O ICMS, imposto de competência estadual, possui 27 legislações no país, ainda 

que bastante semelhantes em sua essência. No Estado de Pernambuco, de janeiro a julho de 

2012, o ICMS acumulado foi de R$ 6,98 bilhões, com incremento de 6,41% em relação ao 
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mesmo período de 2011, e representou 65% das receitas acumuladas (ICMS + IPVA + ITCD 

+ FPE). 6 

 

2.1.2 O ICMS e a importância de pedir nota ou cupom fiscal 

 

Foi visto que o ICMS é um imposto indireto, que onera o consumidor final 

quando adquire produtos e serviços. Outra inconveniência do imposto indireto é que ele não 

identifica quanto do dinheiro do consumidor é gasto apenas com o pagamento deste tributo. 

Fundamental, então, que o cidadão adquira algumas noções básicas sobre a função 

socioeconômica do tributo para que possa exercer sua cidadania de forma mais efetiva. 

 

A nota fiscal é o documento onde fica consignado o valor da operação mercantil 

realizada e, consequentemente, o valor do ICMS a pagar. Com efeito, deve registrar a verdade 

acerca da operação que representa, devendo observar as formalidades atinentes ao modelo, 

dados do emitente e destinatário, valor da operação, destaques de impostos e inúmeros outros 

itens.  

 

A Lei nº 10.259/89, que instituiu o ICMS no Estado de Pernambuco, dispõe em 

seu art. 64, II, § 5º:  

 

O sujeito passivo fica obrigado a: [...] II – emitir Nota Fiscal, para o fim de 
acompanhar o trânsito da mercadoria e servir de base para o respectivo lançamento 
nos livros fiscais. [...] § 5º Para fim do disposto nesta Lei, considera-se documento 
fiscal qualquer documento instituído ou admitido pela legislação tributária para 
produzir efeitos fiscais. 

 

O Decreto nº 14.876/91 (Regulamento do ICMS no Estado de Pernambuco – 

RICMS-PE), que consolida a legislação tributária do ICMS no Estado, conceitua, em seu art. 

85, § 7º, II, nota fiscal: “Nota Fiscal é qualquer documento instituído ou permitido pela 

legislação tributária para registrar operações ou prestações ou para lançamento nos livros 

fiscais.” Decorre que documento é gênero, nota fiscal é espécie. 

 

                                                 
6  Disponível em:  <http://www.sefaz.pe.gov.br/sefaz2/flexpub/versao1/filesdirectory/systems6501.pdf >. Acesso 

em: 30 ago. 2012. 
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Observa-se, assim, a função perspícua da nota fiscal: registrar operações ou 

prestações com o objetivo de lançamento nos livros fiscais. Neste sentido, deverá, sempre que 

for exigida pela legislação tributária, se fazer presente quando das operações relativas à 

circulação de mercadorias ou na prestação de serviços, registrando-as. 

 

A emissão de notas fiscais insere-se no plano das obrigações acessórias, ou dos 

deveres instrumentais tributários,7 sendo um documento importantíssimo exigido pela 

legislação tributária, servindo aos assentos nos livros fiscais encarregados de registrar os fatos 

relacionados com as atividades econômicas e fiscais da empresa. O Fisco tem nos livros 

fiscais seu principal alvo, ocupando-se a auditoria tributária de conferir todos os registros 

efetuados na dinâmica operacional da empresa, retificando-os ou ratificando-os conforme as 

averiguações e constatações decorrentes das transações econômico-fiscais desenvolvidas. 

 

O conjunto de obrigações acessórias constituído pela emissão de documentos 

fiscais, escrituração de livros e prestação periódica de informações é denominado Escrita 

Fiscal. Dentro do abrangente leque de documentos fiscais que se aplicam ao ICMS destaca-se, 

no interesse desta dissertação, o Cupom Fiscal, por ser o documento fiscal emitido pelo 

comerciante varejista exclusivamente nas vendas que realizar, no varejo, ao consumidor. 

   

O Cupom Fiscal é usado em substituição à Nota Fiscal de Venda a Consumidor8, 

e é no cidadão, enquanto consumidor, que o Programa Todos com a Nota direciona suas 

campanhas de conscientização, voltadas não para a seara dos direitos do consumidor, e sim 

para induzir no cidadão o hábito de ele pedir o cupom fiscal nas suas compras, destacando a 

importância social desta conduta. 

 

Convém ressaltar que a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)9, utilizada em substituição à 

Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, é utilizada pelo contribuinte do ICMS precipuamente nas saídas 

de mercadorias para outros contribuintes, e não para consumidor final. Daí o universo, em 

essência, dos documentos fiscais coletados no Programa TCN ser composto por cupons 

fiscais, e não por NF-e.  

                                                 
7  Dispõe o § 2º do art. 113, do CTN: “A obrigação acessória decore da legislação tributária e tem por objeto as 

prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.” 
8  Conforme dispõem os artigos 335 e 347, do RICMS-PE. 
9  Considera-se NF-e o documento fiscal emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, 

para documentar operações e prestações, de acordo com o Ajuste Sinief nº 07/2005. 
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Assim, ao pedir a nota/cupom fiscal nas suas compras, o cidadão, enquanto 

consumidor, e também contribuinte que sofre o ônus do ICMS, contribui para que o 

contribuinte de direito (comerciante/prestador de serviço) não sonegue este ICMS, e, em face 

da Programa TCN, ainda poderá trocar seus cupons fiscais por pontos que serão creditados 

em seu cartão magnético, pontos estes que servirão de ingressos para assistir aos jogos de 

futebol, ou ainda ajudar instituições socioassistenciais com prêmios em dinheiro. Esta é a 

lógica da Campanha TCN.  

 

2.2 Obediência tributária 

 

Segundo Torres (2000), a relação jurídica tributária é a que, estabelecida em lei, 

une um sujeito ativo (Fazenda Pública) ao sujeito passivo (contribuinte ou responsável) em 

torno de uma prestação pecuniária (tributo) ou não-pecuniária (deveres instrumentais). O 

surgimento da obrigação tributária, de acordo com o art. 142 do CTN, dá-se com o Fato 

Gerador (FG). Ainda segundo o mesmo autor, em sede de Direito Tributário, a obrigação 

pode assumir três formas: obrigação de dar, de fazer e de deixar de fazer.  

 

A obrigação principal tem por objeto o pagamento do tributo ou de penalidade 

pecuniária (§ 1º, art. 113, CTN), ou seja, o objeto da obrigação tributária se refere  à prestação 

a que o contribuinte/responsável deve se submeter. Representa, assim, uma obrigação de dar, 

com cunho de patrimonialidade (TORRES, 2000). Já a obrigação acessória é a prestação 

positiva (fazer) ou negativa (deixar de fazer), que denota atos de fazer ou não fazer, sem 

timbre de patrimonialidade. O agir ou não agir, dissociados do ato final de pagar, podem 

representar obrigações tributárias acessórias (ou deveres instrumentais tributários). Assim, 

emitir notas fiscais, escriturar livros fiscais, entregar declarações, não trafegar com 

mercadorias desacompanhadas de documento fiscal, não obstar o livre acesso da fiscalização 

à empresa, são exemplos de obrigações acessórias (CARVALHO, 2000). 

 

A causa da obrigação tributária, segundo Sabbag (2012, p. 692), “é o vínculo 

jurídico motivador do liame jurídico obrigacional entre o sujeito ativo e o sujeito passivo”. 

Este vínculo jurídico pode residir na lei tributária (art. 114, CTN) – causa ou fato gerador da 
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obrigação principal -, ou na legislação tributária (art. 115, CTN) – causa ou fato gerador da 

obrigação acessória. 

 

Obrigação tributária é todo esse suportar, todo esse cumprimento das obrigações 

tributárias (principal e acessória) por parte dos contribuintes. Siqueira e Ramos (2005) 

preferem adotar o termo obediência tributária, pois, segundo eles, este termo melhor se aplica 

aos estudos sobre sonegação fiscal na teoria econômica do crime.10  

 

2.2.1 Evasão e elisão fiscais 

 

Há muita divergência na doutrina jurídica tributária pátria acerca da definição de 

elisão e evasão fiscais. Machado (2001) e Torres (2000), por exemplo, atribuem ao termo 

evasão à designação de comportamento lícito do contribuinte. Já Huck (1997, p. 326) entende 

que “a evasão é sempre ilegal”. 

 

Malgrado as divergências conceituais, existe certo consenso a indicar a elisão 

fiscal como a economia lícita de tributos, em contrate com a evasão fiscal, que é associada à 

redução de impostos obtida por meios ilícitos. Existem também dificuldades semânticas em 

língua portuguesa e outras línguas com relação a cada um destes conceitos, além de 

desencontros teóricos sobre a sua licitude. (TORRES, 2000).  

 

Para Torres (2000, p. 208), evasão (tax saving) “é a economia do imposto obtida 

ao se evitar a prática do ato ou o surgimento do fato jurídico ou da situação de direito 

suficientes à ocorrência do fato gerador tributário”. Já a elisão (tax avoidance) “é a economia 

do imposto obtida pela prática de um ato revestido de forma jurídica que não se subsume na 

descrição abstrata da lei”. 

 

A sonegação (tax evasion) é sempre ilícita e segue-se após a ocorrência do FG e 

“consiste na sua ocultação com o objetivo de não pagar o tributo devido de acordo com a lei, 

sem que haja qualquer modificação na estrutura da obrigação ou na responsabilidade do 

                                                 
10  Para o alcance desta dissertação, os termos tax compliance, obediência tributária, obrigação tributária e 

conformidade fiscal foram acolhidos com mesma sinonímia, exprimindo o mesmo significado: o potencial 
cumprimento das obrigações tributárias. 
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contribuinte”. Já a fraude, também posterior ao FG, “consiste na falsificação de documentos 

fiscais, na prestação de informações falsas ou na inserção de elementos inexatos nos livros 

fiscais, com o objetivo de não pagar o tributo ou de pagar importância inferior à devida”. 

(TORRES, 2000, p. 209). 

 

Coêlho (2005), após afirmar que a temática da evasão fiscal é pouco debatida no 

Brasil, destaca que enquadram-se neste conceito: a evasão omissiva imprópria (abstenção 

intencional de incidência); a evasão omissiva própria (sonegação e não pagamento por 

desconhecimento ou mau conhecimento do dever fiscal); a evasão comissiva ilícita (fraude, 

simulação, conluio) e a evasão comissiva lícita (economia fiscal ou elisão).   

 

As infrações em matéria fiscal podem constituir crime definido no Código Penal 

ou simples infrações à legislação tributária, que não constituem crime. A Lei nº 8.137, de 

27.12.90, define os crimes contra a ordem tributária, dividindo-os em crimes praticados por 

particulares e por funcionários públicos. Já as legislações tributárias dos entes federativos 

tributantes disciplinam, além das infrações penais – com o fim de permitir a aplicação de 

penalidade pela própria Administração -, as infrações mais simples, sejam formais ou 

referentes à mora. 

 

Dispõem os arts. 1º e 2º (crimes praticados por particulares) da Lei nº 8.137, de 

27.12.90: 

 

“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 

        I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

        II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

        III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 
qualquer outro documento relativo à operação tributável; 

        IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou 
deva saber falso ou inexato; 

        V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente 
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 
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        Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

        Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo 
de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor 
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, 
caracteriza a infração prevista no inciso V. 

        Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:  

        I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou 
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de 
tributo; 

        II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que 
deveria recolher aos cofres públicos; 

        III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, 
qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de 
contribuição como incentivo fiscal; 

        IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo 
fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 

        V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao 
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela 
que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

        Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” 

 

Vê-se que o núcleo verbal do art. 1º, que também se aplica ao art. 2º, é suprimir 

ou reduzir tributos com a intenção de causar um dano ao erário público. Trata-se, pois, de tipo 

penal que só se aperfeiçoa se restar demonstrado o ato lesivo causado ao erário - chamados 

crimes de resultado.  (COSTA JÚNIOR e DENARI, 2000). 

 

Em linhas gerais, a doutrina jurídica chama de evasão fiscal o atuar ilícito do 

contribuinte, onde existe subtração parcial ou total do pagamento do tributo devido, com a 

adoção de condutas fraudulentas ou omissivas, tipificadas na lei. Já na elisão fiscal a conduta 

do contribuinte, via de regra, é lícita. A elisão fiscal, também chama de planejamento 

tributário, busca diminuir a incidência tributária sem infringir a lei. Segundo Siqueira e 

Ramos (2005), a sonegação e a elisão, do ponto de vista econômico, são muito semelhantes e 

mal podem ser distinguidas. 

 

A doutrina jurídica pátria debruça-se com grande interesse na identificação de 

práticas fiscais elisivas e/ou abusivas (ainda que travestidas de elisivas). Heleno Tôrres (2003) 
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traz a figura da elusão fiscal (prática abusiva e sem eficácia perante o fisco) e a elisão fiscal 

em si (prática lícita e eficaz para o fisco). 

 

Resumidamente: os comportamentos que importam em fuga da tributação são a 

elisão fiscal (comportamento lícito, também chamado de planejamento tributário, que se dá, 

em regra, antes do FG) e a evasão fiscal (comportamento ilícito, pois evita-se o conhecimento 

do FG pela autoridade fiscal, e se dá, em regra, após sua ocorrência). A perda de arrecadação 

devido à evasão fiscal é um dos grandes entraves enfrentados pelas Administrações 

Tributárias dos países que apresentam baixo índice de conformidade fiscal (SILVANI, 1992). 

 

2.2.2 Auditoria, penalização, informalidade e outros fatores sensíveis à conformidade  

 

A perda de receita resultante da arrecadação de tributos pode causar sérios danos 

ao bom funcionamento do setor público, ameaçando a capacidade do governo de financiar a 

produção de bens públicos.  

 

 Naquilo que se refere à probabilidade de detecção de irregularidades fiscais pela 

auditoria fiscal e consequente penalização do sujeito passivo da obrigação tributária, Alm, 

McClelland e Schulze (1992) sugerem que o cumprimento das obrigações fiscais (tax 

compliance) ocorre porque alguns indivíduos superestimam a baixa probabilidade de sofrer 

uma ação fiscal. Há evidências, porém, de que esse comportamento não ocorre simplesmente 

devido ao fato de os contribuintes reprovarem a sonegação, revelando que eles também 

contribuem porque valorizam os bens públicos que seus impostos financiam. 

 

O mesmo caminho acima seguido por Alm et al foi trabalhado por Kahneman e 

Tversky (1979), revelando que os indivíduos também superestimam resultados que são apenas 

prováveis em comparação com resultados obtidos como certos (modelo chamado de teoria da 

prospecção). A tendência converge para a aversão ao risco nas escolhas que envolvem 

certezas de ganhos ou para a busca pelo risco nas escolhas que envolvem certezas de perdas 

(propriedade chamada de efeito certeza - certainty effect). 

 

De acordo com Siqueira e Ramos (2005), a Administração Tributária (AT) não 

tem condições de verificar o valor real da base de incidência tributária do contribuinte, não 
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podendo, portanto, calcular a sua verdadeira responsabilidade tributária. Isso decorre da 

assimetria de informação entre os contribuintes e o fisco no que se refere aos valores que 

definem a base de incidência tributária (como vendas, rendimentos, entre outros). A auditoria 

fiscal busca corrigir essa deficiência de informação e descobrir a real base tributária dos 

contribuintes. 

 

O cumprimento constante das obrigações tributárias também foi estudado. 

Kastlunger et al (2009) destacaram a relevância da auditoria no cumprimento das obrigações 

fiscais. Os resultados sugerem que, ao contrário das auditorias tardias, as primeiras ações 

fiscais, no início do ciclo de atividades do contribuinte, levam ao aumento do cumprimento 

das obrigações. Com efeito, passado um longo período sem que haja nova ação fiscal, diminui 

novamente o cumprimento, que se restabelece com uma nova auditoria. 

 

Pohlmann e Iudícibus (2006) comentam que, no lançamento por homologação, o 

estado delega ao contribuinte a tarefa de apurar e recolher o tributo, independentemente de 

qualquer iniciativa da autoridade fiscal. O estado, então, busca maximizar sua utilidade 

mediante redução de custos administrativos e ganho de agilidade na arrecadação, passando a 

incentivar a obediência tributária. A seu turno, o contribuinte também busca otimizar sua 

utilidade por meio de mecanismos que reduzam sua carga tributária e lhe proporcione um 

acréscimo de renda líquida. O estado se vê, então, obrigado a um esforço fiscal para controlar 

e monitorar o contribuinte com o propósito de não perder arrecadação. 

 

Os mesmos autores apontam que a relação conflituosa de mútua desconfiança 

entre o fisco e o contribuinte pode ser analisada pela teoria dos jogos, determinando-se a 

estratégia ótima para cada jogador. Considerou-se um contribuinte do ICMS que visava 

maximizar seus rendimentos enquanto o fisco visava maximizar sua arrecadação. Verificou-se 

que a estratégia do contribuinte dependia de sua percepção do risco de ser auditado, enquanto 

a estratégia do fisco dependia de sua percepção sobre a probabilidade de detectar uma 

sonegação praticada pelo contribuinte. 

 

Beck, Davis e Jung (1991) concluíram que indivíduos neutros ao risco declaravam 

mais corretamente suas obrigações quando a penalização e a probabilidade de auditoria 

aumentavam, e que as taxas dos impostos não afetavam seu comportamento. O estudo foi 
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realizado testando-se hipóteses considerando mudanças nos níveis de incerteza, taxa de 

imposto, penalização e probabilidade de auditoria. 

 

Klepper e Nagin (1989) concluíram que, ao analisarem o comportamento do 

contribuinte frente a sua percepção sobre o risco de detecção de irregularidades fiscais e de 

sofrerem possíveis penalizações pelo fisco americano (IRS), a decisão de declarar a totalidade 

da renda caminhava paralelamente aos incentivos e impedimentos criados pelo ambiente de 

aplicação da lei. 

 

Vários estudos sugerem causas que podem levar os contribuintes à informalidade. 

Johnson et al (1998) estudaram a influência da regulação na evasão fiscal comparando 

diversos países, inclusive o Brasil. Concluíram que países com maior regulação e corrupção 

tendem a ser mais informais, e que uma maior carga de imposto leva a uma maior evasão 

fiscal. Em sentido oposto, Friedman  et al (2000) afirmam que, em  países ricos, maiores taxas 

de impostos estão relacionadas, em geral, com menor informalidade, e que a regulação 

excessiva (excesso de burocracia)  e a corrupção são os principais determinantes de as 

empresas migrarem para a economia informal. 

 

Schneider e Enste (2000) concluíram que o aumento na carga tributária, na 

contribuição para a seguridade social e nas atividades regulatórias, aliadas às restrições do 

mercado de trabalho, são os principais fatores para a determinação do tamanho e do 

crescimento da economia informal. 

 

Loayza (1996), ao analisar dados empíricos da América Latina, mostra que 

quando os impostos e a regulação são excessivos, somados a uma baixa conformidade 

tributária, a economia informal cresce. Assevera que um sistema regulatório excessivo faz 

com que a economia formal não seja atrativa devido aos altos custos burocráticos.  

 

Já Hill e Kabir (1996) sugeriram, em estudos realizados no Canadá, que aumentos 

nos impostos indiretos e diminuição nos diretos não demonstraram aumento na conformidade 

fiscal e redução da informalidade. 

 

No Brasil, a questão da regulação excessiva é um grande problema a ser 

enfrentado. Segundo o IBPT (2011b), durante os 23 anos de vigência da Constituição Federal, 
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promulgada em cinco de outubro de 1988, até cinco de outubro de 2011, foram editadas mais 

4.353.665 normas que regem a vida dos cidadãos brasileiros. Isto representa, em média, 518 

normas editadas todos os dias ou 776 normas editadas por dia útil. Do total de normas 

editadas no Brasil nestes 23 anos, cerca de 6,3% se referem  à matéria tributária. São 29.503 

normas tributárias federais (10,7% das normas tributárias), 85.715 normas tributárias 

estaduais (31,1%) e 159.877 normas tributárias municipais (58,2%). 

 

No que se refere à corrupção, Rose-Ackerman (1997) verificou que este crime 

pode levar ao aumento dos custos das empresas quando fiscais atrasam deliberadamente 

processos e fazem requerimentos desnecessários para induzir pagamento de propina. Tais 

atitudes se refletiam também na migração de empresas para a economia informal. 

 

Viana (2006) coloca que a corrupção é fenômeno de todos os tempos, mas que 

manifesta características modernas, cujas causas formais, culturais e materiais deixam-se 

identificar, assim como suas respectivas consequências para a democracia, os governos, a 

Administração Pública e, fundamentalmente, para a sociedade que sofre com seus graves 

efeitos. 

 

Já a sonegação fiscal11, segundo Franzoni (1998), ocorre quando os indivíduos, 

deliberadamente, não cumprem suas obrigações fiscais. Ele afirma que, apesar de as 

obrigações fiscais serem uma grande preocupação para todos os governos, o problema foi 

segregado do corpo principal da economia e ficou a cargo das autoridades fiscais e da 

jurisprudência. Observa, ainda, que o cumprimento das obrigações fiscais pode ser abordado a 

partir de uma variedade de perspectivas, onde a postura dos contribuintes é influenciada por 

muitos fatores, incluindo sua confiança nas instituições públicas, sua percepção da 

distribuição equitativa do ônus tributário, a influência de normas sociais e a chance de o 

descumprimento ser detectado e punido. 

 

À despeito da aversão ao risco, estudos sugerem que a sonegação induz remorso 

no contribuinte (KASTLUNGER et al, 2009). Esta sonegação, segundo Dell’Anno (2009), 

pode ser explicada pela moral fiscal (tax morale), referindo-se às atitudes dos contribuintes 

que dizem respeito ao estigma social e à honestidade. 

                                                 
11 O termo sonegação fiscal aqui utilizado reporta-se à tradução da expressão tax evasion da literatura 

estrangeira consultada.  
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Elster (1989) traz à tona o conceito das normas sociais e sua incidência na decisão 

de estar ou não em conformidade com o fisco. Tal teoria (escolha racional), aplicada à 

obediência tributária, sugere que os indivíduos pagarão corretamente seus impostos desde que 

acreditem que a conformidade fiscal seja uma norma social. Outrossim, alguns indivíduos não 

pagarão impostos caso considerem que estes estão sendo empregados de forma inapropriada. 

A declaração da integralidade de sua renda dependerá, então, de dois fatores: de como o 

contribuinte julga sua conduta em relação ao que é apropriado e aceitável; e de como o 

contribuinte se sente tratado pelo governo no que diz respeito à accountability. 

 

Estudo realizado por Davies, Carpenter e Olson (2008) avaliou se as leis fiscais, 

que talvez sejam mais motivadas por questões políticas, econômicas e sociais, estariam de 

fato realizando seus fins pretendidos. Em resposta, a maioria dos americanos pesquisados 

reconheceu que o governo federal fornece um número de programas importantes para sua 

cidadania e entende que esses serviços requerem financiamento de variadas fontes, incluindo 

um imposto sobre a renda ou uma contribuição equivalente. Por outro lado, a necessidade de 

receita não deveria implicar um alto nível de complexidade das normas fiscais.  

 

Ainda no estudo, os contribuintes consideraram a justiça/equidade (contribuintes 

em situações iguais devem ser igualmente tratados) e a simplicidade (regras devem ser de 

fácil acesso, fácil compreensão e de pequeno custo operacional), como fatores mais 

importantes que deveriam influenciar a concepção e a aplicação de um tributo. A 

transparência, o impacto na economia e a segurança jurídica se seguiram em ordem de 

preferência.  

 

Alm e McKee (1998) mostraram que os indivíduos podem pagar ainda mais 

impostos desde que tenham maiores respostas às ações realizadas pelo governo. Tal atitude se 

deu porque os indivíduos valoravam a ação de contribuir para o investimento em bens 

públicos. 

 

Perspectivas subjetivas, expectativas, atitudes, motivações, tax morale e qualidade 

institucional foram analisadas por Torgler e Schneider (2008). Tax morale pode ser definida 

como a obrigação moral de pagar impostos. Quanto maior a tax morale e mais elevado for o 

nível de qualidade institucional, menor será a informalidade, pois melhores instituições 

fornecem maiores incentivos para que o indivíduo possa agir legalmente e agregam valor 
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moral à conformidade fiscal. Contrariamente, a instabilidade institucional, a falta de 

transparência e a descrença na aplicação da lei projetam no cidadão a opção do caminho para 

a informalidade.  

 

Como se pode perceber, são inúmeras as possibilidades de escapar ao pagamento 

de tributos, ou que importam em fuga de arrecadação, requerendo especial atenção da 

Administração Tributária neste mister. A prevalência de normas morais e um sistema 

tributário que hospede a simplicidade, a justiça e a equidade favorecem o incremento da 

obediência tributária. 

 

O aumento da penalização e da probabilidade de auditoria favorecem um maior 

cumprimento das obrigações. Por outro lado, o aumento da regulação, o crescimento da carga 

tributária e a redução no índice de moralidade e de percepção da corrupção levam ao 

crescimento da economia informal que, embora não se enquadrem como evasão fiscal, 

também trazem perdas de arrecadação (SCHNEIDER e ENSTE, 2000; FRIEDMAN et al, 

2000). 

 

A Campanha TCN estimula o cidadão a pedir a nota/cupom fiscal no consumo, 

favorecendo o potencial incremento da conformidade fiscal e, consequentemente, o aumento 

da arrecadação na economia formal, já que na informal não há emissão de documentos fiscais, 

ainda que parte da renda da economia informal seja gasta na economia oficial, resultando em 

um efeito positivo sobre esta (SCHNEIDER e ENSTE, 2000).  

 

2.2.3 Alguns estudos acadêmicos sobre sonegação fiscal no Brasil 

 

Percebe-se, até aqui, que se trata de árdua tarefa fazer com que os contribuintes 

paguem corretamente os tributos, dados os limites estruturais da economia, os inúmeros 

incentivos à atividade da sonegação, inclusive com a aceitação social deste comportamento, 

gerado por um sentimento generalizado de que o governo não aplica eficientemente os valores 

arrecadados, contribuindo para aumentar a sonegação.12  

 

                                                 
12  Por exemplo, a reportagem O Raio X da Corrupção, da Revista Veja, ed. 2220, n. 23, de 8 de junho de 2011.   
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Siqueira e Ramos (2005) informam que a grande dificuldade em interpretar a 

sonegação é que, pela sua natureza, ela não pode ser facilmente mensurada, apesar de várias 

abordagens diferentes terem sido tentadas com esse fim. A sonegação está basicamente 

relacionada à declaração da verdadeira base tributária: o sonegador ou omite toda a sua renda 

ou declara somente parte dela. Entretanto, a sonegação revela-se fenômeno bastante 

complexo, haja vista que a postura do contribuinte é influenciada por diversos fatores, 

incluindo aspectos de justiça tributária, a prevalência das normas sociais, a avaliação dos 

benefícios públicos recebidos e a possibilidade de a sonegação ser detectada e punida. 

Segundo os autores, a análise econômica da evasão fiscal focou-se inicialmente em como o 

comportamento do sonegador poderia ser dissuadido por meio da ameaça de detecção e 

aplicação de sanções, mas sem considerar questões éticas e sociológicas.  

 

Allinghan e Sandmo (1972) desenvolveram o primeiro modelo de análise da 

sonegação fiscal. O escopo do modelo foi nos impostos sobre a renda, mas as conclusões 

fornecidas também podem ser aplicadas a outros tributos. A tese adotada é de que o 

comportamento do contribuinte é resultado de uma decisão racional entre os custos e os 

benefícios da evasão. O contribuinte decide, caso não queira declarar todo o seu rendimento, 

qual risco de ser auditado incorrerá ao declarar parcial ou totalmente a sua renda com o fim 

maximizar a utilidade esperada de sua renda líquida. De acordo com esse modelo, a decisão 

de sonegar depende da probabilidade de auditoria e das taxas de penalidade aplicadas pela 

infração cometida. 

 

Siqueira e Ramos (2005, p. 561) informam que o modelo de Allingham e Sandmo 

(1972) dispõe de uma estrutura muito simples: os impostos e as penalidades são 

proporcionais, a probabilidade de auditoria é constante, e apenas uma forma de sonegação – a 

subdeclaração da renda tributável – está disponível. Ademais, “supõe-se que o contribuinte 

que segue a teoria da utilidade esperada é perfeitamente amoral, isto é, toma decisões em 

obediência exclusiva às consequências para a sua renda líquida”. Entretanto, diversas 

extensões desse modelo foram desenvolvidas e os resultados indicam que a sonegação não 

pode ser explicada unicamente pelos incentivos financeiros gerados pela política de 

imposição tributária. Não se pode atribuir, ainda segundo os autores, apenas às atividades de 

imposição do governo a responsabilidade pelos níveis de obediência à legislação tributária 

normalmente observados. Desta forma, o modelo básico fundado na teoria da utilidade 

esperada mostra-se insuficiente para explicar este comportamento. 
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Depois de analisarem uma grande quantidade de trabalhos teóricos que 

hospedaram hipóteses alternativas ao modelo de Allinghan e Sandmo (1972), Siqueira e 

Ramos (2005, p. 563) concluem que “Embora tais extensões deixem os modelos mais 

robustos e mais fiéis à realidade, as conclusões, em geral, são as mesmas de Allinghan e 

Sandmo (1972), com diferenças apenas pontuais em termos de quantidade.”  

 

Por intermédio de uma extensão do modelo básico proposto por Allinghan e 

Sandmo (1972), Siqueira (2004) propôs um modelo econômico com o fim de analisar a 

evasão do IRPF no Brasil. O estudo muniu-se de pesquisa empírica com dados da SRF 

relativos ao IRPF do ano-calendário de 1998 e objetivou fornecer elementos à AT para 

adoção de políticas impositivas que desestimulem a sonegação. O autor concluiu que: a) o 

aumento na probabilidade de fiscalização e na aplicação de penalidades reduzem a evasão do 

imposto; b) o aumento da alíquota marginal do imposto também reduz a evasão; c) a maior 

eficiência da AT diminui a evasão fiscal; d) as percepções sobre os riscos da atividade de 

sonegação são influenciados pela região fiscal e categoria profissional do contribuinte. 

 

Ricardo, Mendonça e Wanderley (2005) desenvolveram um modelo para avaliar 

até que ponto o crescimento da arrecadação era decorrente em maior peso do esforço de 

fiscalização ou do aumento das alíquotas. Os resultados da pesquisa indicaram que o 

percentual das alíquotas não tinha maior relevância na decisão das empresas de sonegarem ou 

não. Inferiram, então, que parte considerável da arrecadação federal verificada no período 

analisado era decorrente da elevação do esforço de fiscalização. Frente a estes resultados, os 

autores questionaram se a estratégia de reduzir a sonegação não seria mais viável que propor 

novos aumentos de tributos e/ou novos cortes de gasto público? 

  

Siqueira e Ramos (2005) denunciam a escassez de estudos empíricos no Brasil 

sobre os determinantes das decisões de obediência tributária dos contribuintes e ressaltam a 

necessidade de realização de pesquisas que possibilitem uma melhor avaliação do problema 

da evasão fiscal. 
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2.3 Administração Tributária 

 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001, p. 87), o verbo 

administrar tem várias acepções, podendo significar “gerir; governar; atuar; exercer a 

autoridade de administrador; tornar (ação) efetiva, real, concreta; aplicar, fazer cumprir as 

leis, fazer justiça, julgar com retidão”. Percebe-se, assim, um sentido de supervisão. Já o 

adjetivo público pode significar “pertencente a um povo ou coletividade; relativo ao governo 

de um país, estado, cidade”. A expressão conjunta administração pública, segundo o 

dicionário jurídico De Plácido e Silva (2002, p. 39), em sentido amplo, pode ser 

compreendida como uma das manifestações do poder público na gestão ou execução de atos 

ou negócios políticos, confundindo-se “com a própria função política do poder público, 

expressando um sentido de governo [...]”.  Em sentido estrito, “[...] significa a simples direção 

ou gestão de negócios ou serviços públicos, realizados por todos os seus departamentos ou 

institutos especializados, com a finalidade de prover às necessidades de ordem geral ou 

coletiva”.   

 

O sentido objetivo da expressão administração pública consiste na própria 

atividade administrativa exercida pelo Estado através de seus órgãos e agentes, caracterizando 

a função administrativa. Trata-se da gestão dos interesses públicos executada pelo Estado, 

seja através da prestação de serviços públicos, seja por sua organização interna, ou ainda pela 

intervenção no campo privado (MEIRELES, 1993). O sentido subjetivo designa “quem de 

fato exerce a função administrativa”, significando “o conjunto de agentes, órgãos e pessoas 

jurídicas que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas” (CARVALHO 

FILHO, p. 9-10, 2006). Para diferenciar os sentidos objetivo e subjetivo da expressão, aquele 

deve vir grafado com iniciais maiúsculas (MEIRELES, 1993, p. 79). 

 

Para Heady (1970, p. 14-15), a Administração Pública (AP) não pode ser 

conceituada adequadamente, sendo mais realizável identificar tendências e pontos de interesse 

comuns nos estudos administrativos. Argumenta que a AP “é aquele setor da administração 

que existe num contexto político”, estando relacionada basicamente “com a execução das 

decisões da política governamental tomadas pelas pessoas que detêm a autoridade para a 

tomada de decisão no sistema político”. 
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Na seara da AP, a atividade financeira envolve a constituição e a gestão da 

Fazenda Pública, ou seja, os recursos e as obrigações do Estado e a sua administração 

(TORRES, 2000). Ocorre que o Estado, em sua atividade financeira, tem que captar recursos 

materiais para manter sua estrutura, disponibilizando ao cidadão-contribuinte os serviços que 

lhe compete, como autêntico provedor das necessidades públicas. Na captação de recursos, a 

cobrança de tributos se mostra com a principal fonte de receitas (SABBAG, 2012). 

 

Para Harada (2001, p.395), a “administração tributária é a atividade do poder 

público voltada para a fiscalização e arrecadação tributária”. Também é responsável por 

“verificar o cumprimento das obrigações tributárias, praticando, quando for o caso, os atos 

tendentes a deflagrar a cobrança coativa e expedir as certidões comprobatórias da situação 

fiscal do sujeito passivo”. 

 

Na AP permanece o regime jurídico de Direito Público, que se pauta pela 

indisponibilidade do interesse público, legitimando a Administração Tributária (AT) com 

prerrogativas para exercer adequadamente suas funções estatais, mas ciente da proteção aos 

direitos individuais. Cunha Jr. (2007, p. 35), adverte que “as prerrogativas não são privilégios 

ou regalias, mas poder-dever (ônus)”. 

 

Ainda segundo Harada (2001), para proporcionar uma conjuntura capaz de 

propiciar o alívio da pressão tributária, a AT deve ser dinâmica, racional e eficiente, sempre 

buscando a redução de seus custos operacionais na arrecadação dos tributos. Sabbag (2012, p. 

913) acrescenta que a AT deve se utilizar de procedimentos fiscalizatórios adequados para 

identificar o cumprimento das obrigações tributárias, punindo o comportamento indesejado e, 

em caráter pedagógico, agir “dissuadindo o contribuinte omisso e recalcitrante da insistência 

no adimplemento obrigacional”. 

 

2.3.1 Administração Tributária e obediência tributária 

 

Vito Tanzi (1992), no prefácio do livro Improving tax administration in 

developing countries, editado por Bird e Casanegra de Jantscher (1992), revela a pouca 

produção de trabalhos que tratem especificamente da maneira como os impostos são 

administrados, constatando que a maioria dos textos em livros de finanças públicas 
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praticamente não abrem espaço para a AT, como se a administração dos sistemas tributários 

fosse um problema trivial. Informa ainda que, na década de 1990, organizações como o Inter-

American Center of Tax Administration (CIAT) e o Centre de Rencontres et d’Études des 

Dirigeants  des Administrations Fiscales (CREDAF) começaram a mudar esse quadro, sendo 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) um dos maiores centros de discussão dos problemas 

que afetam a política e a AT. Tanzi ainda alerta: “The theoretically most perfect tax system in 

the world may become a bad system if the intention expressed in the law is distorced by the 

pratice.” 

 

Silvani (1992) descreve a experiência de vários países no que se refere à 

obediência tributária e sugere um guia geral para melhorá-la, particularmente em países em 

que persiste um nível elevado de descumprimento das obrigações tributárias. Assevera que a 

eficácia da AT não é o único determinante da obediência tributária. Além da influência 

negativa dos fatores macroeconômicos, o baixo custo de conformidade, o sistema de justiça 

fiscal, a simplicidade das leis e procedimentos, bem como os serviços disponibilizados para 

os contribuintes são fatores importantes para acelerar e estimular a conformidade voluntária. 

Adverte, porém, que em países que possuem grau elevado de desobediência tributária a 

habilidade da AT para impor penalidades eficazes talvez seja a chave para moldar o 

comportamento dos contribuintes. O autor descreve algumas lacunas fiscais que deveriam ser 

observadas a fim de melhorar a eficácia da AT e diminuir a desobediência tributária, 

envolvendo basicamente o monitoramento cadastral dos contribuintes e o controle da evasão 

fiscal.  

 

  Comentando o artigo de Silvani, LeBaube (1992, p. 308) sugere, entre outros 

itens, implantar um “strong program involving taxpayer education, information, and access 

will help those who are disposed to comply to meet their obligations under the law”. E ainda 

assevera: “Education must not include government propaganda in support of political issues.” 

Como se pode depreender, LeBaube (1992) alerta-nos que o caminho para melhorar a eficácia 

da AT e, consequentemente, diminuir a desobediência tributária, não pode prescindir da 

educação do contribuinte, sendo importante que o fisco propicie condições para sempre 

informar e educar esse contribuinte, em especial aqueles que estão dispostos a cumprir com 

suas obrigações tributárias. O autor destaca que esta educação deverá estar desvinculada de 

propagandas em apoio a questões políticas do governo. 

 



44 

  

Ainda para LeBaube (1992, p. 308), a educação fiscal seria bem vinda para 

melhorar a conformidade fiscal. “The education must be in nature of why government needs 

taxes, how the laws are determined, and how a responsible citizen participates in the system.” 

 

LeBaube e Vehorn (1992, p. 314) sugerem que muitos problemas da AT 

arrefeceriam com um efetivo programa de serviços a serem prestados ao contribuinte que 

contemplasse: obediência tributária, resolução de problemas e disseminação da informação. 

Afirmam que “Citizens must have the means to understand what required of them in order to 

comply with the law.” Acrescentam ser necessário “developing educational programs to 

inform existing and future taxpayers”. Também acrescentam que disseminar a informação e 

assistir os cidadãos é fundamental para melhorar a conformidade tributária. 

 

Para finalizar, duas opiniões concatenam a temática em estudo: a primeira de 

Sabbag (2012, p. 911), sobre a racionalidade da AT: 

 

A Administração Tributária traduz-se num conjunto de ações e atividades, 
integradas e complementares entre si, que almejam garantir o cumprimento pela 
sociedade da legislação tributária, que se mostra por meio da presença fiscal, quer 
no âmbito da facilitação do cumprimento das obrigações tributárias, quer na 
construção e manutenção da percepção de risco sobre o calculado inadimplemento. 
Essas ações e atividades se sustentam na normatização da legislação tributária e num 
conjunto integrado de sistemas de informação, alimentados por dados cadastrais 
econômico-fiscais, fornecidos ao Fisco pelos próprios contribuintes ou por terceiros, 
mediante a apresentação de diversas modalidades de declarações.  

 
 

A segunda, de Bird e Casanegra de Jantscher (1992, p. 1), sobre o sentido e o 

alcance que a Administração Tributária deve hospedar: 

 

The “best” tax administration is not simply one that collects the most revenue. How 
that revenue is raised – that is, the effect of the revenue-generation effort on equity, 
on the political fortunes of governments, and on the level of economic welfare – may 
be equally important. A poor-quality tax administration may collect large amounts 
from easy-to-tax sectors such as wage earners, while being unable to enforce taxes 
on business enterprises and professionals. The  level of collection is therefore a 
somewhat unsophisticated measure of the effectiveness of tax administration. A 
more accurate measure is the size of the “compliance gap” – that is, the gap 
between actual and potential tax revenues – and how that gap varies among the 
different sectors of the taxpaying population.  
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2.3.2 Administração Tributária do Estado de Pernambuco e seu modelo de ação fiscal 

 

Com o Programa de Modernização da Administração Fazendária (PROMOFAZ), 

que teve o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Sefaz-PE 

desenvolveu, a partir de 1997, uma proposta de revisão de seu modelo de ação fiscal: o 

REMAF. Implantado a partir de ano 2000, o novo modelo teve os seguintes propósitos: 

 

a) maximizar a arrecadação do potencial contributivo com o menor custo possível;  

b) estimular o cumprimento voluntário das obrigações tributárias;  

c) inibir a sonegação fiscal, evitando a concorrência desleal;  

d) maximizar a cobrança dos créditos tributários;  

e) promover a divulgação, conscientização e orientação tributárias;  

f) integrar as ações das diversas áreas da SEFAZ, bem como buscar o envolvimento dos 
órgãos externos;  

g) otimizar a utilização dos recursos humanos, tecnológicos e materiais da ação fiscal; e,  

h) uniformizar os procedimentos das ações fiscais.13  

 

Pode-se perceber o objetivo de perseguir a eficiência da máquina arrecadatória 

através da otimização de recursos humanos, tecnológicos e materiais, integrando as diversas 

áreas da Sefaz-PE nos processos de trabalho, sem esquecer dos arranjos institucionais com 

outros órgãos externos, além de estimular a conformidade fiscal, inibir a sonegação e 

promover e divulgar a conscientização e orientação tributárias.  

 
A ação fiscal estratégica básica voltava-se agora para nova dinâmica, com foco no 

gerenciamento dos segmentos econômicos, no monitoramento dos contribuintes e na ação 

seletiva e diversificada em função dos riscos e desvios de evasão fiscal.  

 

O novo modelo operativo de ação fiscal pretendia buscar resultados através da 

melhoria do sistema de gestão. Para tanto, foi elaborado planos de ação para os segmentos 

prioritários (combustíveis, cigarros, bebidas, material de construção, bares e restaurantes, 

medicamentos, energia elétrica, comunicação, veículos, farinha de trigo, supermercados e 

                                                 
13  REMAF - Novo modelo de Ação Fiscal (2000). O documento está disposto na intranet da Sefaz-PE.  
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atacado de alimentos) com o fim de monitorar suas participações na arrecadação do ICMS. Já 

o monitoramento dos contribuintes adstritos a cada segmento classificou-os em seis faixas de 

risco de evasão fiscal, sendo a primeira faixa demandando ação operacional fiscal simples e a 

última faixa, ação coercitiva intensiva. (REMAF, 2000).  

Cruz (2010, p. 69) mostra que a maximização da arrecadação do potencial 

contributivo foi atingida, mas ainda se concentra nos setores de energia elétrica, combustíveis 

e telecomunicações, havendo muito que fazer com relação aos pequenos e médios 

contribuintes, bem como no combate à informalidade e sonegação fiscal. O autor conclui: 

 
Ao fazer a opção por um modelo mais arrecadatório que fiscalizatório, a 
administração tributária pernambucana segue a tendência moderna, reduzindo 
esforços no combate à sonegação por meio de medidas repressivas, concentrando-se 
em estratégias de obtenção imediata e menos dispendiosa de recursos. Essa opção 
reflete-se numa outra escolha: mais eficiência e menos justiça.  

 
Assim, o foco da ação fiscal no monitoramento preventivo dos contribuintes e na 

composição de metas para a arrecadação tributária não necessariamente inibe a sonegação. 

Como já vimos com Pohlmann e Iudícibus (2006), enquanto o fisco tenta maximizar a 

arrecadação, a estratégia do contribuinte para maximizar seus rendimentos dependerá de sua 

percepção do risco de ser auditado. Assim, nessa relação conflituosa de mútua desconfiança 

entre o fisco e o contribuinte, o êxito do controle preventivo e no combate à sonegação fiscal 

dependerá do grau de legitimidade que a administração tributária desfrute na sociedade. 

Necessário, pois, que a aceitação dos tributos seja também um propósito ínsito ao modelo de 

ação fiscal. 

 

A Campanha Todos com a Nota, através de ampla propaganda nos meios de 

comunicação, tem chamado a atenção do cidadão sobre a importância social do tributo, com o 

fim de induzir comportamentos, mediante premiação, para que este cidadão adquira o hábito 

de sempre pedir a nota fiscal nas suas compras. Para a Sefaz-PE, ao pedir a nota fiscal, o 

cidadão contribui para o incremento da arrecadação do ICMS e para o combate à sonegação 

fiscal. A questão é saber se esse hábito hospeda, ou não, uma conscientização da função social 

do tributo, pois só assim a AT pode se apresentar mais legítima para o cidadão. Convém 
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ressaltar, porém, que nos objetivos e ações estratégicas para 2012, a Sefaz-PE não elencou 

promover a divulgação, a conscientização e orientação tributárias, como o fez em 2000.14 

 

2.4 O Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) 

 

Segundo Bordin (2002), a primeira organização tributária no Brasil surgiu com as 

capitanias hereditárias, em 1534. O primeiros funcionários tributários arrecadavam tributos e 

foros devidos à Fazenda Real. Os donatários das capitanias eram obrigados a pagar ao rei de 

Portugal uma parte de tudo que produziam, como açúcar, aguardente, fumo e outros produtos. 

 

Ainda conforme o autor, as pressões da metrópole sobre a colônia aumentaram 

sobremaneira no ciclo do ouro, onde a Coroa portuguesa exigia a quinta parte sobre a 

produção do metal precioso (o Quinto do ouro), bem como sobre a extração de pedras 

preciosas. Portugal ainda cobrava os direitos alfandegários sobre todo o comércio exterior do 

Brasil. É de conhecimento de todos os alunos do ensino médio no Brasil que a Inconfidência 

Mineira (1788-92) caracterizou-se pela tentativa de evitar a cobrança de impostos atrasados 

(derrama), cobrados severa e violentamente pela Cora portuguesa.  

 

Segundo Corrêa (1996), a prática nociva de arrecadação da Coroa portuguesa 

explica a cultura brasileira de resistência ao cumprimento das obrigações tributárias. Alerta 

para a ausência de consciência cidadã, com consequente desinteresse pela coisa pública. Com 

efeito, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT, 2012a) lembrou a importante 

data no dia 21 de abril de 2012, mostrando que convivemos com uma carga tributária de 

35,13% do PIB, percentual ainda superior ao Quinto português.15  

 

Segundo Grzybovski e Hahn (2006, p. 848), a tributação e todos os seus aspectos 

de conteúdo econômico e social ainda seguem desobrigados de qualquer entendimento pelo 

cidadão, caracterizando como matéria de atividade interna do Estado. Tanto o governo como 

                                                 
14  Os objetivos e ações estratégicas da Sefaz-PE para o ano de 2012 não estão disponíveis ao público. No 

entanto, assemelham-se, em quase totalidade, ao disposto no item missão, objetivos e ações estratégicas, 
disponível em: <http://www.sefaz.pe.gov.br/>. Acesso em: 08 ago. 2012.  

15 “Uma derrama sem inconfidência: tributos continuam coloniais.” Disponível em: 
<http://ibpt.com.br/home/publicacao.view.php?publicacao_id=14300&pagina=140>. Acesso em: 26 maio 
2012. 
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os canais de comunicação popular quase não fornecem explicações sobre a tributação e suas 

implicações no cotidiano das pessoas e empresas, ainda mais quando estas explicações 

referem-se a gastos do governo. Desta forma, resta apenas ao cidadão a condição de mero 

leitor do noticiário “sobre elevação da carga tributária, criação de novos tributos, injustiças 

fiscais, aumento dos gastos públicos, déficit publico, desvio de recursos, desequilíbrio das 

finanças públicas e seus efeitos sobre a inflação”. 

 

Para atenuar essa situação deficitária de ausência de informação sobre a função 

social dos tributos, muitas iniciativas, como serão relatadas, foram implementadas pelo Fisco 

no sentido de esclarecer sua relação com a sociedade, relação esta pautada pelo conflito entre 

a necessidade de financiamento das atividades estatais e o retorno qualitativo do pagamento 

dos tributos. Tais iniciativas, porém, não solucionaram esta desarmonia, mas abriram 

precedentes para um diálogo mais transparente por intermédio de um programa de educação 

fiscal de âmbito nacional (FURTADO, 2002). 

 

Educação Fiscal é definida como: 

 

Educação Fiscal, em stricto sensu, deve ser compreendida como a abordagem 
didático-pedagógica capaz de interpretar as vertentes financeiras da arrecadação e 
dos gastos públicos de modo a estimular o contribuinte a garantir a arrecadação e o 
acompanhamento de aplicação dos recursos arrecadados em benefício da sociedade, 
com justiça, transparência, honestidade e eficiência, minimizando o conflito de 
relação entre o cidadão contribuinte e o Estado arrecadador. 
 
No sentido lato sensu, a Educação Fiscal deve tratar da compreensão do que é o 
Estado, suas origens, seus propósitos com o controle da sociedade sobre o gasto 
público, uma vez que a participação social só ocorre no ambiente democrático. 
(PNEF - Educação fiscal no contexto social, 2009a, p. 37).16 

 

Dessa maneira, a educação fiscal pode muito contribuir para a formação de 

cidadãos mais conscientes e preparados para participar ativamente da vida pública, criando 

um cenário de diálogo entre o estado e a sociedade, diálogo este fundamental para a 

legitimação da fiscalização tributária.    

 

 

 

 

                                                 
16  Disponível em: <http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/educacao-fiscal/caderno/caderno_1.pdf>. Acesso 

em: 15 fev. 2011. 
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2.4.1 Histórico 

 

A história da Educação Fiscal no Brasil teve origem através da necessidade de 
abrandar os conflitos existentes entre fisco e sociedade nas questões referentes à 
falta de conhecimento da população na área tributária e a distribuição desigual da 
riqueza. Para suavizar essa situação, foram propostas algumas iniciativas no sentido 
de elucidar essa questão, objetivando aumentar a receita tributária, gerada através da 
arrecadação de impostos com a consequente redução do conflito Estado e Sociedade. 
Estas iniciativas não foram à solução dessas discordâncias, porém, abriram espaço 
para um diálogo mais transparente. (FURTADO, 2002, p. 34). 

 

As primeiras ações educativas no Brasil, na área da Administração Fiscal da 

União, surgiram em 1969, com a Operação Bandeirante. Os agentes do Fisco saiam com a 

missão de ensinar “a não pagar multas”. Tratava-se de mostrar a importância da função 

socioeconômica dos tributos e sua presença nas obras de infraestrutura, como estradas, 

educação, saúde e energia elétrica. (PNEF, 2002). 17 

 

Em 1970, com a Operação Brasil do Futuro, a Educação Fiscal buscava chegar 

aos estabelecimentos de ensino. A publicação de Dona Formiga, Mestre Tatu e o Imposto de 

Renda, de autoria de Cecília Lopes de Rocha Barros, foi distribuída nas escolas do atual 

ensino fundamental, com o objetivo de levar às crianças elementos básicos para a formação de 

uma consciência que substituísse os estado de conflito entre o fisco e a sociedade. A cartilha 

promovia aceitação de ideias como a indispensabilidade dos tributos nas ações de 

desenvolvimento, as vantagens da cooperação e o incentivo à poupança. Entretanto, o 

argumento de que tal atividade pertencia ao sistema educacional e que seu resultado só se 

daria em um futuro muito distante terminou com a suspensão do trabalho. 

 

Em 1977, a Secretaria da Receita Federal lançou o Programa Contribuinte do 

Futuro, mediante trabalho junto aos estabelecimentos de ensino e distribuição de livros e 

cartilhas a alunos e professores. O objetivo básico, a ampliação da consciência sobre a função 

social do tributo com o fim de melhorar a disposição de contribuir para as finanças do Estado 

por intermédio do aumento da arrecadação, restou prejudicado por falta de compreensão da 

sua essencialidade e pela falta de integração entre a administração fiscal e os estabelecimentos 

de ensino. (PNEF 2002). 

 

                                                 
17  Disponível em: <http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/educacao-fiscal/Edu_Fiscal2008/INDEX.htm>. 

Acesso em: 12 jun. 2012. 
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Nos anos 1980 e início do ano 1990, alguns estados brasileiros implementaram 

trabalhos de educação tributária nos estabelecimentos de ensino, mas muitos deles foram 

interrompidos, demonstrando que os administradores públicos minimizavam os efeitos 

potenciais da educação fiscal. (PNEF, 2002). 

 

Apenas a partir do período entre 1992 e 1994 alguns estados começaram a 

implementar nos estabelecimentos de ensino trabalhos mais consistentes de Educação Fiscal, 

cujas sementes geraram frutos significativos. Em dezembro de 1995, em Salvador/BA, 

durante a realização de seminário promovido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária 

(Confaz) sobre federalismo fiscal, diversos expositores internacionais chamaram a atenção 

para a necessidade de ações educativas para o cumprimento voluntário das obrigações 

tributárias pelo cidadão.  

 

2.4.2 Origem 

 

No seminário do Confaz sobre “Administração Tributária”, realizado na cidade de 

Fortaleza/CE, no período de 27 a 30 de maio de 1996, foi inserido o tema “educação 

tributária”. Nas conclusões constou como item de destaque: “a introdução do ensino, nas 

escolas, do programa de consciência tributária é fundamental para despertar nos jovens a 

prática da cidadania, o respeito ao bem comum e a certeza de que o bem-estar social somente 

se consegue com a conscientização de todos”. No dia 13 de dezembro de 1996, celebrou-se o 

Convênio de Cooperação Técnica entre a União, os estados e o Distrito Federal. No anexo ao 

texto do acordo, entre as inúmeras atividades cooperativas, constou a elaboração e a 

implementação de um programa nacional permanente de conscientização tributária, para ser 

desenvolvido nas unidades da federação. Na mesma época, foi criado o Programa Nacional de 

Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros – PNAFE, com recursos financeiros 

oriundos de empréstimo do BID, e com a Unidade de Coordenação do Programa – UCP – 

vinculada à Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Em seu Regulamento Operativo, 

aprovado pela Portaria nº 36, do Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, de 3 de 

fevereiro de 1997, o PNAFE estabeleceu: “o objetivo geral do programa consiste em melhorar 

a eficiência administrativa, a racionalização e a transparência na gestão dos recursos públicos 

estaduais”. Para alcançar esse objetivo, previu-se o apoio a projetos de modernização fiscal 

destinados a: 
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a) Aperfeiçoar os mecanismos legais, operacionais, administrativos e tecnológicos com que 

contam os distintos órgãos responsáveis pela administração fiscal dos Estados; 

b) Fortalecer e integrar a administração financeira e consolidar a auditoria e o controle interno 

dos Estados; 

c) Aperfeiçoar o controle do cumprimento das obrigações tributárias por parte do 

contribuinte, mediante a implantação de novas técnicas e metodologias de arrecadação e 

fiscalização de tributos; 

d) Agilizar a cobrança coativa da dívida tributária e fortalecer os processos de integração 

entre as administrações tributárias e os órgãos de cobrança judicial. (PNEF, 2002, p. 5-6). 

 

Entre os projetos de modernização fiscal foi incluído o que previa a elaboração e 

implementação de um programa nacional permanente de educação tributária, para ser 

desenvolvido pelos estados. Em reunião de 25 de julho de 1997, o Confaz aprovou a criação 

do Grupo de Trabalho Educação Tributária - GET, constituído por representantes do 

Ministério da Fazenda (Gabinete do Ministro, Secretaria da Receita Federal, Escola de 

Administração Fazendária - ESAF), das Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação dos 

estados e do Distrito Federal. A Portaria n.º 35, de 27 de fevereiro de 1998, do Ministério da 

Fazenda, que oficializou o grupo de trabalho, formulou seus objetivos como sendo "promover 

e coordenar as ações necessárias à elaboração e à implantação de um programa nacional 

permanente de educação tributária" e "Acompanhar as atividades do Grupo de Educação 

Tributária nos Estados – GETE”. Em março de 1999, passam a integrar o grupo 

representantes da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Educação. (PNEF, 2002, 

p. 6) 

 

Em julho de 1999, tendo em vista a abrangência do programa que não se restringe 

apenas aos tributos, mas que aborda também as questões da alocação dos recursos públicos e 

da sua gestão, o Confaz aprova a alteração de sua denominação que passa a ser Programa 

Nacional de Educação Fiscal - PNEF. (PNEF, 2002, p. 6). 
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2.4.3 O desenho do PNEF 

 

Em decorrência da alteração do nome do Programa, a denominação do GETE foi 

alterada para Grupo de Trabalho Educação Fiscal – GEF, cabendo ao mesmo: a) promover e 

coordenar as ações necessárias à elaboração e à implantação do PNEF; b) acompanhar as 

atividades do Grupo de Educação Fiscal nos Estados – GEFE. (PNEF, 2002). 

 

Constituído por representantes da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tributação e 

da Secretaria de Educação, em âmbito estadual e municipal, e podendo contar com 

participantes de outros órgãos do governo e de segmentos da sociedade envolvidos no 

programa, o GEFE tem as seguintes atribuições: 

a) executar as atividades necessárias à implementação do PNEF em seu estado; 

b) divulgar as experiências e resultados para facilitar a troca de conhecimentos e vivências, 

em apoio aos demais estados, com vistas ao aperfeiçoamento do programa; 

c) colaborar com apoio técnico aos estados onde a implantação do programa está em fase 

inicial.  

  

No decorrer dos trabalhos de constituição e consolidação do GEF , seus 

representantes assim explicitaram sua missão: "promover, coordenar e acompanhar as ações 

necessárias à elaboração e à implantação de um programa permanente de conscientização 

tributária visando despertar a sociedade para o exercício pleno da cidadania." (PNEF, 2002, p. 

8). 

 

A proposta deixa de lado, portanto, o objetivo imediato de aumento da 

arrecadação, passando a focalizar o interesse social. O PNEF tem escopo muito mais amplo: 

busca o entendimento, pelo cidadão, da necessidade e da função social do tributo, assim 

como dos aspectos relativos à administração dos recursos públicos.  

 

Com o envolvimento do cidadão no acompanhamento da qualidade e da 

propriedade dos gastos públicos, estabelece-se controle social sobre o desempenho dos 

administradores públicos e asseguram-se melhores resultados sociais. O aumento da 

cumplicidade do cidadão em relação às finanças públicas torna mais harmônica sua relação 

com o Estado. Este é o estágio de convivência social desejável e esperado. (PNEF, 2002). 
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É certo que o aprimoramento na relação entre o Estado e o cidadão, a consciência 

sobre a função social do tributo e a certeza de que os gastos públicos sejam bem 

administrados e apropriados deverão resultar, no futuro, em maior disposição de contribuir e 

consequente aumento da arrecadação tributária. (PNEF, 2002). 

 

A filosofia do PNEF teve base nas seguintes ideias: 

 

a) é requisito da cidadania a participação individual na definição da política fiscal e na 

elaboração das leis para sua execução; 

b) os serviços públicos somente poderão ser oferecidos à população se o governo arrecadar 

tributos; 

c) os recursos públicos são geridos pelos representantes do povo, cabendo ao cidadão votar 

responsavelmente, acompanhar as ações de seus representantes e cobrar resultados;  

d) a sociedade tem limitada capacidade de pagar tributos; portanto, os recursos públicos 

devem ser aplicados segundo prioridades estabelecidas em orçamento e com controle de 

gastos;  

e) o pagamento voluntário de tributos faz parte do exercício da cidadania. (PNEF, 2002). 

 

Destaque-se, pois, o item e), onde resta forjada a premissa de que cidadãos 

conscientes concorrem para a melhoria da conformidade tributária.   

 

O PNEF tem como objetivos (PNEF, 2002): 

 

a) Geral: promover e institucionalizar a Educação Fiscal, para o pleno exercício da cidadania; 

 

b) Específicos:  

b1) sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo; 

b2) levar conhecimento aos cidadãos sobre administração pública; 

b3) incentivar o acompanhamento pela sociedade da aplicação dos recursos públicos. 

b4) criar condições para uma relação harmoniosa entre o estado e o cidadão. 

 

O aporte financeiro do PNEF vem do Programa de Apoio à Administração Fiscal 

para os Estados Brasileiros – PNAFE, e recursos de cada estado como contrapartida, além de 

recursos orçamentários internos e externos. Como estratégia de ação, recomenda-se aos 
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estados que criem coordenação específica para administrar as ações necessárias para a 

implementação de um Programa Estadual de Educação Fiscal. (PNEF, 2002). 

 

A abrangência do PNEF compreende alunos, professores e profissionais do ensino 

fundamental, médio e superior das redes pública e privada; Secretarias de Fazenda, Finanças 

ou Tributação, Secretarias de Educação e outras, se necessário; bem como a sociedade em 

geral (PNEF, 2002). A abrangência foi repartida em módulos: 

 

• Módulo I – destina-se às crianças do ensino fundamental, de maneira que elas possam 

conhecer gradativamente todos os conceitos ligados à Educação Fiscal; 

• Módulo II – envolve os adolescentes do ensino médio, com aprofundamento maior dos 

assuntos; 

• Módulo III – dirigido aos servidores públicos, num processo de sensibilização e 

envolvimento com o PNEF; 

• Módulo IV – voltado para os universitários, portanto acompanhando o cidadão em toda a 

sua vida estudantil; 

• Módulo V – para a sociedade em geral, abrangendo aqueles que não teriam a chance de 

voltar mais aos bancos escolares, utilizando de preferência as organizações a que 

pertencem, como clubes, associações, sindicatos, ONGs, entre outras. (PNEF - Educação 

fiscal no contexto social, 2009a).  

 

Da abrangência nacional do PNEF observa-se o foco, prioritariamente, nos 

alunos, professores e profissionais das escolas do ensino fundamental e do ensino médio, 

desenvolvendo conteúdos e práticas sobre direitos e deveres recíprocos na relação estado-

cidadão. Observe-se também que o Módulo V, em que cidadãos fora do círculo escolar 

também estão adstritos ao PNEF, não se enquadra na moldura de campanhas pontuais e 

intermitentes de conscientização fiscal. As ações do PNEF não são pontuais. 

 

Suas ações, com caráter de educação permanente, deverão ser desvinculadas de 
campanhas de premiação com finalidade exclusiva de aumento de arrecadação, 
como também devem evitar o uso de logomarcas e mensagens que caracterizem 
determinada gestão governamental.” (PNEF - Educação fiscal no contexto social, 
2009a, p. 39). Grifos não estão no original. 

 

O Grupo de Educação Fiscal de Pernambuco (GEFE/PE) tem atuado em inúmeras 

ações para promover a temática da educação fiscal. Em 2011, destacaram-se a 
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municipalização do PNEF em várias prefeituras do interior de Pernambuco, com capacitação 

de equipe municipal para utilização de oficinas pedagógicas com o fim de promover a 

conscientização da função social do tributo; a realização de 25 cursos à distância de 

disseminadores de educação fiscal, bem como vários ciclos de palestras com o propósito de 

promover a consciência fiscal da sociedade pernambucana.18 

 

    2.4.4 A educação fiscal como política pública 

 

O professor Enrique Saravia (2006, p. 29) conceitua política pública, numa 

perspectiva mais operacional, como: 

 
Um sistema de decisões públicas que visa ações ou omissões, preventivas ou 
corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da 
vida social, através da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação 
de recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. 
 

 

Souza (2006), porém, entende a política pública como um ramo da ciência política 

que procura entender como e por quais motivos os governos aderem a determinado curso de 

ação para solucionar um problema em detrimento de outras opções disponíveis. A autora 

informa que a definição mais conhecida continua ser a de Laswell, ou seja, “decisões e 

análises de políticas públicas implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, 

por quê e que diferença faz”. (SOUZA, 2006, p. 24). 

 

Cada política pública passa por diversos estágios. Em administrações públicas 

latinoamericanas destacam-se, para efeito de esquematização teórica, as seguintes etapas 

(HILL, 2006): agenda (inclusão da necessidade social na lista de prioridades do poder 

público), elaboração (identificação e delimitação de um problema/questão social e possíveis 

alternativas para sua solução/satisfação, com avaliação de custos, efeitos e impactos), 

formulação (seleção e especificação da alternativa considerada mais conveniente, expondo-se 

e definindo-se seus objetivos e seu marco jurídico, administrativo e financeiro), 

implementação (planejamento e organização do aparelho administrativo e dos recursos 

humanos, financeiros, materiais e tecnológicos suficiente para executar a política), execução 

                                                 
18  Informações no link: <https://portalesafaz.sefaz.pe.gov.br/sistemas/relatorio_anual/relatorio_anual_web.pdf>.  

Acesso em: 01 set. 2012. 
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(realização da política), acompanhamento (supervisão da execução, com o fim de introduzir 

eventuais ajustes, e avaliação (mensuração e análise dos efeitos produzidos na sociedade pela 

política pública).  

 

A percepção sobre a necessidade da educação, e com o ímpeto de compor a lista 

de prioridades da AP, ocorreu em maio de 1996, como vimos no item 2.4.2, quando, no 

seminário do Confaz sobre AT, realizado na cidade de Fortaleza-CE, no período de 27 a 30 de 

maio de 1996, foi inserido o tema educação tributária. O item de destaque da conclusão do 

seminário foi: “a introdução do ensino, nas escolas, do programa de consciência tributária é 

fundamental para despertar nos jovens a prática da cidadania, o respeito ao bem comum e a 

certeza de que o bem-estar social somente se consegue com a conscientização de todos”. 

(PNEF, 2002, p. 5-6). 

 

Apesar da necessidade, o PNEF não surgiu do clamor da sociedade por educação 

fiscal. Muitos menos, surgiu da própria burocracia brasileira, influenciada pelo BID. 

Stephanou (2005, p. 154), analisando o financiamento de projetos sociais fomentados por 

organismos multilaterais, como o BID e o BIRD, constatou: “Na abordagem do BID, a 

sociedade civil está diretamente ligada à questão do processo de modernização do Estado, 

que, por outro lado, no BIRD é incorporada mais para uma lógica antiestatista [...]”. 

 

Assim, a influência do organismo multilateral não macula o caráter público da 

necessidade de educação fiscal. Muito ao contrário, decorreu da emergência em suplantar 

problemas enfrentados pela Administração Pública brasileira. 

 

2.5 O Programa Todos com a Nota, do Governo do Estado de Pernambuco  

 

2.5.1 Histórico 

 

A primeira campanha de grande abrangência em Pernambuco com o fim de 

aumentar a arrecadação do ICMS através da conscientização da população naquilo que se 
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refere ao hábito de pedir nota fiscal se deu 1996. Voltava-se apenas para eventos culturais e 

chamava-se Campanha Viva a Nota.19  

 

Apenas voltada para a promoção de eventos culturais, a Campanha Viva a Nota 

obteve “excelentes resultados, tanto na arrecadação do ICMS, como no apoio à produção 

artística” (Campanha TCN – Resultados em 27/06/98). Inclusive, consta neste relatório que, 

na ocasião, foi contratado um estudo estatístico para avaliar, “pela primeira vez em 

Pernambuco”, os resultados de uma campanha estimulando a população a pedir a nota fiscal. 

O estudo foi encomendado ao professor Francisco Cribari Neto, do Departamento de 

Economia da Universidade de Illinois, que demonstrou, nos quatro meses (julho a outubro de 

1996), que “a arrecadação do ICMS aumentou em R$ 74 milhões”.20  

 

O Governo do Estado reeditou a campanha em 1997, desta vez com o nome 

Campanha Todos com a Nota, com a inclusão da distribuição de ingressos para os jogos do 

Campeonato Pernambucano de Futebol. (Campanha TCN – Resultados em 27/06/98). 

 

Os objetivos da campanha eram: a) divulgar entre os cidadãos pernambucanos a 

importância da nota fiscal como instrumento garantidor da arrecadação do ICMS; b) estimular 

o exercício da cidadania ao consolidar o hábito de o consumidor exigir a nota fiscal a que 

todo contribuinte está legalmente obrigado a emitir; c) valorizar a cultura pernambucana. 

(Campanha TCN – Resultados em 27/06/98). 

 

O Regulamento da Campanha Todos com Nota, de 1997, foi aprovado por 

Portaria da Secretaria da Fazenda, Port. SF nº 333, de 19.12.97, e previa o início e o término 

da Campanha para 23.12.97 e 27.06.98, respectivamente. O grande centro das atividades 

artísticas da campanha se deu no Espaço Cultural Todos com a Nota, montado no Parque de 

                                                 
19   Todas as informações apresentadas nesse histórico foram retiradas do relatório intitulado Campanha Todos 

com a Nota – Resultados em 27/06/98, da Coordenação da Campanha Todos com a Nota. Trata-se de um 
panorama geral da Campanha de1997/98, disposto em 12 páginas não numeradas e, em anexo, extensa 
compilação de cópias de artigos de jornais e revistas, legislação, notícias veiculadas no Diário Oficial do 
Estado, informativos, ofícios e outros tantos documentos que registraram a campanha de 1997/98, bem como 
traz breves relatos da Campanha Viva a Nota, que a antecedeu. Na ocasião, o governador do Estado era 
Miguel Arraes e o secretário da Fazenda era seu neto, o atual governador de Pernambuco, Eduardo Campos.  

20  Não encontramos bibliografia documental na Sefaz-PE atestando tal estudo. A arrecadação do ICMS de julho 
a agosto de 1996 totalizou  R$ 494,864 milhões. Infere-se, então, que o Viva a Nota incrementou o ICMS no 
quadrimestre, segundo o estudo encomendado, em 14,95%. Dados da arrecadação disponível em: 
<http://www.bde.pe.gov.br/visualizacao/Visualizacao_formato2.aspx?codFormatacao=648&CodInformacao
=690&Cod=3>. Acesso em: 05 jul. 2012. 
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Exposições de Animais do Cordeiro, na zona norte do Recife. O Parque tinha capacidade para 

abrigar cerca de 15.000 pessoas. Aos sábados aconteciam os shows musicais e apresentações 

de dança, enquanto aos domingos eram exibidas as peças de teatro, voltadas para o público 

adulto e infantil. A Campanha, além de abrigar o futebol, procurou abranger todas as áreas da 

cultura pernambucana, como música, teatro, cinema e dança, através de seus representantes 

mais ilustres. 

 

Nomes como Alceu Valença, Reginaldo Rossi, Lenine, Antonio Carlos Nóbrega, 

Claudionor Germano, Chico Science, Zé Ramalho, Balé Popular do Recife, Maracatu Nação 

Pernambuco, entre outros, passaram pelos palcos do Espaço Cultural Todos com a Nota, 

evento que ficou conhecido como Todos com a Música, que registrava uma média de 10.200 

pessoas por show. Os depoimentos dos artistas que passaram pelos palcos eram que a 

Campanha Todos com a Nota “revolucionou o acesso à cultura e ao esporte”. (Campanha 

TCN – Resultados em 27/06/98). 

 

Havia também o Todos com o Teatro, onde tiveram espaço 21 apresentações de 

teatro adulto e infantil, além de dez apresentações em festival em homenagem ao dia do 

teatro, apresentações estas que atingiu média de 3.000 pessoas por dia de espetáculo; o Todos 

com o Cinema, com média de público de 320 pessoas por sessão, onde filmes nacionais e 

nordestinos eram exibidos. Contava-se também com sorteios (oito prêmios por semana e mais 

um automóvel e uma poupança-casa a cada final de mês). No campeonato pernambucano de 

futebol profissional, 91,29% do público nos estádios teve seu acesso através da troca do 

cupom fiscal pelo ingresso, que dava acesso aos jogos nos estádios. Destaque-se a inédita 

inclusão do campeonato pernambucano de futebol da 2ª divisão no Todos com a Nota de 

1997, que se desenvolve basicamente em cidades do interior do estado, fomentando também o 

acesso de maior público aos estádios do interior. (Campanha TCN – Resultados em 27/06/98). 

 

O zoológico (Horto de Dois Irmãos) também foi incluído na programação da 

Campanha durante os finais de semana, quando a população podia trocar o vale-lazer pelo 

ingresso de entrada na parque zoológico. A frequência ao parque apresentou números em 

torno de 5.000 pessoas por dia de promoção, proporcionando à população a oportunidade de 

aprender sobre as espécies ali preservadas.   
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O mecanismo da troca de documentos fiscais funcionava assim: a cada R$ 50,00 

em notas/cupons fiscais, o consumidor se dirigia a qualquer agência dos Correios e realizava a 

troca dos documentos fiscais por um cupom composto de três partes: a primeira era 

preenchida e depositada nas urnas específicas da Campanha, dispostas nas agências dos 

Correios, com o fim de participar dos sorteios no Espaço Cultural Todos com a Nota; a 

segunda parte correspondia ao ingresso para os eventos promovidos pela campanha (chamado 

de vale-lazer); e a terceira parte ficava na posse do participante para concorrer a outros 

sorteios promovidos no decorrer de cada evento.  

 

A Brigada de visitação aos lojistas buscou informar, sensibilizar e divulgar a 

Campanha nos estabelecimentos comerciais situados em grandes centros de compra, a 

exemplo de shopping centers, centro da cidade do Recife e cidades circunvizinhas, como 

Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, bem como áreas de comércio dos bairros de 

Encruzilhada, Peixinhos, Afogados, Casa Amarela, entre outros. 

 

De acordo com relatórios dos Correios, foram trocados no período de vigência da 

Campanha 7.609.536 notas/cupons fiscais, correspondendo a 63.413 documentos por dia útil. 

Os documentos fiscais coletados pelos Correios eram encaminhados à Coordenação Geral da 

Campanha TCN para verificação de sua regularidade fiscal. Aqueles que apresentavam 

qualquer indício de irregularidade eram relacionados, por contribuinte e por Região Fiscal, e 

distribuídos aos Departamentos Regionais da Receita da Sefaz para verificação fiscal. Alguns 

casos foram objeto de diligência fiscal, enquanto outros necessitaram de verificação mais 

acurada. (Campanha TCN – Resultados em 27/06/98). 

 

Os resultados da Campanha Todos com a Nota, de 1997, provocaram acirrada 

disputa por informações em todo o Brasil e no exterior. Notícias foram veiculadas no Jornal 

Nacional (Rede Globo), na Revista Veja, Revista Placar, nos jornais por todo o país e até em 

outros países, como foi o caso da Holanda, Portugal e Espanha. (Campanha TCN – 

Resultados em 27/06/98). 

 

Ainda de acordo com os resultados apresentados, “A Campanha, nos moldes em 

que foi idealizada, está inserida no processo de mudanças da administração pública de 

Pernambuco que hoje procura aliar o combate à sonegação à valorização da cultura 

pernambucana, como formas de beneficiar o povo de Pernambuco que, em realidade, é o 
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grande indutor dessa maneira de exercitar a justiça fiscal.” (Campanha TCN – Resultados em 

27/06/98). 

 

2.5.2 O Programa Todos com a Nota na atualidade  

 

Finda a Campanha Todos com a Nota em meados de 1998, não restou reativada 

entre os anos de 1999 e 2006, no governo de Jarbas Vasconcelos.21 Em 2007, no primeiro 

mandato do atual governador Eduardo Campos, a Campanha foi reativada.  

A atual Campanha Todos com a Nota (TCN), do Governo do Estado de 

Pernambuco, foi instituída pela Lei nº 13.227, de 10 de maio de 2007. Trata-se, conforme 

dispõe seu art. 1º, de “Campanha de conscientização da população quanto à importância 

social dos tributos e à necessidade de exigência dos documentos fiscais nas aquisições de bens 

e serviços”.   

 

Seu art. 2º dispunha que a Campanha TCN consistia na troca, pelos consumidores 

finais do ICMS, de documentos fiscais por cupons numerados que poderiam servir de 

ingresso em eventos esportivos, nos termos do “Regulamento”. O Decreto estadual nº 30.428, 

de 11 de maio de 2007, regulamentou a Campanha (na verdade, trata-se da regulamentação do 

programa). O art. 2º foi alterado pela Lei nº 13.471, de 20 de junho de 2008. A alteração teve 

por fim estender a utilização dos cupons numerados, pelos quais serão trocados os 

documentos fiscais, também como ingressos em eventos culturais e para programas de 

premiações junto a escolas públicas estaduais e a instituições nas áreas de saúde e assistência 

social. Percebe-se, com esta alteração, a convivência de duas vertentes na Campanha TCN: 

uma esportiva (originária); outra social. 

 

O Módulo Esportivo, que teve início em 2007, objetiva combater a sonegação e a 

evasão fiscal através do fornecimento de ingressos para acesso aos jogos dos Campeonatos 

Brasileiro e Pernambucano de Futebol Profissional, nas séries em que houver clubes 

pernambucanos participando, que forem realizados no estado de Pernambuco. Os ingressos 

                                                 
21  No governo de Jarbas Vasconcelos, de 1999 a 2006, houve a Campanha Futebol Solidário, sem vinculação 

com conscientização fiscal ou com campanhas para estimular o hábito de pedir nota fiscal, em que o cidadão 
trocava alimentos perecíveis por ingressos para assistir aos jogos de futebol. 
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serão trocados por cupons “Vale Cidadão” ou, no caso de ingressos virtuais – “TCN Digital” 

–, são creditados no “Cartão TCN Digital”, da Campanha TCN.22   

 

O Módulo Solidário, que iniciou em 2008, tem como escopo combater a 

sonegação e a evasão fiscais e incentivar as atividades sociais e assistenciais com premiações 

às instituições não-governamentais sem fins lucrativos que desenvolvam ações 

socioassistenciais destinadas à população em condições socioeconômicas desfavoráveis. 

 

Os Módulos Esportivo e Solidário do TCN coletam cada vez mais notas/cupons 

fiscais do varejo, conforme mostra o Gráfico 1, onde fica claro que o ano de 2012 já supera o 

de 2011 no montante de documentos fiscais recolhidos.   

 
Gráfico 1. TCN - Total docs. fiscais recolhidos (2007 – ago. 2012). 

 

2.5.3 O Módulo Solidário do Programa TCN 

 

O Módulo Solidário do TCN objetiva combater a sonegação e a evasão fiscais e 

incentivar as atividades socioassistenciais desenvolvidas para a população pernambucana, 

com premiação às instituições que estejam devidamente inscritas no Programa. Assim, além 

de promover a conscientização da população sobre a importância do ICMS e sua função 

social, garante que parcela do incremento da receita pública traga benefícios em dobro, seja 

                                                 
22  Link de acesso ao usuário do TCN, Módulo Esportivo – Digital:  <http://www.todoscomanota.com.br/>. 

Acesso em: 15 ago. 2012.  
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com a expansão direta das atividades financiadas pelo próprio Estado, seja com a melhoria 

indireta dos serviços ofertados pelas instituições socioassistenciais inscritas no Programa.23 

 

O objetivo geral do Programa TCN – Módulo Solidário é combater a sonegação e 

a evasão fiscais e incentivar direta e indiretamente as atividades socioassistenciais 

desenvolvidas para a população pernambucana. 

 

São objetivos específicos do Módulo Solidário: 

 

a) combater a sonegação e a evasão fiscais; 

b) incentivar a população consumidora a exigir a nota ou cupom fiscal por ocasião da 

aquisição de mercadorias ou tomada de serviços; 

c) estimular a emissão voluntária de nota ou cupom fiscal por parte do contribuinte do 

ICMS; 

d) promover um espaço para ações de responsabilidade social da população pernambucana; 

e) propor à sociedade alternativas, para doações que beneficiem à população em situação de 

vulnerabilidade social e pessoal; 

f) mobilizar as instituições, de forma regionalizada, na participação direta da composição de 

seus recursos aplicáveis em ações socioassistenciais. 

 

Efetuada a adesão ao Módulo Solidário, que implica na comprovação rigorosa de 

inúmeros documentos, as instituições são convidadas a se dirigir à Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, munidas da cópia do CNPJ e da inscrição no 

Conselho Municipal de Assistência Social, onde recebem um cartão de inscrição, material de 

divulgação e urnas padronizadas para apoio na arrecadação dos documentos fiscais em 

ambientes públicos. 

 

Com o fim de incentivar a interiorização do Programa TCN e, consequentemente, 

beneficiar a população mais vulnerável, a premiação acontece de forma regionalizada 

considerando as Mesorregiões do Estado e o porte de atendimento das instituições 

cadastradas, que concorrem entre si por mesorregião. Este agrupamento das instituições em 

categorias possibilita a concorrência entre elas de forma mais igualitária, evitando que as 

                                                 
23  Todas as informações contidas neste Módulo estão no link de acesso ao usuário do TCN,  Módulo Solidário: 

<http://www.todoscomanotasolidario.sedsdh.pe.gov.br/sobre/>. Acesso em: 15 ago. 2012. 
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instituições de maior porte sejam beneficiadas pela maior capacidade de mobilização da 

sociedade quando comparadas às instituições de menor porte.  

 

A utilização dos indicadores socioeconômicos também entra no cálculo da 

distribuição das premiações, mas como um valor extra (plus). Neste caso, serão 

contabilizados, além da premiação direta, os pontos para cada uma das instituições de acordo 

com os índices sociais abaixo descritos: 

 

a) CVLI – Crimes Violentos Letais Intencionais; 

b) Bolsa Família – percentagem de famílias com renda per-capita até R$ 120,00; 

c) IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica; 

d) MI – Taxa de Mortalidade Infantil até 1 ano; 

e) IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. 

 

As instituições que alcançam o maior número de pontos sociais recebem um plus, 

ou seja, um acréscimo de 30% no valor da premiação direta. Estes pontos têm como base o 

município em que a instituição desenvolverá a ação, de acordo com o Plano de Trabalho 

apresentado pelas entidades classificadas. 

 

As etapas de arrecadação e contabilização dos documentos fiscais são de 

responsabilidade da Sefaz. Desta maneira, as instituições coletam as notas e os cupons fiscais 

depositados nas urnas e os entregam nos setores de atendimento/recepção de documentos 

fiscais operacionalizados por empresa terceirizada contratada pela Sefaz. 

 

As instituições lançam mão de muitas estratégias para coletar documentos fiscais. 

Urnas para depósito voluntário de cupons fiscais são dispostas em postos de gasolina, 

supermercados, grandes redes de produtos eletroeletrônicos e armazéns de construção, 

shopping centers, entre outros. Parceiros e amigos das instituições funcionam também como 

disseminadores na prática de recolher cupons fiscais. De janeiro a agosto de 2012, foram 

computados mais de 26 milhões de documentos fiscais pelo Módulo Solidário do TCN, 

fazendo-o o grande captador de cupons fiscais, com 89,05% do total coletado (Gráfico 2).24 

 

                                                 
24  Fonte: Coordenação do TCN. 
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Gráfico 2. Razão entre docs. fiscais recolhidos nos 
Módulos Esportivo (Futebol) e Solidário do TCN 

(jan. – ago. 2012). 
 

2.5.4 O escopo da pesquisa: o Módulo Esportivo do TCN 

 

O escopo da pesquisa foi o Módulo Esportivo (Futebol). Justifica-se a escolha 

pela acessibilidade ao banco de dados deste módulo, que é diariamente alimentado com dados 

do cidadão usuário do programa a cada vez que troca seus cupons fiscais, nos Postos de 

Atendimento do TCN, por pontos que são registrados no seu Cartão Magnético TCN. Assim, 

além do quantitativo de usuários, sabe-se o total de cupons e seus respectivos valores a cada 

atendimento que lhes foi prestado no Postos, diferentemente do Módulo Solidário, onde a 

maioria da coleta de cupons fiscais se dá por doação de cidadãos que os depositam nas urnas 

das entidades socioassistenciais espalhadas em inúmeros locais por deliberação e escolha da 

própria entidade, sendo difícil identificar e entrevistar esse cidadão doador de cupons fiscais. 

 

A escolha do Módulo Esportivo também se justifica pelos impactos positivos de 

público e de receita gerados aos clubes de futebol profissional de Pernambuco, como mostra a  

Tabela 1. 

Tabela 1. Balanço Geral do Programa TCN – Módulo Esportivo (Futebol). 

 2007/2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
Qte. pontos trocados por 
docs. fiscais 3.707.099 2.506.220 2.290.669 2.225.792 2.149.298 12.879.078 

Qte. docs. fiscais 9.566.833 6.321.801 2.515.357 3.639.479 3.223.716 25.267.186 

Valor dos docs. fiscais 
trocados por pontos (R$) 509.061.451,65  339.235.773,00  227.048.931,00  283.764.808,33  308.596.405,77  1.667.707.369,75  

Qte. de ingressos trocados 
por vales para os jogos  1.931.431 1.477.145 1.155.466 1.298.696 139.198 6.001.936 

Valor recebido pelos clubes 
(R$) 15.612.600,00  9.343.269,80  7.121.559,50  8.851.644,20  9.732.228,00  50.661.301,50  

10,95%

89,05%

 FUTEBOL

SOLIDÁRIO
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PARTICIPAÇÃO (%) DA CAMPANHA TODOS COM A NOTA 

 2008 2009 2010 2011 2012 MÉDIA 

Na receita dos clubes 55,00 56,18 44,38 35,73 42,68 46,79 

Sobre o total de público dos 
jogos de Sport, Náutico e 
Santa Cruz 64,03 66,00 43,60 35,06 44,69 50,68 

Sobre o total de público dos 
jogos do interior do estado 74,75 85,00 82,82 75,94 88,96 81,49 

Sobre o total de público dos 
jogos 66,34 76,00 57,89 52,97 62,67 63,17 

Fonte: Coordenação da Campanha Todos com a Nota – Sefaz-PE. Balanço atualizado até 03/09/2012. 
 
 

No futebol profissional pernambucano, quase 47% da receita dos clubes advinda 

da compra de ingressos pelo torcedor vem do Programa TCN – Módulo Esportivo. Os clubes 

já receberam, entre 2007 e agosto de 2012, mais de R$ 50 milhões resultantes dos incentivos 

do Programa. Os torcedores, então cidadãos usuários do TCN, que trocaram cupons fiscais 

por ingressos, já representam 50% do público dos jogos da capital (times de futebol do 

Náutico, Sport e Santa Cruz), e pouco mais de 80% do público dos jogos realizados no 

interior do estado, em média. 

 

Percebe-se, pela pujança dos números, a magnitude do Módulo Esportivo do 

Programa TCN: de junho de 2007 a agosto de 2012, mais de 25 milhões de documentos 

fiscais foram pedidos aos contribuintes do ICMS pelos cidadãos usuários do TCN – Módulo 

Esportivo, perfazendo um total de mais de R$ 1,6 bilhões de vendas acobertadas com 

notas/cupons fiscais. Daí a importância de se pesquisar os aspectos sociodemográficos e 

comportamentais do cidadão, consumidor e contribuinte de fato do ICMS, ante os incentivos 

fornecidos pelo Programa TCN.  

 

O Módulo Esportivo-Digital, que funciona com cartões magnéticos – o que não 

ocorre ainda no interior do estado, onde as trocas de notas/cupons fiscais se dão ainda com 

vales em papel (Vale-Lazer) – destaca-se por sua baixa complexidade de entendimento por 

parte do cidadão usuário do programa. Ao contrário das exigências do Módulo Solidário 

(exigências que se justificam ante a possibilidade de desvio de recursos por instituições 

descomprometidas com seus fins socioassistenciais), o TCN-Digital não tem regras e 

exigências complexas. O cadastro na solicitação do cartão magnético do TCN é feito de 

maneira simplificada no site www.todoscomanota.com.br, que hospeda também o 

regulamento dos dois módulos do programa. No site constam as respostas às dúvidas mais 

frequentes dos usuários, a compra de ingressos e a relação sempre atualizada dos postos de 
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atendimento, que podem ser localizados o mais próximo possível da localidade de interesse 

do usuário, bastando para isso digitar o CEP. O site também traz o contato para registro de 

reclamações, sugestões ou outros assuntos.  

 

Além de a troca de cupons por pontos nos postos de atendimento se dar de forma 

bastante agilizada, a recompensa é imediatamente creditada. Entrega-se o cupom e, estando na 

moldura do que o regulamento exige, os pontos são imediatamente creditados na conta 

cadastral do usuário, que pode visualizá-los no site do TCN. O mecanismo de compra de 

ingressos é feito também de maneira rápida e eficaz pelo site e pelo telefone, serviços estes 

que obtiveram boa média de avaliação na pesquisa de campo. 

 

Destacamos também a presença de ferramentas online de mídia social. Orkut, 

Youtube, Twitter e Facebook restam presentes no site do TCN. O Facebook hospeda mais de 

9.000 pessoas que curtem o TCN.25 

 

O cartão magnético Todos com a Nota Digital (TCN – Digital) pode ser solicitado 

através de cadastramento feito no site www.todoscomanota.com.br ou diretamente nos postos 

de atendimento do programa. Este cartão é entregue no endereço do usuário juntamente com 

correspondência contendo instruções de uso do cartão e senha pessoal. A primeira via do 

cartão magnético custa ao usuário 5 (cinco) pontos, equivalente a R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em documentos fiscais.  

 

Somente poderão ser entregues os originais dos documentos fiscais (cupom fiscal 

e nota fiscal de venda a consumidor, modelo 2) emitidos por contribuinte inscrito no Cadastro 

de Contribuintes do Estado de Pernambuco – CACEPE, por ocasião das vendas de 

mercadorias para consumidor final, sujeitas ao ICMS. Os documentos fiscais ficarão de posse 

da empresa responsável pelo atendimento nos postos, que os repassará para a Coordenação da 

Campanha TCN. Não serão aceitos pelo programa os seguintes documentos fiscais: a) as 

notas fiscais, modelos 1 e 1-A, já que praticamente todos os contribuintes que emitiam estas 

notas hoje são obrigados a emitir a Nota Fiscal eletrônica (NF-e); b) Os emitidos em favor de 

pessoa jurídica, por não contemplarem o consumidor final, cidadão usuário do TCN; c) os 

emitidos por prestadores de serviços que realizam prestações sujeitas ao ICMS, a exemplo de 

                                                 
25  Disponível em: <www.todoscomanota.com.br>. Acesso em: 08 set. 2012. 
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contas de energia elétrica e telefone, por não serem estes contribuintes varejistas; d) os que 

apresentarem emendas ou rasuras ou qualquer outra irregularidade que os caracterizem como 

inidôneos, devendo os documentos apresentados, nesta hipótese, serem retidos com o fim de 

instruir futuras ações fiscais.  

 

No momento da entrega dos documentos, é emitido recibo impresso em duas vias, 

sendo uma via para o usuário e a outra para ser anexada aos documentos fiscais 

recepcionados. A cada documento fiscal ou conjunto de documentos fiscais que some o valor 

de R$ 100,00 (cem reais) e que seja objeto de troca por 01 (um) ponto, será anexada uma via 

do recibo impresso, com a identificação do número do posto de atendimento e do responsável 

pela recepção. Para efeitos de recepção pelo Programa TCN, só são aceitos os documentos 

fiscais emitidos a partir de 01 (um) de novembro do ano anterior. Não são aceitos documentos 

fiscais fora do prazo de validade. 

 

A carga dos cartões TCN se dá com o crédito de pontos decorrente da recepção de 

documentos fiscais realizados exclusivamente nos postos de atendimento do programa. Para a 

primeira carga no cartão magnético é obrigatória a presença do usuário titular do cartão bem 

como a entrega de uma cópia de um documento de identificação com foto, exceto quando o 

titular do cartão for menor de 12 anos. Neste caso, o menor poderá ser representado por um de 

seus pais ou outro representante legal, desde que devidamente identificado como pai ou 

representante legal do menor e de posse de documento oficial com foto, ficando a critério da 

Coordenação do Programa exigir a presença do usuário titular do cartão para realizar a 

carga/crédito no cartão a qualquer momento após a realização da primeira carga. Cada ponto 

carregado no cartão poderá ser trocado por um ingresso eletrônico. 

 

Os postos de atendimento funcionam todos os dias da semana, exceto aos sábados, 

domingos e feriados, por pelo menos 05 (cinco) horas corridas, salvo nos postos localizados 

nos clubes de futebol da capital onde o atendimento deve funcionar durante 8 (oito) horas, 

ambos no intervalo compreendido entre 06:00h e 20:00h. São 15 (quinze) postos de 

atendimento no total, sendo 10 (dez) localizados no Recife e 05 (cinco) nas cidades limítrofes 

(Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Camaragibe e Olinda, cada 

uma com um posto). Dos 15 postos, 03 (três) ficam nos estádios (Aflitos, Arruda e Ilha do 

Retiro), 02 (dois) em estações do metrô de grande movimento (Estações Recife e Joana 
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Bezerra), 05 (cinco) ficam dentro de Agências da Receita Estadual (ARE), e os 05 (cinco) 

restantes ficam em bairros de grande densidade populacional. 

 

O acesso aos eventos está condicionado à reserva prévia do ingresso pelo telefone 

- (81) 2121-8181 -, ou através do site da campanha (http://www.todoscomanota.com.br). A 

entrada nos estádios de futebol é feita com uso do próprio cartão magnético, por meio de 

catracas eletrônicas específicas para acesso ao público do TCN. 

 

A campanha de esclarecimento para incentivar o cidadão a pedir notas fiscais é 

feita de maneira ampla, atingindo diversos veículos de comunicação26. São envolvidos na 

campanha emissoras de rádio de todo o estado de Pernambuco; emissoras de televisão, em 

especial a Rede Globo Nordeste, que transmite os campeonatos pernambucano e brasileiro de 

futebol; jornais impressos e digitais (portais e sites de notícias especializados em esportes). 

Também faz parte da campanha publicitária do TCN as mídias estáticas nos estádios de 

futebol, exibidas durante o Campeonato Pernambucano de Futebol - A1 (trata-se de placas de 

publicidade presentes em todos os estádios-sede da competição). Vários radialistas também 

participam da campanha, onde recebem cachê para lerem, nas emissoras de rádio em que 

apresentam seus programas, testemunhais sobre o TCN. 

 

O investimento da campanha institucional é determinado pela Secretaria da Casa 

Civil, não tendo nenhuma ingerência da Coordenação do TCN.  O pagamento de cachês para 

os radialistas é determinado pela Casa Civil e é gerenciado e fiscalizado pela Coordenação do 

TCN. O total pago mensalmente, segundo a Coordenação do TCN, fica em torno de R$ 150 

mil. 

 

Não existe uma campanha específica para o Módulo Solidário. Entretanto, dentro 

do Módulo Esportivo, e em alguns períodos do ano, usam-se textos e propagandas para 

divulgação do Módulo Solidário, mas ainda de forma bastante acanhada. 

 

  Segue abaixo o detalhamento da mídia utilizada na Campanha TCN – Módulo 

Esportivo: 

 

                                                 
26  Informações prestadas pela Coordenação do TCN. 
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a) placas de publicidade: 02 (duas) placas estáticas em cada estádio-sede do Campeonato 

Pernambucano de Futebol Profissional - Série A1, que ficam expostas durante toda a 

competição; 

b) emissoras de rádio participantes:  Clube AM, Jornal AM, Olinda AM, Capibaribe AM, 

CBN, Transamérica FM, 102 FM, Cultural de Vitória de Santo Antão, Vitória FM, 

Liberdade FM, Planalto, Talismã, Grande Rio, Guarani, Folha FM, Nova Timbaúba, 

Surubim FM, Asdeca FM, Cultura de Caruaru, Asa Branca, Asa Branca de Salgueiro, Sete 

Colinas de Garanhuns, Vila Bela e Tabocas FM; 

c) quantidade de mídia em emissoras de Rádio: média de 06 (seis) textos de 30 segundos 

lidos como testemunhais por dia em cada emissora, perfazendo um total de 180 

testemunhais lidos por mês em cada uma das emissoras de rádio referidas no item b; 

d) TV Globo: uma quota de publicidade do campeonato pernambucano de futebol, com 01 

(um) comercial de 30 segundos por dia durante o período da competição. Também 01 

(um) comercial antes, no intervalo e após a transmissão ao vivo dos jogos; 

e) mídia digital em sites, blogs e portais  na internet: atualmente não é feita tal mídia, mas é 

aberto o espaço para mídia espontânea, onde vários blogs e sites disponibilizam a marca 

TCN com link para o site oficial do TCN; 

f) mídia em jornais ocorre de maneira pontual, acontecendo em função de lançamentos, 

novidades e outros assuntos de interesse da Coordenação do TCN. 

 

2.5.5 O usuário do Todos com a Nota: o consumidor ou o cidadão-contribuinte?  

 

Como já vimos, a Campanha TCN, do Governo do Estado de Pernambuco, 

instituída pela Lei nº 13.227, de 10 de maio de 2007, visa, conforme dispõe seu art. 1º, à 

“conscientização da população quanto à importância social dos tributos e à importância de 

exigência dos documentos fiscais nas aquisições de bens e serviços”. Para tanto, incentiva a 

troca de notas/cupons fiscais por ingressos para acesso aos jogos dos Campeonatos Brasileiro 

e Pernambucano de Futebol Profissional. 

 

O TCN invoca a cidadania como motivadora do comportamento de pedir a nota 

fiscal. Assim, o cidadão, enquanto consumidor, e estimulado pela Campanha, passa a pedir o 

documento fiscal nas suas compras e a exercer seu papel de cidadão, colaborando, de acordo 

com o TCN, para o incremento da arrecadação do ICMS e da obediência tributária. 
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 Segundo Conner e Armitage (1998), a cidadania pode refletir uma obrigação de 

natureza ética ou moral percebida pelo consumidor, aproximando-a do conceito de norma 

moral. Assim, a norma moral seria caracterizada pelos valores sociais associados com certos 

comportamentos ligados à atitude. 

 

O comportamento do consumidor (consumer behaviour), segundo Solomon 

(2008, p. 27), “é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 

compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer 

necessidades e desejos”. E a atitude “é uma avalição duradoura e geral das pessoas (incluindo 

nós mesmos), objetos, propagandas ou questões” (p. 254). Ainda de acordo com o autor, 

parece ser pacífico entre os pesquisadores o entendimento de que o comportamento (que 

envolve a intenção do indivíduo de fazer algo em relação a um objeto de atitude), o afeto (a 

maneira como o consumidor se sente com relação ao objeto de atitude), e a cognição (reporta-

se às crenças sobre o objeto de atitude), correspondem aos três componentes da atitude.27  

   

O processo decisório do consumidor é usualmente descrito como cognitivo, uma 

sequência intelectual de raciocínio, avaliação e decisão. Foxal (2005) o descreve como um 

ritual que envolve a conscientização de um desejo ou uma necessidade captada por estímulos 

ambientais (como uma propaganda) e de um possível meio de satisfazê-lo. Esses estímulos 

são filtrados pelos processos seletivos de atenção e percepção, onde a percepção corresponde 

ao início do processamento de informações, na qual interpretamos os estímulos segundo 

nossas crenças, atitudes e intenções. Toda essa atividade preliminar de processamento 

imprime um valor, um significado, que se fixa na memória do consumidor, até que ocorra o 

processo de decisão, no qual sucede uma avaliação pós-decisão. Argumenta o autor, porém, 

que esse entendimento convencional deve levar em conta o nível de envolvimento (interesse e 

dedicação pessoal ao processo), o estilo do processo decisório preferido e o contexto 

situacional no qual ocorre o comportamento dos consumidores. 

 

O mesmo autor assevera que a maioria das pesquisas de comportamento do 

consumidor tem se preocupado apenas com processo decisório em si, e que questões sobre a 

influência do envolvimento no processo decisório do consumidor e o modo como ele 

                                                 
27  Chamado de modelo ABC de atitudes (affect, behavior and cognition, em inglês).  
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normalmente processa a informação apenas muito recentemente entraram na lista dos 

pesquisadores de consumo. 

 

Solomon (2008) também mostra que o modo como avaliamos e escolhemos um 

produto depende de nosso grau de envolvimento com ele, da mensagem de marketing e/ou da 

situação de compra. Informa ainda que nossos valores profundamente arraigados ditam os 

tipos de produtos e de serviços que procuramos ou que evitamos.  

 

Outra abordagem acerca do comportamento ressalta a importância da 

autoconsciência no processo decisório, onde os consumidores, mais conscientes de suas 

preferências, atitudes e crenças pessoais, aumentam suas possibilidades de fazer escolhas mais 

equilibradas e satisfatórias (GOUKENS, DEWITTE e WARLOP, 2009).  

 

O estudo das emoções no comportamento de compra e consumo dos indivíduos 

ganhou relevância nas últimas duas décadas, inclusive no Brasil. Sauerbronn, Ayrosa e Barros 

(2009) sugerem novas perspectivas no estudo das emoções no consumo, que vão além da 

psicologia cognitiva, baseadas nos pressupostos da sociologia das emoções, oferecendo 

contribuições para a prática do marketing. Também Levav e McGraw (2009) destacam a 

“contabilidade emocional”, onde sugerem que consumidores avaliam suas atividades 

financeiras utilizando, além de um conjunto de rótulos cognitivos, sentimentos positivos e 

negativos. Desta forma, as emoções produzidas pelos sentimentos influenciam os gastos dos 

consumidores.     

 

A mensagem moderna do marketing indica que as necessidades do consumidor 

são de suprema importância e as do produtor são contingentes. Fuchs, Prandelli e Schreier 

(2010) apontam o papel ativo dos consumidores, que inclusive cooperam na seleção do 

conceito do produto a ser comercializado pela empresa. Neste caso não é mais a empresa, mas 

seus clientes que decidem democraticamente quais produtos devem ser produzidos.  

 

O modelo econômico da teoria da escolha do consumidor constitui um bom ponto 

de partida para analisar a decisão do consumidor a respeito do que comprar. Contudo, tal 

modelo não é completo, e carece de ferramentas mais precisas para descrever a tomada de 

decisão. Esta flexibilização da estrita racionalidade no comportamento do consumidor no 

sentido de dar maior realismo à teoria econômica já se faz sentir nos livros de economia. A 
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sétima edição do popular e clássico manual de microeconomia de Hal R. Varian, albergou, 

pela primeira vez, um capítulo sobre Economia Comportamental. Nas palavras do autor 

(2006, p.586):  

 

O campo da economia comportamental é devotado ao estudo de como os 
consumidores realmente fazem suas escolhas. Nesse campo, empregam-se alguns 
insights da psicologia para desenvolver previsões sobre as escolhas que serão feitas. 
Muitas dessas previsões contradizem as do modelo econômico convencional dos 
consumidores “racionais”. (grifos do próprio autor). 

 

Se por um lado a cidadania pode refletir uma obrigação de natureza ética ou moral 

percebida pelo consumidor, conforme já dito, por outro lado pode também refletir um 

sentimento de afiliação ao grupo social, constituindo um elemento de identidade social 

(BAGOZZI, 2000). Lavarie e McDonald (2007), investigando os antecedentes da frequência 

de participação em atividades de voluntarismo, contataram que a maior frequência de 

participação estava associada à importância da identidade para os voluntários. Desta forma, a 

identidade de grupo direcionaria as crenças e o comportamento, a depender do nível de 

identificação existente.   

 

O hábito também pode estar associado à propagação do ato de pedir nota fiscal. 

Aarts e Dijksterhuis (2000) conceituam hábito como um comportamento automático 

direcionado por objetivos, ou seja, são associações entre objetivos e ações. O grau de 

habitualidade se dá em função da frequência da execução do comportamento passado. Conner 

e Armitage (1998) sugerem que o desempenho frequente de um comportamento pode levar a 

comportamentos futuros sob o controle de processos habituais. 

 

Observa-se, então, que existe na literatura um debate acerca da primazia do 

processo decisório do consumidor, em que diversos modelos descrevem detalhadamente as 

fases pelas quais os consumidores podem passar até chegar a um ponto de decisão. Verifica-

se como indivíduos recebem, aprendem e armazenam na memória informações de seu 

ambiente próximo e as usam para formar e modificar atitudes sobre produtos e sobre si 

mesmos, bem como tomam decisões sobre atividades de consumo, ora como indivíduos, ora 

como membros de um grupo, do qual sofre influência. 

 

 Por outro lado, percebe-se a necessidade de transpor os limites das abordagens 

tradicionais de pesquisa do comportamento do consumidor, não significando, porém, 
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abandonar a pesquisa quantitativa, mas sim procurar combinações de metodologias e técnicas 

que melhor traduzam a riqueza das problemáticas que envolvem este comportamento (PINTO 

e LARA, 2008). Neste sentido, o comportamento de compra socialmente responsável, que 

leve em conta o poder fiscalizador do consumidor de contribuir para que seus tributos pagos 

no consumo possam chegar aos cofres públicos, arrefecendo a evasão, trata-se de fenômeno 

que demanda uma abordagem além da cognitivista.   

 

Ocorre, porém, que é preciso cautela na equiparação de resultados de pesquisas 

que tratam do comportamento do consumidor, que consome produtos do mercado, com as que 

tratam do comportamento do cidadão enquanto contribuinte e consumidor de serviços 

públicos, ainda que, no Brasil, a cidadania entendida como o estatuto do cidadão baseado na 

lei e no princípio da igualdade hospede o conceito de consumidor, no sentido de proporcionar 

aos adquirentes de bens e serviços uma maior projeção no exercício de direitos frente ao 

mercado, que jamais existiriam no âmbito das relações contratuais do Código Civil (BUCCI, 

2006).  

 

Para a mesma autora, a questão da falta de cidadania está na base da ineficácia da 

ação estatal na execução de direitos. E sentencia: 

 

Curiosamente, a educação do consumidor tem funcionado como um ensaio de 
educação para a cidadania. O consumidor brasileiro de hoje tem uma consciência 
mais definida de sua capacidade de exercer direitos, que serve de ilustração para as 
possibilidades desse exercício fora das relações de mercado, no âmbito da vida 
pública. Mas é preciso encará-las como processos com focos diferentes, pois não 
há entre o Estado e o cidadão consumidor de serviços a mesma contraposição 
de interesses que há entre o fornecedor privado e se cliente. O cidadão é o 
titular dos interesses protegidos e servidos pelo Estado, de uma tal maneira que 
ele estaria mais próximo da figura do sócio do empreendimento privado que do 
cliente. 
[...] O consumidor tem, antes de mais nada, um interesse individual particular ao 
qual falta, portanto, a perspectiva da comunidade. A educação para os direitos do 
consumo não propicia a vivência da solidariedade, o sentido de comunhão pelos 
destinos do grupo social, indispensável para a formação de cidadãos no sentido 
pleno do termo. (BUCCI, p.114-116, 2006 – os grifos não constam no original). 

 

Nesse sentido, e para reforçar ainda mais a educação para além do consumo, com 

foco na cidadania fiscal, o Grupo de Educação Fiscal de Pernambuco (GEFE-PE) tem apoiado 

a Campanha TCN. Segundo informações da gerência do GEFE, durante os eventos de 

Educação Fiscal sempre é abordada a Campanha TCN. Outrossim, a inclusão do Módulo 

Solidário do TCN dentro do projeto Cidadania Fiscal - Vamos Construir Juntos possibilitou 
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que toda a comunidade escolar pudesse recolher notas/cupons fiscais para beneficiar alguma 

entidade social, ligada ao TCN, localizada na vizinhança de cada comunidade. Segundo o 

gerente do GEFE-PE, “Pernambuco é um dos poucos estados, senão o único, em que a 

campanha arrecadatória de notas fiscais está fora do Programa de Educação Fiscal, e isso 

representa um ganho e um diferencial positivo, segundo a direção nacional do PNEF”. 28 

 

Ressalte-se que esse “diferencial positivo” desvinculando educação fiscal de 

campanhas de premiação com finalidade exclusiva de aumento de arrecadação é ainda mais 

reforçado, na Campanha TCN, com a ausência de recompensas em dinheiro. De acordo com 

Ariely et al (2007), incentivos em dinheiro podem contribuir para que a cidadania seja 

diminuída. Em pesquisas de laboratório e de campo, e sem os incentivos monetários, os 

indivíduos hospedaram o mesmo desempenho em termos de contribuição para caridade, seja 

pública ou privada. Entretanto, quando os incentivos monetários eram oferecidos, observou-se 

diferença significativa entre as contribuições, em favor das públicas, em função da 

interferência com a motivação de imagem associada com um comportamento pró-social. 

Assim, a existência de incentivos monetários pode desvirtuar o comportamento desejado. 

  

A Campanha TCN já tem cinco anos de existência e durante este período já foram 

recolhidos mais de 104 milhões de documentos fiscais29, e o corrente ano de 2012 já 

ultrapassa o anterior no total de documentos recolhidos. Significa constatar, então, que o 

Programa TCN tem sido eficaz naquilo que se refere a motivar o comportamento do cidadão 

para que ele peça a nota/cupom fiscal nas suas compras. Mas isto não implica, 

necessariamente, um estímulo à participação socialmente responsável no tocante à cidadania 

fiscal, pois pedir a nota fiscal perfaz apenas uma pequena parte do aprendizado sobre a função 

social do tributo. 

  

                                                 
28   Todas as informações da gerência do GEFE-PE foram repassadas por email para o autor desta dissertação. 
29  Fonte: Balanço Geral Todos com a Nota 2012. Coordenação da Campanha TCN. Dados atualizados até 

03.09.2012.  
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3 METODOLOGIA 

 

Conforme já apresentado, esta pesquisa pretendeu responder o seguinte problema: 

a Campanha Todos com a Nota, instituída pelo Governo do Estado de Pernambuco, 

conscientiza o cidadão acerca da importância social de sempre exigir a emissão de 

documentos fiscais nas operações comerciais sujeitas ao ICMS?  Caso positivo, qual a 

proporção populacional conscientizada? 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 
A classificação da pesquisa foi baseada na taxonomia apresentada por Vergara 

(2009), que a qualifica de acordo com dois critérios: quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

Quanto aos fins, a pesquisa realizada classifica-se como descritiva. Dispõe-se a 

expor as características da população a ser estudada, mas não tem a obrigação de explicar os 

fenômenos que descreve. Seu foco está em observar fenômenos, procurando descrevê-los, 

classificá-los e interpretá-los (MALHOTRA, 2006; VERGARA, 2009; VIEIRA, 2002). 

 

Quanto aos meios, a pesquisa classifica-se como bibliográfica, documental e de 

campo. Bibliográfica porque foi necessário uma compilação prévia de um referencial teórico, 

desenvolvido em material publicado em livros, jornais, dicionários, artigos, revistas 

especializadas, redes eletrônicas, legislação, e outros tipos de material acessível ao público em 

geral e que sejam pertinentes ao problema da pesquisa, com o fim de “[...] ordenar e sumariar 

as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de respostas 

ao problema” (GIL, 1988, p. 68). Documental porque foi feito um levantamento e uma análise 

de documentos internos da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (Sefaz-PE), 

precipuamente na Coordenação da Campanha Todos com a Nota (TCN), cujos conteúdos não 

são de domínio público.  

 

Empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa de avaliação da 

Administração Pública30 foi contratada pela Sefaz-PE, com o fim de realizar pesquisa de 

opinião do usuário dos serviços oferecidos pelo Programa TCN, Módulo Esportivo-Digital. 

                                                 
30  DIP Consultoria Ltda. 
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Com cinco anos de existência, a Coordenação do TCN ainda não tinha 

conhecimento sequer das características descritivas (demografia) da população usuária do 

Programa, questão que demandava especial atenção com o fim de identificar eventuais 

oportunidades e/ou problemas, de modo a minimizar os riscos de uma tomada de decisão que 

envolvesse ações para melhorar o Programa e a Campanha. Neste sentido, saber o grau de 

satisfação do cidadão com o TCN; a nota que ele dá para o atendimento nos postos 

disponibilizados para a troca de notas/cupons fiscais por pontos no cartão magnético; bem 

como a nota atribuída ao sistema de compra de ingresso feito via internet ou telefone, eram 

demandas desejadas pela Coordenação do TCN. 

 

 O autor desta dissertação, além de convencer a Coordenação do TCN da 

importância da pesquisa, também conseguiu o apoio para pesquisar os aspectos 

comportamentais do cidadão usuário do TCN. Sensível ao pleito, a Coordenação do TCN, 

através da Sefaz, deu início à contratação da pesquisa de opinião e de comportamento. 

 

 A pesquisa foi realizada em 05 (cinco) Postos de Atendimento31 do TCN, onde 

ocorrem as trocas das notas/cupons fiscais por pontos para crédito no cartão magnético TCN – 

Módulo Esportivo-Digital.  

 

3.2 Universo e amostra 

 
O universo da pesquisa foi formado pela totalidade dos cidadãos, usuários do 

Programa TCN, que se utilizam da Campanha TCN – Módulo Esportivo-Digital 

comparecendo aos 15 (quinze) postos de atendimento para trocar notas/cupons fiscais por 

ingressos para o futebol. À época da execução da pesquisa de campo, em junho de 2012, o 

universo de usuários ativos, ou seja, aqueles que movimentavam seus pontos no cartão 

magnético para troca por ingressos para assistir ao futebol, era de 84.000 indivíduos, segundo 

a Coordenação do TCN.32 

     

                                                 
31  De um total de 15 postos. Disponível em: <http://www.todoscomanota.com.br/Postos>. Acesso em: 15 jun. 

2012. 
32  Em 10.09.2012, esse total já era de 107.923 usuários ativos, segundo a Coordenaçãodo TCN. 
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A amostra foi probabilística aleatória simples, com 400 usuários do TCN-Módulo 

Esportivo-Digital. Neste tipo de amostragem, cada elemento da população tem a mesma 

chance de ser escolhido para compor a amostra (LEVINE et al, 2008). 

 

3.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados necessária para responder o problema da pesquisa se deu por 

meio de pesquisa bibliográfica e documental. Destaque-se também a pesquisa de campo com 

a realização de entrevistas pessoais com aplicação de questionários fechados, efetuada por 

empresa contratada pela Sefaz-PE.  Segue abaixo o roteiro da coleta de dados:  

 

• pesquisa bibliográfica em livros, revistas especializadas, jornais, internet, artigos 

acadêmicos, teses e dissertações acerca dos assuntos que tratam da temática da 

dissertação: competência tributária e ICMS; obediência tributária; comportamento do 

contribuinte; comportamento do consumidor; evasão e sonegação fiscais; educação e 

cidadania fiscais;  

 

• pesquisa documental nos arquivos e sistemas da Sefaz-PE que contenham informações 

sobre o Programa e a Campanha Todos com a Nota (TCN), educação fiscal, modelo de 

ação fiscal e plano estratégico da Sefaz para 2012; 

 

• pesquisa bibliográfica na legislação oficial publicada que diga respeito ao Programa TCN, 

tributação, crimes contra a ordem tributária e outros documentos jurídicos afetos à 

pesquisa; 

 

•  pesquisa bibliográfica em livros, revistas especializadas, jornais, internet e artigos 

acadêmicos sobre a metodologia adequada para responder o problema da pesquisa. 

 

As pesquisas bibliográfica e documental se justificaram à medida que 

contribuíram para fundamentar o estudo com um arcabouço teórico e com informações 

presentes na literatura e na legislação que tratam da temática da pesquisa. 
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A pesquisa de campo se justificou por analisar o comportamento do usuário do 

TCN – Módulo Esportivo-Digital, bem como, oportunamente, avaliar o Programa TCN em si. 

Para tanto, foram feitas entrevistas por pauta utilizando-se de questionário fechado onde o 

entrevistador segue vários pontos para serem explorados com o entrevistado (VERGARA, 

2009). 

 

O método utilizado foi uma pesquisa do tipo survey (BABBIE, 1999). O 

questionário (disposto no Anexo) da pesquisa, confeccionado pela empresa contratada, foi 

dividido em três partes: a primeira hospedando as perguntas comportamentais; a segunda as 

questões para avaliação do TCN; a terceira as perguntas do perfil demográfico. 

 

As perguntas comportamentais, num total de dez, albergaram duas dimensões: 

uma inerente à conscientização da função social do tributo medida em dois momentos, antes e 

depois de o usuário se utilizar do Programa TCN; outra inerente à racionalidade econômica. A 

escala utilizada foi a de atitudes de Likert, no qual os respondentes são solicitados a 

manifestar sua opinião, numa pontuação que segue a sequência: 5 (cinco) = sempre; 4 

(quatro) = quase sempre; 3 (três) = à vezes; 2 (dois) = quase nunca; 1 (um) = nunca. As 

assertivas com conotação negativa recepcionaram a escala com pontuação invertida. 

 

 

Dimensão Variável associada à dimensão Item no 

Questionário 

 

Conscientização 

da função social 

do tributo 

Sempre pede nota fiscal nas compras 2.1 

Sempre pede nota para garantir direitos como consumidor 2.2 

Pede nota porque é importante para a arrecadação de impostos 2.4 

Pede nota fiscal porque é importante para a sociedade 2.8 

 

Racionalização 

econômica 

Apenas nota fiscal para obter um ganho pessoal 2.3 

Pede nota para trocá-la por ingressos para o futebol 2.5 

Recebe notas de outras pessoas para trocá-las por ingressos 2.6 

Orienta parentes e amigos a pedir nota fiscal para adquirirem 

ingressos para o futebol  

2.7 

Conscientização 

pelo TCN 

Costumava pedir a nota fiscal nas suas compras antes do TCN  3.2 

Continuaria a pedir nota fiscal se não tivesse os benefícios do 

TCN 

3.3 

Quadro 1. Dimensões conscientização e racionalização. 
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As variáveis comportamentais (perguntas do questionário) foram adaptadas do 

modelo de autoconsciência proposto por Trapnell e Campbell (1999), que hospeda um novo 

ponto de vista a respeito da autoconsciência privada, que envolve a reflexão (processo de 

pensar sobre si próprio, associado às experiências vividas) e a ruminação (ligada a traços de 

personalidade, podendo ser entendida como uma forma de sustentar a atenção de maneira 

automática, repetitiva). A empresa contratada para realizar as entrevistas submeteu as 

perguntas do questionário à análise de uma psicóloga comportamental, que o aprovou. Este 

mestrando e sua coorientadora acompanharam todo o procedimento de elaboração do 

questionário. 

 

Os questionários foram aplicados pela equipe de entrevistadores da empresa 

contratada em datas alternadas no período de 11 de junho a 03 de julho de 2012, em dias 

antecedentes aos jogos do campeonato brasileiro de futebol, séries A (que têm Náutico e 

Sport como integrantes) e C (Santa Cruz).  

 

Os Postos de Atendimento ao cidadão usuário do TCN escolhidos para hospedar a 

pesquisa foram criteriosamente selecionados. Preliminarmente, foi descartada a inclusão de 

postos localizados dentro das Agências da Receita Estadual (ARE) e dos estádios de futebol, 

o que totaliza 08 (oito) postos. Tal descarte se deu devido aos possíveis vieses que poderiam 

advir de respostas direcionadas à dimensão conscientização, quando o cidadão estivesse 

dentro da ARE, que é uma repartição da Fazenda Estadual, podendo induzir respostas mais 

conscientes; ou de concentração de representatividade, quando cidadãos torcedores de apenas 

um mesmo time de futebol frequentassem os postos nos seus respectivos estádios, o que 

enviesaria a pesquisa em face da concentração populacional de um único grupo. 

 

Dos 07 (sete) postos restantes, foram escolhidos os 05 (cinco) de maior 

diversidade e frequência de usuários, 01 (um) localizado na estação central do metrô do 

Recife, e outros 04 (quatro) em bairros populosos localizados nas zonas norte, sul, leste e 

oeste da cidade. 
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3.4 Tratamento de dados 

 

Os dados de entrada foram coletados junto aos entrevistados33 e tratados por 

estatística descritiva e inferencial no software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Na análise descritiva dos dados, as perguntas comportamentais do Quadro 1 foram 

cruzadas com as questões demográficas, com a finalidade de traçar o perfil amostral do 

cidadão usuário do TCN – Módulo Esportivo-Digital. As mesmas perguntas comportamentais 

foram cruzadas com a pergunta 3.2 da avaliação do TCN (se o cidadão costumava pedir nota 

fiscal antes do TCN), para analisar como as variáveis se relacionavam umas às outras, bem 

como se o comportamento de uma ajudava a explicar o da outra, tudo isso para buscar 

entender se havia indícios de conscientização nas respostas dadas pelos respondentes. 

 

Com o fim de melhor entender a estrutura do conjunto das variáveis e saber se 

elas realmente se correlacionam umas com as outras e se refletem a variável que queremos 

medir (a conscientização do cidadão derivada da Campanha TCN), utilizou-se a Análise de 

Fatores exploratória (análise dos componentes principais) – com rotação ortogonal varimax -, 

como método estatístico (FIELD, 2009). Por possuir uma vasta variedade de técnicas flexíveis 

(chamados de métodos multivariados), a Análise Fatorial (AF) é muito utilizada para analisar 

comportamento de consumidor (MOUTINHO e MEIDAN, 2005). 

 

Como os coeficientes de correlação flutuam de amostra para amostra, a 

confiabilidade da AF depende também do tamanho desta amostra. A medida de adequação da 

amostra utilizada foi a estatística de Kaiser-Meyer-Olkim (KMO). Também foram utilizados 

o teste de Esfericidade de Bartlett com o fim de indicar se as variâncias são não-relacionadas, 

bem como o Alfa de Cronbach para averiguar a confiabilidade da escala utilizada no 

questionário. (FIELD, 2009).  

 

A Coordenação do TCN é um staff que assiste ao Secretário da Fazenda, não 

estando adstrita à estrutura organizacional da Sefaz-PE. Assim, e até a confecção desta 

dissertação, não se tinha conhecimento público de inúmeros dados do TCN. O site da 

Campanha não os revela. E a maioria das notícias ou sai no Diário Oficial do Estado ou na 

intranet da Sefaz. Mais comum comunicar o quantitativo de ingressos disponibilizados para 

                                                 
33  Tão logo os dados foram coletados, a empresa de pesquisa contratada disponibilizou a base de dados para o 

uso do autor desta dissertação.   
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os jogos, e tal informação sai no site da campanha, que alguns jornais e emissoras de rádio 

replicam. A última declaração que se tem notícia sobre o TCN proferida pelo governador do 

Estado de Pernambuco, Eduardo Campos, foi concedida em 11 de janeiro de 201234, em que 

ele afirma que o TCN é o maior patrocinador do campeonato estadual e nacional, nos jogos 

realizados em Pernambuco; que se trata de uma grande aliança do torcedor com o futebol e 

com as entidades assistenciais; que o povo ajuda a reduzir a sonegação quando pede a nota 

fiscal; e explica que as obras do governo vêm do pagamento dos tributos. 

 

Não se tem notícia, então, de quaisquer informações, desde a Campanha Viva a 

Nota em 1996, ou quaisquer declarações públicas de autoridades, ou dados históricos, ou 

metas estipuladas ou qualquer outra referência, teoria ou assertiva sobre um parâmetro da 

população afeto à conscientização do cidadão sobre a função social do tributo decorrente da 

Campanha TCN. Neste sentido, optou-se por estimar parâmetros da população usuária do 

TCN – Módulo Esportivo-Digital, que se utiliza do cartão magnético, através de uma 

estimativa de intervalo de confiança, para poder inferir qual a proporção populacional 

conscientizada pela Campanha TCN.  

 

Os dados foram tratados no software SPSS, versão 17.0. 

 

3.5 Limitações do método  

 

O método escolhido para a pesquisa apresenta certas limitações: 

 

a) a possibilidade de existência de estratificadores relevantes nos Postos de Atendimento do 

TCN Esportivo-Digital não contemplados na pesquisa que impliquem em heterogeneidade 

(WEBB, 2005). Desta forma, a amostra selecionada pode se mostrar inadequada para 

representar a população, o que pode levar ao enviesamento da pesquisa. No entanto, muito 

zelo e esmero foram empregados à escolha dos cinco Postos de Atendimento que 

albergaram a pesquisa. Houve a recusa dos três postos localizados dentro de estádios de 

futebol, que segregaria o respondente a um único time e a fatores demográficos mais 

afetos à geografia do local; recusa dos cinco postos localizados dentro das Agências da 

                                                 
34 Disponível em: <http://www.leiaja.com/multimidia/2012/coletiva-eduardo-campos-todos-com-nota-0>.       

Acesso em: 05 abr. 2012. 
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Receita Estadual (ARE), para não induzir respostas de cunho conscientizador, já que se 

estaria dentro da Fazenda Estadual. Dos sete postos restantes, foram escolhidos os mais 

populosa e ecleticamente frequentados e localizados nas zonas norte, sul, leste, oeste e 

centro do Recife;  

 

b)  a possibilidade de as entrevistas pessoais terem alto grau de influência do entrevistador, 

mas tal viés resta arrefecido pela contratação de empresa especializada em pesquisa de 

campo; e a possibilidade de as perguntas do questionário não terem sido claras e objetivas, 

apesar de o pré-teste ter revelado facilidade de resposta à pesquisa (WEBB, 2005); 

 

c) a pesquisa documental na Coordenação Geral do TCN foi escassa, sendo comum 

relatórios não paginados e sem título; outras dados e informações eram concentrados nas 

mãos de poucas pessoas, sendo inevitável alguma dificuldade de acesso aos documentos, 

apesar da ampla disponibilidade do coordenador da Campanha em colaborar com a 

pesquisa. Muitas informações foram passadas por email e por telefone; 

 
d) a interrupção por mais de um mês do Campeonato Brasileiro de Futebol –Série C devido a 

problemas jurídicos entre a CBF e alguns clubes signatários da competição. Tal fato 

provocou uma demanda mais reprimida de torcedores do Santa Cruz aos Postos de 

Atendimento do TCN, o que pode trazer vieses de representatividade deste grupo. Mas a 

pesquisa foi realizada em véspera de jogos do Náutico, Sport e também do Santa Cruz; 

 
e) a versão em português do questionário de ruminação e reflexão (QRR) de Trapnell e 

Campbell (1999) foi aplicada a estudantes universitários (ZANON e TEIXEIRA, 2006). 

Neste sentido, não é possível afirmar que indivíduos com outras características ou outro 

nível de instrução, como os usuários do TCN, compreendam e respondam o QRR da 

mesma forma. Para os usuários do TCN, o questionário foi adaptado e reduzido para 

atender às necessidades da pesquisa comportamental em análise neste trabalho.  

  

Apesar das limitações apresentadas, acredita-se ser possível alcançar resultados 

satisfatórios com a realização da pesquisa, com o foco de responder ao problema suscitado 

nesta dissertação. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 Caracterização dos respondentes 

 

O perfil dos respondentes da amostra (Tabela 2) foi composto por usuários do 

Programa TCN – Módulo Esportivo que se utilizam de cartão magnético para efetuar a troca 

das notas/cupons fiscais por pontos que dão acesso aos jogos de futebol. A maioria é do sexo 

masculino (72%), o que já se era esperado por tratar-se de módulo de futebol masculino. 

Também são maioria os adultos de faixa etária entre 20 e 39 anos (60,3%).  

 

No que se refere ao nível de escolaridade, destacaram-se o colegial completo ou 

superior incompleto, com 60% dos respondentes. Apenas 15,1% possuem ao menos curso 

superior completo. Pouco mais de 60% dos respondentes pertencem às classes sociais C e D, 

ou seja, com renda familiar predominante entre R$ 714,01 e R$ 2.565,00. Não chegam a 2% 

da amostra os respondentes maiores de 60 anos, os pós-graduados ou os da classe social A.  

 

Tabela 2. Perfil dos entrevistados. 

Variáveis Frequência Percentual 

Gênero 
Masculino 288 72,0 
Feminino 112 28,0 

Faixa etária 

Até 19 anos 54 13,5 
De 20 a 29 anos 138 34,5 
De 30 a 39 anos 103 25,8 
De 40 a 49 anos 66 16,5 
De 50 a 59 anos 32 8,0 
Mais de 60 anos 7 1,8 

Nível de escolaridade 

Analfabeto/Primário Incompleto 1 0,3 
Primário Completo/Ginasial Incompleto 17 4,3 
Ginasial Completo/Colegial Incompleto 82 20,5 
Colegial Completo/Superior Incompleto 240 60,0 
Superior Completo 53 13,3 
Pós Graduado 7 1,8 

Classificação social 

Até R$ 714,00 (classe E) 78 19,5 
De R$ 714,01 a R$ 1.024,00 (classe D) 115 28,8 
De R$ 1.024,01 a 2.565,00 (classe C) 129 32,3 
De R$ 2.565,01 a R$ 8.418,00 (classe B) 73 18,3 
Acima de R$ 8.418,00 (classe A) 5 1,3 
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4.2 Análise das variáveis comportamentais e seu cruzamento com as demográficas 

 

A pesquisa demonstrou (Tabela 3) que a atitude de sempre ou quase sempre pedir 

nota/cupom fiscal nas compras é praticada por aproximadamente 82% dos respondentes 

usuários do Programa TCN Módulo Esportivo-Digital. Agem assim quase 85,0% das 

mulheres; 100% daqueles com mais de 60 anos; 88,7% e 85,7% dos com nível de 

escolaridade superior completo e pós-graduados, e 100% dos pertencentes à classe social A.  

 

A resposta nunca ou quase nunca foi dada por apenas 5,8% dos respondentes, dos 

quais destacam-se 6,3% do sexo masculino; 7,4% possuindo idade até 19 anos; 14,3% dos 

pós-graduados; 9,6% dos pertencentes à classe social B e 5,2% às classes D ou E. 

 

Tabela 3. Atitude de sempre pedir nota fiscal nas compras segundo gênero, faixa etária, nível de 
escolaridade e classificação social dos entrevistados. 

Variáveis  

nº 
Abs 

Atitude 
Total 

Sempre 
Quase 
sempre 

Às 
vezes 

Quase 
nunca 

Nunca 

Gênero 
Masculino 288 66,0% 14,9% 12,8% 3,5% 2,8% 100,0% 
Feminino 112 72,3% 12,5% 10,7% 1,8% 2,7% 100,0% 

Faixa etária 

Até 19 anos 54 61,1% 9,3% 22,2% 3,7% 3,7% 100,0% 
De 20 a 29 anos 138 66,7% 13,8% 13,0% 3,6% 2,9% 100,0% 
De 30 a 39 anos 103 68,9% 17,5% 8,7% 2,9% 1,9% 100,0% 
De 40 a 49 anos 66 72,7% 13,6% 9,1% 1,5% 3,0% 100,0% 
De 50 a 59 anos 32 65,6% 15,6% 12,5% 3,1% 3,1% 100,0% 
Mais de 60 anos 7 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nível de 
escolaridade 

Analfabeto/ 
Primário Incompleto 

1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Primário Completo/ 
Ginasial Incompleto 

17 64,7% 11,8% 17,6% 0,0% 5,9% 100,0% 

Ginasial Completo/ 
Colegial Incompleto 

82 67,1% 11,0% 12,2% 4,9% 4,9% 100,0% 

Colegial Completo/ 
Superior Incompleto 

240 67,1% 15,4% 12,9% 2,5% 2,1% 100,0% 

Superior Completo 53 73,6% 15,1% 7,5% 1,9% 1,9% 100,0% 
Pós Graduado 7 71,4% 14,3% 0,0% 14,3% 0,0% 100,0% 

Classificação 
social 

Classe E 78 66,7% 9,0% 19,2% 2,6% 2,6% 100,0% 
Classe D 115 74,8% 11,3% 8,7% 1,7% 3,5% 100,0% 
Classe C 129 60,5% 22,5% 12,4% 3,1% 1,6% 100,0% 
Classe B 73 71,2% 8,2% 11,0% 5,5% 4,1% 100,0% 
Classe A 5 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 400 67,8% 14,3% 12,3% 3,0% 2,8% 100,0% 
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A atitude de sempre ou quase sempre pedir nota fiscal para garantir os direitos 

como consumidor (Tabela 4) foi observada em 76,3% dos respondentes. Tal conduta foi 

muito bem representada pelo sexo masculino e feminino (pouco mais de 75,0% cada um); por 

85,7% daqueles com mais de 60 anos, bem como dos usuários pós-graduados, e por 80% dos 

pertencentes à classe social A. Destaque-se ainda um respondente com nível de escolaridade 

analfabeto ou primário incompleto que declarou quase sempre pedir nota fiscal para garantir 

seus direitos como consumidor. 

 

Observou-se ainda que 8,7% dos respondentes do sexo masculino; 18,6% com 

idade até 19 anos; 11,8% com nível de escolaridade entre o primário completo e o ginasial 

incompleto e 12,8% dos respondentes pertencentes à classe social E nunca ou quase nunca 

pedem nota fiscal para garantir seus direitos como consumidor. Do total da amostra, apenas 

8,5% dos usuários do TCN pesquisados assim também responderam. 

  

Tabela 4. Atitude de sempre pedir nota fiscal para garantir direitos como consumidor segundo gênero, faixa 
etária, nível de escolaridade e classificação social dos entrevistados. 

Variáveis  

nº 
Abs 

Atitude 
Total 

Sempre 
Quase 
sempre 

Às 
vezes 

Quase 
nunca 

Nunca 

Gênero 
Masculino 288 56,9% 18,8% 15,6% 4,9% 3,8% 100,0% 
Feminino 112 64,3% 13,4% 14,3% 3,6% 4,5% 100,0% 

Faixa etária 

Até 19 anos 54 40,7% 22,2% 18,5% 9,3% 9,3% 100,0% 
De 20 a 29 anos 138 57,2% 22,5% 11,6% 4,3% 4,3% 100,0% 
De 30 a 39 anos 103 65,0% 15,5% 14,6% 3,9% 1,0% 100,0% 
De 40 a 49 anos 66 62,1% 9,1% 21,2% 4,5% 3,0% 100,0% 
De 50 a 59 anos 32 65,6% 12,5% 15,6% 0,0% 6,3% 100,0% 
Mais de 60 anos 7 85,7% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nível de 
escolaridade 

Analfabeto/ Primário 
Incompleto 

1 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Primário Completo/ 
Ginasial Incompleto 

17 47,1% 17,6% 23,5% 5,9% 5,9% 100,0% 

Ginasial Completo/ 
Colegial Incompleto 

82 56,1% 14,6% 15,9% 4,9% 8,5% 100,0% 

Colegial Completo/ 
Superior Incompleto 

240 58,3% 18,8% 15,0% 5,0% 2,9% 100,0% 

Superior Completo 53 71,7% 11,3% 13,2% 1,9% 1,9% 100,0% 
Pós Graduado 7 57,1% 28,6% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Classificação 
social 

Classe E 78 51,3% 23,1% 12,8% 5,1% 7,7% 100,0% 
Classe D 115 57,4% 17,4% 16,5% 5,2% 3,5% 100,0% 
Classe C 129 64,3% 12,4% 17,1% 3,9% 2,3% 100,0% 
Classe B 73 61,6% 17,8% 12,3% 4,1% 4,1% 100,0% 
Classe A 5 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 400 59,0% 17,3% 15,3% 4,5% 4,0% 100,0% 
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Com relação à atitude de apenas pedir nota fiscal para obter um ganho pessoal 

(Tabela 5), observou-se que 52,3% dos homens e 60,7% das mulheres nunca ou quase nunca 

pedem nota fiscal com o fim único de obter um ganho pessoal; seguidos dos respondentes de 

faixa etária acima de 60 anos (85,7%); com pós-graduação (71,4%) e pertencentes à classe 

social A (60%).  Destacamos que pedir nota fiscal com o fim único (sempre ou quase sempre) 

de obter um ganho pessoal albergou 28,3% dos respondentes. 

 

Tabela 5. Atitude de apenas pedir nota fiscal para obter ganho pessoal segundo gênero, faixa etária, nível de 
escolaridade e classificação social dos entrevistados. 

Variáveis  

nº 
Abs 

Atitude 
Total 

Sempre 
Quase 
sempre 

Às 
vezes 

Quase 
nunca 

Nunca 

Gênero 
Masculino 287 16,0% 13,6% 18,1% 13,6% 38,7% 100,0% 
Feminino 112 9,8% 15,2% 14,3% 13,4% 47,3% 100,0% 

Faixa etária 

Até 19 anos 54 16,7% 18,5% 20,4% 22,2% 22,2% 100,0% 
De 20 a 29 anos 138 15,9% 13,8% 18,1% 15,9% 36,2% 100,0% 
De 30 a 39 anos 103 12,6% 11,7% 18,4% 10,7% 46,6% 100,0% 
De 40 a 49 anos 66 7,6% 18,2% 13,6% 9,1% 51,5% 100,0% 
De 50 a 59 anos 31 22,6% 9,7% 12,9% 9,7% 45,2% 100,0% 
Mais de 60 anos 7 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 85,7% 100,0% 

Nível de 
escolaridade 

Analfabeto/ 
Primário Incompleto 

1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Primário Completo/ 
Ginasial Incompleto 

16 12,5% 12,5% 18,8% 18,8% 37,5% 100,0% 

Ginasial Completo/ 
Colegial Incompleto 

82 22,0% 14,6% 17,1% 12,2% 34,1% 100,0% 

Colegial Completo/ 
Superior Incompleto 

240 13,3% 14,2% 15,4% 13,8% 43,3% 100,0% 

Superior Completo 53 9,4% 15,1% 20,8% 13,2% 41,5% 100,0% 
Pós Graduado 7 0,0% 0,0% 28,6% 14,3% 57,1% 100,0% 

Classificação 
social 

Classe E 78 12,8% 17,9% 16,7% 15,4% 37,2% 100,0% 
Classe D 114 13,2% 14,9% 13,2% 13,2% 45,6% 100,0% 
Classe C 129 16,3% 14,7% 17,1% 14,7% 37,2% 100,0% 
Classe B 73 15,1% 8,2% 21,9% 11,0% 43,8% 100,0% 
Classe A 5 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 60,0% 100,0% 

TOTAL 399 14,3% 14,0% 17,0% 13,5% 41,1% 100,0% 

 

 

Já pedir nota fiscal porque é importante para a arrecadação de impostos (Tabela 6) 

é uma conduta sempre ou quase sempre praticada por 63,9% dos respondentes, onde 64,8% 

são homens e 61,6% mulheres; 85,7% têm mais de 60 anos; 85,7% são pós-graduados e 

69,9% e 67,5% dos respondentes pertencem às classes sociais B e C, respectivamente. 

Observou-se também que, quanto maior a idade, maior é a atitude de sempre pedir nota 

porque é importante para a arrecadação. 
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A mesma conduta nunca ou quase nunca (19,3% dos respondentes) é praticada 

por 22,4% das mulheres; por 29,6% dos jovens até 19 anos; por 23,5% dos usuários do TCN 

com nível de escolaridade primário completo/ginasial incompleto e por 23,1% dos 

pertencentes à classe social E. Observou-se também que 30,2% e 40% dos respondentes que 

têm nível de escolaridade superior completo e são de classe social A, respectivamente, às 

vezes pedem nota fiscal porque é importante para arrecadação de impostos. 

   

Tabela 6. Atitude de pedir nota fiscal porque é importante para a arrecadação de impostos segundo gênero, 
faixa etária, nível de escolaridade e classificação social dos entrevistados. 

Variáveis  

nº 
Abs 

Atitude 
Total 

Sempre 
Quase 
sempre 

Às 
vezes 

Quase 
nunca 

Nunca 

Gênero 
Masculino 287 43,9% 20,9% 17,1% 7,0% 11,1% 100,0% 
Feminino 112 47,3% 14,3% 16,1% 6,3% 16,1% 100,0% 

Faixa etária 

Até 19 anos 54 22,2% 29,6% 18,5% 7,4% 22,2% 100,0% 
De 20 a 29 anos 137 40,1% 16,8% 21,9% 9,5% 11,7% 100,0% 
De 30 a 39 anos 103 51,5% 17,5% 15,5% 3,9% 11,7% 100,0% 
De 40 a 49 anos 66 53,0% 18,2% 12,1% 7,6% 9,1% 100,0% 
De 50 a 59 anos 32 59,4% 18,8% 9,4% 0,0% 12,5% 100,0% 
Mais de 60 anos 7 71,4% 14,3% 0,0% 14,3% 0,0% 100,0% 

Nível de 
escolaridade 

Analfabeto/ Primário 
Incompleto 

1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Primário Completo/ 
Ginasial Incompleto 

17 52,9% 5,9% 17,6% 5,9% 17,6% 100,0% 

Ginasial Completo/ 
Colegial Incompleto 

82 45,1% 19,5% 15,9% 7,3% 12,2% 100,0% 

Colegial Completo/ 
Superior Incompleto 

239 45,2% 20,1% 14,6% 6,3% 13,8% 100,0% 

Superior Completo 53 37,7% 17,0% 30,2% 9,4% 5,7% 100,0% 
Pós Graduado 7 57,1% 28,6% 0,0% 0,0% 14,3% 100,0% 

Classificação 
social 

Classe E 78 46,2% 14,1% 16,7% 6,4% 16,7% 100,0% 
Classe D 114 36,0% 23,7% 18,4% 9,6% 12,3% 100,0% 
Classe C 129 47,3% 20,2% 15,5% 6,2% 10,9% 100,0% 
Classe B 73 54,8% 15,1% 15,1% 4,1% 11,0% 100,0% 
Classe A 5 20,0% 20,0% 40,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

TOTAL 399 44,9% 19,0% 16,8% 6,8% 12,5% 100,0% 

 

 

Pedir nota fiscal para trocá-la por ingresso para assistir ao futebol (Tabela 7) é 

uma conduta sempre ou quase sempre praticada por 77% dos homens e 77,7% das mulheres; 

85,2% dos jovens com até 19 anos; 78,8% dos usuários com colegial completo/superior 

incompleto, 82,6% dos usuários da classe social D e 80,0% da classe A. 

 

Apenas 9,3% dos respondentes nunca ou quase nunca pedem nota para trocá-la 
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por ingresso para assistir ao futebol. O mesmo ocorrendo com 14,3% dos pós-graduados. 

Nenhum respondente com mais de 60 anos, ou que seja da classe social A, tem esta conduta. 

 

Tabela 7. Atitude de pedir nota fiscal porque pode trocá-la por ingresso para assistir ao futebol segundo 
gênero, faixa etária, nível de escolaridade e classificação social dos entrevistados. 

Variáveis  

nº 
Abs 

Atitude 
Total 

Sempre 
Quase 
sempre 

Às 
vezes 

Quase 
nunca 

Nunca 

Gênero 
Masculino 288 51,7% 25,3% 14,2% 3,1% 5,6% 100,0% 
Feminino 112 54,5% 23,2% 11,6% 4,5% 6,3% 100,0% 

Faixa etária 

Até 19 anos 54 61,1% 24,1% 9,3% 1,9% 3,7% 100,0% 
De 20 a 29 anos 138 50,0% 24,6% 15,2% 4,3% 5,8% 100,0% 
De 30 a 39 anos 103 54,4% 24,3% 12,6% 1,9% 6,8% 100,0% 
De 40 a 49 anos 66 50,0% 25,8% 12,1% 7,6% 4,5% 100,0% 
De 50 a 59 anos 32 46,9% 28,1% 15,6% 0,0% 9,4% 100,0% 
Mais de 60 anos 7 57,1% 14,3% 28,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nível de 
escolaridade 

Analfabeto/ Primário 
Incompleto 

1 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Primário Completo/ 
Ginasial Incompleto 

17 41,2% 35,3% 11,8% 5,9% 5,9% 100,0% 

Ginasial Completo/ 
Colegial Incompleto 

82 47,6% 28,0% 14,6% 3,7% 6,1% 100,0% 

Colegial Completo/ 
Superior Incompleto 

240 56,3% 22,5% 13,8% 2,9% 4,6% 100,0% 

Superior Completo 53 50,9% 22,6% 11,3% 5,7% 9,4% 100,0% 
Pós Graduado 7 28,6% 42,9% 14,3% 0,0% 14,3% 100,0% 

Classificação 
social 

Classe E 78 52,6% 23,1% 14,1% 6,4% 3,8% 100,0% 
Classe D 115 54,8% 27,8% 10,4% 2,6% 4,3% 100,0% 
Classe C 129 51,9% 22,5% 15,5% 3,1% 7,0% 100,0% 
Classe B 73 49,3% 26,0% 13,7% 2,7% 8,2% 100,0% 
Classe A 5 60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 400 52,5% 24,8% 13,5% 3,5% 5,8% 100,0% 

 

 

Foi constatado (Tabela 8) que menos da metade dos respondentes (41,6%) sempre 

ou quase sempre recebem nota fiscal de outras pessoas para poder adquirir ingressos para o 

futebol, conduta esta realizada por 43,8% das mulheres e 40,7% dos homens; 49,5% daqueles 

com idade entre 30 e 39 anos; 46,5% pertencentes à classe social C e 58,8% dos que têm 

escolaridade entre primário completo/ginasial incompleto. 

 

Destaque-se que 85,7% dos respondentes maiores de 60 anos e 57,1 % dos pós-

graduados nunca ou quase nunca podem notas de outrem para trocar por ingressos.  
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Tabela 8. Atitude de receber nota fiscal de outras pessoas para poder adquirir ingresso para o futebol 
segundo gênero, faixa etária, nível de escolaridade e classificação social dos entrevistados. 

Variáveis  

nº 
Abs 

Atitude 
Total 

Sempre 
Quase 
sempre 

Às 
vezes 

Quase 
nunca 

Nunca 

Gênero 
Masculino 288 28,5% 12,2% 20,5% 7,3% 31,6% 100,0% 
Feminino 112 29,5% 14,3% 23,2% 10,7% 22,3% 100,0% 

Faixa etária 

Até 19 anos 54 25,9% 11,1% 25,9% 18,5% 18,5% 100,0% 
De 20 a 29 anos 138 28,3% 15,9% 23,2% 8,0% 24,6% 100,0% 
De 30 a 39 anos 103 36,9% 12,6% 19,4% 6,8% 24,3% 100,0% 
De 40 a 49 anos 66 22,7% 12,1% 19,7% 6,1% 39,4% 100,0% 
De 50 a 59 anos 32 28,1% 6,3% 15,6% 0,0% 50,0% 100,0% 
Mais de 60 anos 7 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 71,4% 100,0% 

Nível de 
escolaridade 

Analfabeto/ 
Primário Incompleto 

1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Primário Completo/ 
Ginasial Incompleto 

17 41,2% 17,6% 11,8% 0,0% 29,4% 100,0% 

Ginasial Completo/ 
Colegial Incompleto 

82 32,9% 12,2% 18,3% 14,6% 22,0% 100,0% 

Colegial Completo/ 
Superior Incompleto 

240 27,5% 13,8% 22,5% 7,1% 29,2% 100,0% 

Superior Completo 53 26,4% 7,5% 22,6% 7,5% 35,8% 100,0% 
Pós Graduado 7 14,3% 14,3% 14,3% 0,0% 57,1% 100,0% 

Classificação 
social 

Classe E 78 32,1% 12,8% 24,4% 12,8% 17,9% 100,0% 
Classe D 115 27,8% 11,3% 26,1% 10,4% 24,3% 100,0% 
Classe C 129 31,8% 14,7% 19,4% 4,7% 29,5% 100,0% 
Classe B 73 20,5% 12,3% 13,7% 6,8% 46,6% 100,0% 
Classe A 5 40,0% 0,0% 20,0% 0,0% 40,0% 100,0% 

TOTAL 400 28,8% 12,8% 21,3% 8,3% 29,0% 100,0% 

 

 

Já a conduta de sempre ou quase sempre orientar parentes e amigos a pedirem 

nota fiscal para poder adquirir ingressos para o futebol (Tabela 9) é praticada por 67,6% do 

total dos respondentes. Os respondentes do sexo feminino somam 70,5%; 74,3% estão na 

faixa etária entre 40 e 49 anos; 73,2% têm escolaridade entre ginasial completo/colegial 

incompleto e 70,5% pertencem, igualmente, às classes sociais C e E.  

 

Observou-se também que 19,3% de todos os respondentes da pesquisa nunca ou 

quase nunca orientam parentes e amigos a pedirem nota fiscal para adquirir ingressos para o 

futebol. Destacam-se: 57,1% com mais de 60 anos e 42,9% dos pós-graduados.  
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Tabela 9. Atitude de orientar parentes e amigos a pedirem nota fiscal para poder adquirir ingressos para o 

futebol segundo gênero, faixa etária, nível de escolaridade e classificação social dos entrevistados. 

Variáveis  

nº 
Abs 

Atitude 
Total 

Sempre 
Quase 
sempre 

Às 
vezes 

Quase 
nunca 

Nunca 

Gênero 
Masculino 287 50,5% 16,0% 13,9% 7,0% 12,5% 100,0% 
Feminino 112 49,1% 21,4% 10,7% 5,4% 13,4% 100,0% 

Faixa etária 

Até 19 anos 54 44,4% 18,5% 20,4% 3,7% 13,0% 100,0% 
De 20 a 29 anos 138 48,6% 20,3% 11,6% 8,0% 11,6% 100,0% 
De 30 a 39 anos 103 52,4% 15,5% 13,6% 4,9% 13,6% 100,0% 
De 40 a 49 anos 66 56,1% 18,2% 12,1% 7,6% 6,1% 100,0% 
De 50 a 59 anos 31 54,8% 12,9% 3,2% 9,7% 19,4% 100,0% 
Mais de 60 anos 7 14,3% 0,0% 28,6% 0,0% 57,1% 100,0% 

Nível de 
escolaridade 

Analfabeto/ 
Primário Incompleto 

1 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Primário Completo/ 
Ginasial Incompleto 

16 56,3% 6,3% 18,8% 0,0% 18,8% 100,0% 

Ginasial Completo/ 
Colegial Incompleto 

82 54,9% 18,3% 11,0% 6,1% 9,8% 100,0% 

Colegial Completo/ 
Superior Incompleto 

240 48,8% 18,8% 14,2% 6,3% 12,1% 100,0% 

Superior Completo 53 50,9% 17,0% 7,5% 9,4% 15,1% 100,0% 
Pós Graduado 7 28,6% 0,0% 28,6% 0,0% 42,9% 100,0% 

Classificação 
social 

Classe E 78 52,6% 17,9% 14,1% 3,8% 11,5% 100,0% 
Classe D 114 50,0% 18,4% 16,7% 7,9% 7,0% 100,0% 
Classe C 129 49,6% 20,9% 8,5% 5,4% 15,5% 100,0% 
Classe B 73 47,9% 11,0% 13,7% 9,6% 17,8% 100,0% 
Classe A 5 60,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

TOTAL 399 50,1% 17,5% 13,0% 6,5% 12,8% 100,0% 

 

 

Pedir nota fiscal porque é importante para sociedade (Tabela 10) é uma conduta 

sempre ou quase sempre praticada por 69,1% dos respondentes. São do sexo feminino 73,2% 

e 67,5% do masculino. Em relação à faixa etária, 84,4% têm idade entre 50 e 59 anos e 85,8% 

têm mais de 60 anos. Todos os pós-graduados praticam tal conduta, bem como 76,4% dos 

pertencentes à classe social B. 

 

Apenas 14,8% responderam nunca ou quase nunca à pergunta, enquanto nenhum 

respondente com mais de 60 anos ou que pertencesse à classe A assim respondeu. Percebe-se 

que 29,7% com idade até 19 anos e 16% entre 20 e 29 anos responderam nunca ou quase 

nunca à assertiva, seguidos de 12,5%, 14,7%, 14,9% e 17,9% das classes sociais B, C, D e E, 

respectivamente. 
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Tabela 10. Atitude de pedir nota fiscal porque é importante para sociedade segundo gênero, faixa etária, 
nível de escolaridade e classificação social dos entrevistados. 

Variáveis  

nº 
Abs 

Atitude 
Total 

Sempre 
Quase 
sempre 

Às 
vezes 

Quase 
nunca 

Nunca 

Gênero 
Masculino 286 36,7% 30,8% 17,5% 6,3% 8,7% 100,0% 
Feminino 112 50,9% 22,3% 12,5% 6,3% 8,0% 100,0% 

Faixa etária 

Até 19 anos 54 22,2% 24,1% 24,1% 13,0% 16,7% 100,0% 
De 20 a 29 anos 137 38,0% 29,9% 16,1% 5,1% 10,9% 100,0% 
De 30 a 39 anos 102 46,1% 24,5% 18,6% 6,9% 3,9% 100,0% 
De 40 a 49 anos 66 48,5% 30,3% 7,6% 6,1% 7,6% 100,0% 
De 50 a 59 anos 32 50,0% 34,4% 12,5% 0,0% 3,1% 100,0% 
Mais de 60 anos 7 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Nível de 
escolaridade 

Analfabeto/ Primário 
Incompleto 

1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Primário Completo/ 
Ginasial Incompleto 

17 47,1% 23,5% 17,6% 11,8% 0,0% 100,0% 

Ginasial Completo/ 
Colegial Incompleto 

81 37,0% 33,3% 14,8% 7,4% 7,4% 100,0% 

Colegial Completo/ 
Superior Incompleto 

239 40,2% 25,9% 16,7% 6,3% 10,9% 100,0% 

Superior Completo 53 41,5% 34,0% 17,0% 3,8% 3,8% 100,0% 
Pós Graduado 7 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Classificação 
social 

Classe E 78 47,4% 21,8% 12,8% 5,1% 12,8% 100,0% 
Classe D 114 36,0% 28,9% 20,2% 8,8% 6,1% 100,0% 
Classe C 129 36,4% 33,3% 15,5% 6,2% 8,5% 100,0% 
Classe B 72 50,0% 26,4% 11,1% 4,2% 8,3% 100,0% 
Classe A 5 20,0% 20,0% 60,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 398 40,7% 28,4% 16,1% 6,3% 8,5% 100,0% 

 

 

Da análise das Tabelas 3 a 10 acima, no que se refere às respostas sempre para as 

variáveis de dimensão conscientização (Tabelas 3, 4, 6 e 10) e nunca para a dimensão 

racionalização (Tabelas 5, 7, 8 e 9), observa-se, de certa forma, algumas tendências: o sexo 

feminino responde com mais ênfase na dimensão conscientização em 6 das 8 assertivas, onde 

também se observa o aumento do percentual das respostas proporcionalmente à faixa etária e 

ao nível de escolaridade. Não se observa, entretanto, a mesma tendência com relação à classe 

social, restando esta sem uma proporcionalidade aparente.      

 

Com o fim de saber se a Campanha TCN induzia no usuário do programa o 

comportamento esperado, qual seja, que ele passasse a pedir a nota fiscal em face de uma 

conscientização advinda da campanha, as duas perguntas (variáveis) seguintes (Tabelas 11 e 

12) foram dispostas no questionário na parte alusiva à Avaliação do TCN. 
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A primeira pergunta, de precípuo interesse à inferência futura, quer saber se o 

cidadão usuário do TCN Esportivo-Digital costumava pedir a nota fiscal antes da Campanha. 

 

 

 
Gráfico 3. Costume de pedir a nota fiscal antes da Campanha TCN. 

 

 

Observe-se que 43,5% dos respondentes sempre pediam nota fiscal nas suas 

compras mesmo antes da Campanha TCN; 30,8% às vezes pediam e 25,8% raramente ou 

nunca o faziam.  

 

Cruzando essa variável com as variáveis demográficas (Tabela 11), observou-se 

que 58,9% das mulheres contra 37,5 % dos homens; 71,4% dos respondentes com mais de 60 

anos; 71,4% dos pós-graduados e 49,3% dos respondentes da classe B e 48,7% da D sempre 

pediam nota fiscal antes do TCN. Observou-se também que 28,8% dos homens; 50% dos 

jovens até 19 anos; 35,3% daqueles com nível de escolaridade primário completo/ginasial 

incompleto e 38,5% dos respondentes da classe social E raramente ou nunca pediam nota 

fiscal antes da Campanha TCN. 

  

Tabela 11. Costume de pedir nota fiscal antes da Campanha Todos com a Nota segundo gênero, faixa etária, 
nível de escolaridade e classificação social dos entrevistados. 

Variáveis  
nº Abs 

Costume de pedir nota fiscal antes TCN 
Total 

Sempre Às vezes Raramente Nunca 

Gênero 
Masculino 288 37,5% 33,7% 13,5% 15,3% 100,0% 
Feminino 112 58,9% 23,2% 6,3% 11,6% 100,0% 

43,5%

30,8%

11,5%
14,3%

0%

20%

40%

60%

Sempre

Às vezes

Raramente

Nunca
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Faixa etária 

Até 19 anos 54 14,8% 35,2% 20,4% 29,6% 100,0% 
De 20 a 29 anos 138 43,5% 30,4% 8,0% 18,1% 100,0% 
De 30 a 39 anos 103 54,4% 27,2% 12,6% 5,8% 100,0% 
De 40 a 49 anos 66 42,4% 39,4% 9,1% 9,1% 100,0% 
De 50 a 59 anos 32 53,1% 21,9% 15,6% 9,4% 100,0% 
Mais de 60 anos 7 71,4% 14,3% 0,0% 14,3% 100,0% 

Nível de 
escolaridade 

Analfabeto/ Primário 
Incompleto 

1 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Primário Completo/ 
Ginasial Incompleto 

17 41,2% 23,5% 11,8% 23,5% 100,0% 

Ginasial Completo/ 
Colegial Incompleto 

82 42,7% 28,0% 8,5% 20,7% 100,0% 

Colegial Completo/ 
Superior Incompleto 

240 41,7% 32,5% 12,5% 13,3% 100,0% 

Superior Completo 53 50,9% 30,2% 11,3% 7,5% 100,0% 
Pós Graduado 7 71,4% 14,3% 14,3% 0,0% 100,0% 

Classificação 
social 

Classe E 78 34,6% 26,9% 15,4% 23,1% 100,0% 
Classe D 115 48,7% 30,4% 7,0% 13,9% 100,0% 
Classe C 129 41,1% 34,1% 14,7% 10,1% 100,0% 
Classe B 73 49,3% 28,8% 8,2% 13,7% 100,0% 
Classe A 5 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 400 43,5% 30,8% 11,5% 14,3% 100,0% 

 

 

Por outro lado, um percentual significativo (82%) dos respondentes declarou que 

continuaria a pedir nota fiscal mesmo se não tivessem os benefícios do programa. Já 18% 

declararam não continuar a pedir nota fiscal se não tivesse os benefícios do programa.  

 

 
Gráfico 4. Pediria a nota fiscal se não tivesse os benefícios do TCN? 

 

Sim
82%

Não
18%
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Com o cruzamento de dados (Tabela 12), percebe-se que a Campanha TCN 

induziu nos respondentes o comportamento de pedir a nota fiscal (isso não implica, 

necessariamente, uma conscientização da função social do imposto) em: 21,5% dos homens e 

8,9% das mulheres; 44,4% dos jovens com idade até 19 anos, 20,3% com idade entre 20 e 29 

anos, 15,2% entre 40 e 49 anos e 14,3% daqueles com mais de 60 anos. Também induziu 

comportamento de pedir nota fiscal em 28 % dos respondentes de escolaridade que vai do 

ginasial completo ao colegial incompleto; e em 15,1%, 14,0%, 18,3% e 28,2% dos 

respondentes das classes B, C, D e E, respectivamente. Destaque-se que nenhum respondente 

da classe social A e nenhum pós-graduado foi estimulado pela Campanha a pedir notas 

fiscais. 

  

Tabela 12. Pediria nota fiscal se não tivesse os benefícios do Todos com a Nota segundo gênero, faixa etária, 
nível de escolaridade e classificação social dos entrevistados. 

Variáveis  
nº 

Abs 
Pediria a nota  

Total 
Sim Não 

Gênero 
Masculino 288 78,5% 21,5% 100,0% 
Feminino 112 91,1% 8,9% 100,0% 

Faixa etária 

Até 19 anos 54 55,6% 44,4% 100,0% 
De 20 a 29 anos 138 79,7% 20,3% 100,0% 
De 30 a 39 anos 103 93,2% 6,8% 100,0% 
De 40 a 49 anos 66 84,8% 15,2% 100,0% 
De 50 a 59 anos 32 93,8% 6,3% 100,0% 
Mais de 60 anos 7 85,7% 14,3% 100,0% 

Nível de 
escolaridade 

Analfabeto/ Primário Incompleto 1 100,0% 0,0% 100,0% 
Primário Completo/ Ginasial Incompleto 17 82,4% 17,6% 100,0% 
Ginasial Completo/ Colegial Incompleto 82 72,0% 28,0% 100,0% 
Colegial Completo/ Superior Incompleto 240 81,7% 18,3% 100,0% 
Superior Completo 53 96,2% 3,8% 100,0% 
Pós Graduado 7 100,0% 0,0% 100,0% 

Classificação 
social 

Classe E 78 71,8% 28,2% 100,0% 
Classe D 115 81,7% 18,3% 100,0% 
Classe C 129 86,0% 14,0% 100,0% 
Classe B 73 84,9% 15,1% 100,0% 
Classe A 5 100,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 400 82,0% 18,0% 100,0% 

 

 

4.3 Análise fatorial: em busca de um padrão dentro do conjunto de dados 

 

Com o fim de melhor entender a estrutura do conjunto das 10 variáveis utilizadas 

e se elas se prestam ao entendimento do comportamento que indique conscientização da 
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função social do tributo no usuário do TCN, utilizamos a Análise de Fatores (análise de 

componentes principais) para identificar possíveis agrupamentos de variáveis que sinalizem 

aspectos de uma mesma dimensão subjacente (FIELD, 2009).  

 

Tabela 13. Matriz de correlação. 

Var A B C D E F G H I J 
A 1,000 

         
B 0,468 1,000 

        
C -0,063 -0,147 1,000 

       
D 0,346 0,464 -0,056 1,000 

      
E 0,106 -0,072 0,095 -0,132 1,000 

     
F -0,052 -0,114 0,101 -0,041 0,245 1,000 

    
G 0,113 0,154 0,031 0,051 0,235 0,236 1,000 

   
H 0,353 0,457 -0,080 0,583 -0,059 -0,112 0,096 1,000 

  
I 0,328 0,425 -0,194 0,350 -0,142 -0,198 0,010 0,385 1,000 

 
J 0,176 0,399 -0,158 0,247 -0,075 -0,061 0,054 0,284 0,477 1,000 

A - Sempre pede nota fiscal nas suas compras 
B - Sempre pede nota fiscal para garantir seus direitos como consumidor 
C - Apenas pede nota fiscal para obter um ganho pessoal 
D - Pede nota fiscal porque é importante para a arrecadação de impostos 
E - Pede nota fiscal porque pode trocá-la por ingresso para assistir ao futebol 
F - Recebe nota fiscal de outras pessoas para poder adquirir ingresso para o futebol 
G - Orienta seus parentes e amigos a pedirem nota fiscal para poder adquirir ingressos para o futebol 
H - Pede a nota fiscal porque é importante para sociedade 
I - Costume de pedir nota fiscal antes de projeto Todos Com a Nota 
J - Pediria nota fiscal se não tivesse os benefícios do Todos Com a Nota 
 

Analisando a matriz-R (Tabela 13), observa-se que as correlações apresentam 

valor máximo de 0,583, ou seja, maior correlação entre as variáveis H – pede nota fiscal 

porque é importante para sociedade e D – pede nota fiscal porque é importante para 

arrecadação de impostos. Entretanto, para verificar se a aplicação da AF é adequada para os 

dados, é necessário saber se o tamanho da amostra é adequado (estatística KMO) e se a 

correlação existente entre as variáveis é significativa a ponto de alguns fatores representarem 

grande parte da variabilidade dos dados (teste de esfericidade de Bartlett). (FIELD, 2009). 

  

Tabela 14. KMO e Teste de Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,765 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 779,679 

df 45 

Sig. 0,000 
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Para o estudo em questão, o teste de Bartlett forneceu o valor p < 0,001 (Tabela 

14) para o nível de significância, onde se conclui que a análise de fatores é apropriada por 

existirem relacionamentos nas variáveis que, espera-se, sejam incluídos na análise (FIELD, 

2009). 

 

A medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) foi de 0,765 (Tabela 14), um “bom 

valor”, indicando que a aplicação da AF é adequada, dado que cada correlação poderá ser 

explicada pelas demais variáveis contidas no estudo. (FIELD, 2009, p. 579). 

 

Tabela 15. Variância explicada. 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumula- 
tive % Total 

% of 
Variance 

Cumula- 
tive % Total 

% of 
Variance 

Cumula- 
tive % 

1 3,037 30,367 30,367 3,037 30,367 30,367 2,657 26,573 26,573 
2 1,549 15,489 45,857 1,549 15,489 45,857 1,521 15,212 41,785 
3 1,029 10,294 56,151 1,029 10,294 56,151 1,437 14,366 56,151 
4 0,864 8,644 64,795 

      
5 0,819 8,194 72,990 

      
6 0,734 7,345 80,334 

      
7 0,643 6,433 86,767 

      
8 0,517 5,173 91,940 

      
9 0,415 4,151 96,091 

      
10 0,391 3,909 100,000 

      
 

Podemos verificar (Tabela 15) que os três primeiros fatores, que possuem 

autovalores maiores que 1, foram os valores retidos no modelo. O percentual acumulado da 

variância explicada por estes fatores é de 56,15%.  

 

A Tabela 16 mostra os resultados dos componentes da matriz de dados rodada, 

buscando-se a redução de variáveis pelo método de rotação ortogonal Varimax, com 

autovalores maiores que 1, normalização de Kaiser e corte das cargas fatoriais em 0,500, além 

de identificar a que dimensão corresponde cada uma das atitudes agrupadas nos fatores. 

(FIELD, 2009). 
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Tabela 16. Fatores, variáveis, cargas fatoriais, média das respostas e desvio padrão. 

Fatores Variáveis 
Cargas 

Fatoriais 
Média 

Desvio 
padrão 

1 Pede nota fiscal porque é importante para a 
arrecadação de impostos 

0,795 2,22 1,398 

Pede a nota fiscal porque é importante para 
sociedade 

0,788 2,13 1,248 

Sempre pede nota fiscal para garantir seus 
direitos como consumidor 

0,718 1,76 1,107 

Sempre pede nota fiscal nas suas compras 0,656 1,57 0,985 
Costume de pedir nota fiscal antes de 
programa Todos com a Nota 

0,523 1,96 1,057 

2 Pede nota fiscal porque pode trocá-la por 
ingresso para assistir ao futebol 

0,710 1,84 1,132 

Orienta seus parentes e amigos a pedirem nota 
fiscal para poder adquirir ingressos para o 
futebol 

0,706 2,15 1,426 

Recebe nota fiscal de outras pessoas para 
poder adquirir ingresso para o futebol 

0,666 2,95 1,590 

3 Pediria nota fiscal se não tivesse os benefícios 
do Todos com a Nota 

0,629 1,18 0,384 

 

O resultado da AF excluiu a afirmação apenas pede nota fiscal para obter um 

ganho pessoal por ter carga fatorial inferior a 0,500. (FIED, 2009). 

 

Representada na Tabela 16, a dimensão (ou fator) 1 é composta pelas seguintes 

variáveis: pede nota fiscal porque é importante para a arrecadação de impostos (0,795); pede 

a nota fiscal porque é importante para sociedade (0,788); sempre pede nota fiscal para 

garantir seus direitos como consumidor (0,718); sempre pede nota fiscal nas suas compras 

(0,656); costume de pedir nota fiscal antes de programa TCN (0,523). Observe-se que o fator 

1 responde por 30,37% da variância (Tabela 15), revelando-se significativo (FIELD, 2009). 

 

O fator 2 é composto pelas variáveis: pede nota fiscal porque pode trocá-la por 

ingresso para assistir ao futebol (0,710); orienta seus parentes e amigos a pedirem nota fiscal 

para poder adquirir ingressos para o futebol (0,706); recebe nota fiscal de outras pessoas 

para poder adquirir ingresso para o futebol (0,666). Conforme mostra Tabela 15, o fator 2  

responde por 15,49% da variância, revelando-se também significativo. O fator 3, explicado 

por 10,29% da variância, é composto pela afirmação: pediria nota fiscal se não tivesse os 

benefícios do TCN (0,629). 
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O primeiro fator (ou dimensão) é explicado por 30,37% da variância. De forma 

acumulada têm-se que os fatores 1 e 2 são explicados por 45,86% da variância, e os fatores 1, 

2 e 3 são explicados por 56,15% da variância total, hospedando, assim, maior importância 

para explicação dos resultados (Tabela 15).  

 

Para testar a consistência interna do modelo de mensuração de qualidade adotado, 

foi utilizado o coeficiente Alfa de Cronbach (Alfa C). Este procedimento visa garantir a 

coerência teórica, além de buscar a otimização das escalas, do ponto de vista estatístico. 

(FIELD, 2009). 

 

a) Fator 1: 

 

Tabela 17. Análise de Confiabilidade F1 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,778 ,780 5 

 
 

Tabela 18. Estatísticas Item-Total F1 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Pede nota fiscal porque é 
importante para a 
arrecadação de impostos 

7,43 10,690 ,596 ,398 ,726 

Pede a nota fiscal porque é 
importante para sociedade 7,52 11,366 ,613 ,406 ,716 

Sempre pede nota fiscal 
para garantir seus direitos 
como consumidor 

7,89 12,156 ,608 ,382 ,720 

Sempre pede nota fiscal nas 
suas compras 8,07 13,603 ,482 ,260 ,760 

Costumava pedir nota fiscal 
antes da Campanha TCN 7,69 13,251 ,483 ,242 ,759 

 

 

 

 



99 

  

b) Fator 2: 

 

Tabela 19. Análise de Confiabilidade F2 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,476 ,485 3 

 
 

Tabela 20. Estatística Item-Total  F2 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Pede nota fiscal porque 
pode trocá-la por ingresso 
para assistir ao futebol 

5,10 5,625 ,307 ,094 ,379 

Orienta seus parentes e 
amigos a pedirem nota 
fiscal para poder adquirir 
ingressos para o futebol 

4,80 4,700 ,295 ,088 ,380 

Recebe nota fiscal de outras 
pessoas para poder adquirir 
ingresso para o futebol 3,99 4,058 ,306 ,095 ,371 

 
 
 

Analisando os resultados por fator, tem-se no fator 1 um coeficiente Alfa C de 

0,780, onde se conclui que as escala utilizada é adequada, ou seja, é consistente. Quanto ao 

fator 2, tem-se o Alfa C de 0,485, indicando baixa confiabilidade na escala. (FIELD, 2009). 

   

As Tabelas 18 e 20 de estatísticas totais na análise tanto do Fator 1 quanto do 

Fator 2, na coluna Correlação Item-Total Corrigida, mostra-nos valores acima de 0,300, ou 

seja, considerado bom, e os valores na coluna Alfa se o item for retirado indica que nenhum 

dos itens aumentaria a confiabilidade caso fossem eliminados, porque todos os valores nessa 

coluna são menores que a confiabilidade encontrada, 0,780 no fator 1 e 0,485 no fator 2. 

(FIELD, 2009). 

 

Concluímos, então, que a AF nos revela uma melhor confiabilidade na dimensão 

1. Neste fator estão relacionadas a dimensão conscientização, previamente definidas (Quadro 
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1). Ressalte-se também a anexação da variável Costumava pedir nota fiscal antes da 

Campanha TCN à dimensão conscientização. Tal revelação é particularmente valiosa para 

proceder à inferência quanto à questão de saber se o TCN conscientiza ou não o cidadão.  

 

Apesar de o Alfa C do fator 2 indicar baixa confiabilidade, percebe-se que ele 

agrega variáveis afetas à racionalização, o que é bastante revelador também, pois resta 

apartada em dimensões distintas, onde a correlação corrigida praticamente se estabiliza em 

0,3, o que é bom, apesar do Alfa C global baixo. (FIELD, 2009).  

 

O uso da análise de fatores é exploratório e, no caso da presente pesquisa, ele foi 

utilizado para informar possíveis padrões dentro de vários conjuntos de dados (FIELD, 2009). 

Sabe-se, então, que as variáveis da dimensão do tipo conscientização (Quadro 1) foram 

aglutinadas no fator 1, juntamente com a variável costume de pedir nota fiscal antes da 

Campanha TCN; e sabe-se também que as variáveis da dimensão racionalização foram 

concatenadas no fator 2, a menos uma – apenas pede nota fiscal para obter um ganho pessoal 

–, que teve carga fatorial menor que 0,5. Tal revelação é particularmente bem vinda, pois 

mostra a adequação da análise fatorial com a estatística inferencial mostrada na seção 4.4. 

 

 Outrossim, e a fim de emprestar maior amplitude à estatística inferencial, bem 

como dispor de maior prudência na investigação de um percentual que revele uma adequada 

proporção populacional conscientizada pelo TCN, anexou-se a variável  apenas pede nota 

fiscal para obter um ganho pessoal à inferência. 

 

4.4 Inferência estatística sobre proporções populacionais do Todos com a Nota 

 

A Tabela 21 apresenta o cruzamento das variáveis comportamentais com a 

variável costume de pedir a nota fiscal antes do TCN. E é neste contexto que se procura os 

cidadãos conscientizados pela Campanha TCN, Módulo Esportivo-Digital. 

 

Considerou-se que o cidadão consciente seria aquele que (Anexo A): 

 

a) respondesse as alternativas sempre ou quase sempre em pelo menos uma das seguintes 

perguntas do questionário da pesquisa (dimensão conscientização): 2.1, 2.2, 2.4 e 2.8;  
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b) respondesse as demais alternativas (às vezes, quase nunca, nunca ou não soube 

responder) nas perguntas 2.3, 2.5, 2.6 e 2.7 (dimensão racionalização); 

 

Enquanto o cidadão naturalmente consciente (CNC), não influenciado pela 

Campanha TCN, seria aquele que não apenas atenderia os dois itens acima, mas também 

responderia a alternativa sempre na questão 3.2; o cidadão consciente a partir da campanha 

(CCTCN) seria aquele que também atenderia os dois itens acima, mas responderia as 

alternativas às vezes, raramente ou nunca na questão 3.2. 

  

Percebemos, então, pelo critério acima estabelecido, que os CCTCN, na Tabela 

21, com percentuais destacados em negrito, têm, via de regra, percentuais menores que os 

CNC, nos percentuais sublinhados. Tal característica sugere, grosso modo, que os CCTCN 

estão em menor número que os CNC no quesito conscientização. Mas a tabulação cruzada 

não revela muita coisa.  

 

Tabela 21. Variáveis comportamentais x costume de pedir nota fiscal antes da Campanha TCN. 

TOTAL 

3.2 - Costumava pedir nota fiscal antes da Campanha 
TCN 

Sempre Às Vezes Raramente Nunca 
2.1 - Sempre pede nota fiscal 
nas suas compras 

Sempre 67,8% 90,2% 43,1% 58,7% 59,6% 
Quase sempre 14,3% 6,9% 28,5% 15,2% 5,3% 
Às vezes 12,3% 2,3% 22,8% 17,4% 15,8% 
Quase nunca 3,0% 0,6% 2,4% 6,5% 8,8% 
Nunca 2,8% 0,0% 3,3% 2,2% 10,5% 

2.2 - Sempre pede nota fiscal 
para garantir seus direitos 
como consumidor 

Sempre 59,0% 81,6% 44,7% 39,1% 36,8% 
Quase sempre 17,3% 12,6% 21,1% 32,6% 10,5% 
Às vezes 15,3% 4,6% 23,6% 17,4% 28,1% 
Quase nunca 4,5% 1,1% 8,1% 8,7% 3,5% 
Nunca 4,0% 0,0% 2,4% 2,2% 21,1% 

2.3 - Apenas pede nota fiscal 
para obter um ganho pessoal 

Sempre 14,3% 10,4% 17,9% 8,7% 22,8% 
Quase sempre 14,0% 8,7% 13,8% 28,3% 19,3% 
Às vezes 17,0% 15,0% 22,0% 19,6% 10,5% 
Quase nunca 13,5% 12,7% 15,4% 13,0% 12,3% 
Nunca 41,1% 53,2% 30,9% 30,4% 35,1% 

2.4 - Pede nota fiscal porque é 
importante para a arrecadação 
de impostos 

Sempre 44,9% 62,6% 30,9% 37,0% 26,8% 
Quase sempre 19,0% 17,2% 24,4% 17,4% 14,3% 
Às vezes 16,8% 10,3% 25,2% 23,9% 12,5% 
Quase nunca 6,8% 5,7% 6,5% 6,5% 10,7% 
Nunca 12,5% 4,0% 13,0% 15,2% 35,7% 

2.5 - Pede nota fiscal porque 
pode trocá-la por ingresso 
para assistir ao futebol 

Sempre 52,5% 47,7% 52,0% 52,2% 68,4% 
Quase sempre 24,8% 26,4% 22,0% 30,4% 21,1% 
Às vezes 13,5% 13,8% 17,1% 13,0% 5,3% 
Quase nunca 3,5% 2,9% 4,9% 0,0% 5,3% 
Nunca 5,8% 9,2% 4,1% 4,3% 0,0% 
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2.6 - Recebe nota fiscal de 
outras pessoas para poder 
adquirir ingresso para o 
futebol 

 
Sempre 

28,8% 24,1% 24,4% 39,1% 43,9% 

Quase sempre 12,8% 10,3% 14,6% 10,9% 17,5% 
Às vezes 21,3% 20,1% 23,6% 21,7% 19,3% 
Quase nunca 8,3% 10,3% 8,9% 4,3% 3,5% 
Nunca 29,0% 35,1% 28,5% 23,9% 15,8% 

2.7 - Orienta seus parentes e 
amigos a pedirem nota fiscal 
para poder adquirir ingressos 
para o futebol 

Sempre 50,1% 51,4% 44,7% 60,9% 49,1% 
Quase sempre 17,5% 17,3% 20,3% 13,0% 15,8% 
Às vezes 13,0% 11,6% 16,3% 10,9% 12,3% 
Quase nunca 6,5% 7,5% 5,7% 2,2% 8,8% 
Nunca 12,8% 12,1% 13,0% 13,0% 14,0% 

2.8 - Pede a nota fiscal porque 
é importante para sociedade 

Sempre 40,7% 60,1% 27,0% 23,9% 24,6% 
Quase sempre 28,4% 25,4% 35,2% 34,8% 17,5% 
Às vezes 16,1% 9,2% 22,1% 21,7% 19,3% 
Quase nunca 6,3% 2,9% 9,8% 8,7% 7,0% 
Nunca 8,5% 2,3% 5,7% 10,9% 31,6% 

 
 
 

A seguir, a Tabela 22 resume a inferência estatística paramétrica a respeito da 

proporção segundo o perfil socioeconômico (sexo, idade, nível escolar e classe social, onde 

acrescentou-se o time do respondente também) dos cidadãos do tipo CCTCN. 

 

A equação utilizada para a estimativa do intervalo de confiança para a proporção 

da população do cidadão usuário do cartão magnético do TCN Módulo Esportivo foi a 

seguinte (LEVINE at al, 2008): 

 

 
 

p ± Z�p(1 − p)n  

ou 
 

p − Z�p(1 − p)n ≤ π ≤ p + Z�p(1 − p)n  

 
em que 

 

p = proporção	da	amostra = Xn = Número	de	itens	que	possuem	a	característicaTamanho	da	amostra  

 π = proporção	da	população 
 Z = valor	crítico	da	distribuição	normal	padronizada 
 n = tamanho	da	amostra 
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pressupondo que tanto X quanto (n − X) são maiores do que 5. 

 

Portanto, um intervalo de confiança de 95% para a proporção de cidadãos do tipo 

CCTCN é .08 +/- 0.0265776 = [.08 - 0.0265776, .08 + 0.0265776] = [0.0534224, 0.1065776], 

ou aproximadamente [05.34%, 10.66%] em porcentagem com duas casas decimais. Ou seja, 

com 95% de confiança, a proporção de cidadãos conscientes a partir da Campanha TCN 

está entre 5,34% e 10,66%.  

 

Embora esta proporção pareça pequena, merecendo, portanto, uma melhoria da 

Campanha a fim de conscientizar mais cidadãos, se compararmos com a proporção de 

cidadãos naturalmente conscientes, ou seja, do tipo CNC, a melhora foi em torno de, no 

mínimo, 7.21 vezes, uma vez que, com 95% de confiança, a proporção de cidadãos 

naturalmente conscientes estaria entre [.0025 - (1.96*.002497), .0025 + (1.96*.002497)] = [-

0.00239412, 0.00739412] ou entre 0% (uma vez que não faz sentido uma proporção negativa) 

e 0.74%. Ou então, uma melhoria em torno de 32 vezes pela inferência pontual (que também é 

realizada) de 1/400=0.0025=0.25%, com 95.4% de confiança para um erro de 

2*sqrt((^p^q)/n) = 2*sqrt((0.0025*0.9975)/400) = .00499, em contraponto a 8% com 95.4% 

de confiança para um erro de 2*.013560 = .02713. 

 

 Tabela 22. Estimativa de intervalo de confiança para proporção de cidadãos conscientes 

Perfil  Proporção Pontual com 

margem de erro de 95.4% 

de confiança 

Proporção Intervalar com 

95% de confiança 

Análise Geral 

CCTCN (32) (0.08)8% com 0.02713 [05.34%, 10.66%] 

CNC (1) (0.0025).25% com 

0.02713 

[0%, 0.74%] 

Análise socioeconômica dos cidadãos do tipo CCTCN 

Gênero Masculino (28) (0.07)7% com 0.025515 [.044996,.095004] 

Feminino (4) (0.01)1% com 0.00995 [.000249, .019751] 

 

 

Idade 

<=19 (10) (0.025)2.5% com 

0.015612 

[.0097, .0403] 

[20,29] (11) (0.0275)2.75% com [.011474, .043526] 
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0.016354 

[30,39] (6) 1.5% com 0.012155 [.003088, .026912] 

[40.49] (5) 1.25% com 0.01111 [.001612, .023388] 

[50,59] (0)   

>=60 (0)   

 

 

 

 

Nível escolar 

Até 3º. Fundamental (0)   

Até 4º. Fundamental (2) .5% com 0.007053 [-0.00191, .011912] 

OBS: como valores 

negativos não fazem 

sentido em nosso estudo 

então temos  

[0.00, .011912] 

 

Fundamental 

complete/1o. grau 

completo (9) 

2.25% com 0.01483 [.007966, .037034] 

Médio completo/2º. 

completo (18) 

4.5% com 0.02073 [.024684, .065316] 

Superior completo (3) .75% com .008628 [-0.00096, .015955]  

OBS: como valores 

negativos não fazem 

sentido em nosso estudo 

então temos  

[0.00, .015955] 

Pós graduado (0)   

 

 

Classe Social 

Classe E (9) 2.25% com .01483 [.007966, .037034] 

Classe D (11) 2.75% com .016354 [.011474, .043526] 

Classe C (7) 1.75% com .013112 [0.00465, .03035] 

Classe B (5) 1.25% com .01111 [0.001612, .023388] 

Classe A (0)   

 

Time 

Nautico (8) 2% com .014 [0.00628, .03372] 

Santa Cruz (9) 2.25% com .01483 [.007966, .037034] 

Sport (15) 3.75% com .018998 [.018882, .056118] 
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A Tabela 22 revela algumas coincidências com os cruzamentos de variáveis já 

efetuados. Por exemplo, o sexo feminino resta menos propenso a ser conscientizado pelo 

TCN, pois já respondia com elevado grau de porcentagem às perguntas da dimensão 

conscientização. Também nenhum respondente maior de 60 anos, ou entre 50 e 59 anos, se 

viu conscientizado pelo TCN, o mesmo acontecendo com os pós-graduados, resultado que 

vem de encontro à proporcionalidade sugerida de que, quanto maior a idade e escolaridade, 

maior a conscientização. Neste sentido, os resultados da inferência parecem de fato sugerir 

que a proporção conscientizada através do TCN Módulo Esportivo-Digital figure na 

proporção encontrada. 

 

A Tabela 23 resume a inferência estatística paramétrica a respeito da proporção 

segundo o perfil socioeconômico (sexo, idade, nível escolar, classe social e time) dos 

cidadãos que não são conscientes segundo o critério anteriormente explanado (ou seja, que 

não sejam do tipo CCTCN ou do tipo CNC). 

 

Tabela 23. Estimativa de intervalo de confiança para proporção de cidadãos não conscientes 

Perfil  Proporção Pontual com 

margem de erro de 95.4% 

de confiança 

Proporção Intervalar com 

95% de confiança 

Análise Geral 

Não-conscientes (367) 91.75% com .027512 [.890538, .944462] 

Análise sócio-econômica dos cidadãos não-conscientes 

Gênero Masculino (260) 65% com .047697 [.603257, .696743] 

Feminino (107) 26.75% com .044266 [.22412, .31088] 

 

 

Idade 

<=19 (44) 11% com .031289 [.079337, .140663] 

[20,29] (127) 31.75% com .04655 [.271881, .363119] 

[30,39] (96) 24% com .042708 [.198146, .281854] 

[40.49] (61) 15.25% com .03595 [.117269, .187731] 

[50,59] (32) 8% com .027129 [.053413, .106587] 

>=60 (7) 1.75% com .013112 [.00465, ..03035] 

 

 

 

 

Até 3º. Fundamental (1) .25% com .004994 [-.00239, .007394] 

Até 4º. Fundamental (15) 3,75% com .018998 [.018882, .056128] 

Fundamental 

completo/1o. grau 

18.25% com .038626 [.144647, .220353] 
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Nível escolar completo (73) 

Medio completo/2º. 

Completo (221) 

55.25% com .049724 [.503771, .601229] 

Superior completo (50) 12.5% com .033072 [.09259, .15741] 

Pós graduado (7) 1.75% com 0.013112 [.00465, .03035] 

 

 

Classe Social 

Classe E (69) 17.25% com .037781 [.135474, .209529] 

Classe D (104) 26% com .043863 [.217014, .302986] 

Classe C (121) 30.25% com .045934 [.257485, .347515] 

Classe B (68) 17% com .037563 [.133188, .206812] 

Classe A (5) 1.25% com .01111 [.001612, .023388] 

 

Time 

Nautico (114) 28.5% com .045141 [.240761, .329239] 

Santa Cruz (107) 26.75% com .044266 [.22412, .31088] 

Sport (146) 36.5% com .048143 [.31782, .41218] 

 
 

4.5 Avaliação da Campanha Todos com a Nota feita pelo cidadão 

 
 

Solicitou-se aos usuários do Programa Todos com a Nota – Módulo Esportivo que 

se utilizam do cartão magnético que atribuíssem nota entre 1 e 10 para avaliar o atendimento 

nos Postos de Atendimento visitados. Este atendimento foi considerado ótimo, com nota 

média igual a 9,4. 

 

Quanto à estrutura física, os postos de atendimento foram avaliados como regular, 

com avaliação média de 6,7. A menor avaliação (4,4) foi dada por respondentes pertencentes 

à classe social A. Já a maior avaliação (7,4) foi dada por respondentes de faixa etária entre 30 

e 39 anos e pós-graduados. 

 

De acordo com a avaliação, o sistema de compras de ingresso através da internet 

foi considerado de bom a ótimo, com média geral de 8,5, variando entre 7,7 e 10. Quanto ao 

sistema de compra de ingressos através do telefone, foi considerado bom, com nota média de 

7,4, variando de 6,0 e 9,3. 

 

O Programa Todos com a Nota obteve nível de satisfação geral elevado, ou seja, 
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obteve nota média 9,1. A menor avaliação (8,0) foi dada por respondentes da classe social A, 

e a maior por respondente analfabeto ou com primário incompleto. 

 

 

 
Gráfico 5. Avaliação do Programa Todos com a Nota. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Conclusão 

 

Esta pesquisa pretendeu dar resposta ao seguinte problema: a Campanha Todos 

com a Nota (TCN), instituída pelo Governo do Estado de Pernambuco, conscientiza o cidadão 

acerca da importância social de sempre exigir a emissão de documentos fiscais nas operações 

comerciais sujeitas ao ICMS?  Se sim, qual a proporção populacional conscientizada? 

 

A Campanha TCN foi instituída pela Lei nº 13.227, de 10 de maio de 2007 e, 

segundo este marco regulatório, trata-se de campanha de conscientização da população quanto 

à importância social dos tributos e à necessidade de se exigir documentos fiscais nas 

aquisições de bens e serviços. 

 

O Módulo Esportivo da Campanha, palco da pesquisa de campo desta dissertação, 

tem como objetivo combater a sonegação e a evasão fiscais através do fornecimento de 

ingressos para acesso aos jogos dos campeonatos pernambucano e brasileiro de futebol 

profissional que forem realizados no estado de Pernambuco.  

 

A evasão e a sonegação fiscais são de difícil mensuração, apesar de várias 

abordagens diferentes terem sido tentadas com esse fim. Estando basicamente relacionadas à 

declaração da verdadeira base de incidência tributária, a sonegação e evasão fiscais revelam-

se fenômeno bastante complexo, já que o cumprimento das obrigações tributárias pelo 

contribuinte é influenciado por diversos fatores, incluindo sua confiança nas instituições 

públicas, sua percepção da justiça na distribuição do ônus tributário, a prevalência de normas 

que dizem respeito ao estigma social e à honestidade, a simplicidade das leis e procedimentos, 

a avaliação dos benefícios públicos recebidos e a possibilidade de o descumprimento ser 

detectado e devidamente punido. 

 

A Administração Tributária deve ser dinâmica, racional e eficiente na verificação 

do cumprimento das obrigações tributárias, sempre buscando a redução de seus custos 

operacionais na arrecadação dos tributos. Ocorre que, ao optar por um modelo mais 

fiscalizador e arrecadador, a Administração Tributária segue tendência atual, reduzindo 



109 

  

esforços no combate à evasão e sonegação fiscais por meio de medidas repressivas 

concentradas em estratégias de obtenção imediata e menos custosa de recursos, refletindo uma 

escolha decerto mais eficiente, embora com menos justiça.  

 

Ainda que um regime mais estrito de imposição, baseado em auditoria mais 

penalidade, mostre-se célere e eficaz para induzir a uma maior conformidade, um outro 

caminho para melhorar a eficácia da Administração Tributária com o fim de diminuir a 

desobediência tributária e, consequentemente, a evasão fiscal, seria a Educação Fiscal. A 

Educação Fiscal pode muito contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e 

preparados para participar da vida pública, criando um cenário de diálogo entre o estado e a 

sociedade civil, diálogo este que é fundamental para a legitimação da cobrança de tributos, 

concorrendo para o cumprimento voluntário das obrigações por parte dos contribuintes.  

 

O Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) tem como objetivo promover e 

institucionalizar a Educação Fiscal para o pleno exercício da cidadania, sensibilizando o 

cidadão para o entendimento sobre a função socioeconômica do tributo e a aplicação dos 

recursos públicos. O PNEF focaliza prioritariamente alunos e professores das escolas de 

ensino fundamental e de ensino médio, desenvolvendo conceitos e práticas sobre direitos e 

obrigações na relação entre o cidadão e o estado. Suas ações, segundo as diretrizes do PNEF, 

devem ter caráter de educação permanente e, portanto, desvinculadas de campanhas de 

premiação com finalidade de aumento de arrecadação. 

 

No entanto, é expressiva a quantidade de cidadãos que estão fora dos bancos 

escolares e que seguem alheios à abrangência do PNEF, até porque este programa não se 

encontra consolidado em todos os estados e municípios do Brasil. Ademais, promover uma 

mudança por intermédio da educação fiscal demanda muito tempo, apesar de seu papel 

imprescindível em sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo. Neste 

sentido, campanhas publicitárias que ressaltem a importância do tributo para a manutenção do 

Estado têm sido implementadas, a exemplo da Nota Fiscal Paulista (SP), Minas Legal (MG), 

A Nota é Minha (RS), Cupom Mania (RJ), entre outras. A questão, porém, é saber se estas 

campanhas servem ao propósito de cidadania fiscal, ou apenas se prestam à finalidade 

exclusiva de aumentar a arrecadação, tornando-se uma espécie de marca populista 

característica de determinada gestão governamental? 
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O Programa Todos com a Nota – Módulo Esportivo destaca-se por sua baixa 

complexidade de entendimento por parte do cidadão usuário do programa. O site é de fácil 

acesso, onde se dispõe de um cadastro com informações atualizadas da movimentação da 

conta do usuário. A troca de cupons por pontos se dá também de maneira bastante agilizada e 

a recompensa é imediatamente creditada. O mecanismo de compra de ingressos é feito 

também de maneira célere pelo site ou pelo telefone. Toda essa simplicidade atraiu quase 108 

mil usuários ao programa, até 10 de setembro de 2012.  

 

No futebol profissional pernambucano, quase 47% da receita dos clubes advinda 

da compra de ingressos pelo torcedor vem do Programa TCN. Os clubes já receberam, entre 

2007 até agosto de 2012, mais de R$ 50 milhões resultantes dos incentivos do Programa. De 

junho de 2007 a agosto de 2012, mais de 25 milhões de documentos fiscais foram solicitados 

aos contribuintes do ICMS pelos cidadãos, perfazendo um total de mais de R$ 1,6 bilhões de 

vendas acobertadas com notas/cupons fiscais. Daí a importância de se pesquisar os aspectos 

demográficos e comportamentais desse cidadão, consumidor e contribuinte de fato do ICMS, 

ante os incentivos fornecidos pelo Programa TCN.  

  

A pesquisa de campo foi realizada em cinco postos de atendimento do TCN por 

empresa contratada pela Sefaz-PE. A amostra foi probabilística aleatória simples, hospedando 

400 usuários. Foram realizadas entrevistas pessoais por pauta utilizando-se de questionário 

fechado. Os resultados mostraram que 72% dos respondentes são do sexo masculino; 60,3% 

têm faixa etária entre 20 e 39 anos; 80,5% têm nível de escolaridade entre ginasial completo e 

superior incompleto e 61,1 % pertencem às classes sociais C e D. Outrossim, menos de 2% 

dos respondentes têm mais de 60 anos, são pós-graduados ou pertencem à classe social A. 

 

A resposta ao problema da pesquisa sugere que sim: existe evidência de que a 

Campanha Todos com a Nota conscientiza o cidadão quanto à importância social dos 

tributos e à necessidade de se exigir documentos fiscais nas aquisições de bens e serviços, 

numa proporção que varia entre 5,34% e 10,66% da população de cidadãos usuários 

que, ao menos, frequentam os postos de atendimento que albergaram a pesquisa.  

 

Esta proporção revela importante precedente, sugerindo que políticas públicas em 

cidadania fiscal possam também contribuir para a mudança de valores e crenças do cidadão.  
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5.2 Sugestões e recomendações 

 

Um trabalho de pesquisa nunca se esgota em si mesmo, e a presente dissertação 

não escapa à regra.  

 

Embora as inferências realizadas para saber se a Campanha Todos com a Nota, 

Módulo Esportivo-Digital, conscientiza ou não o cidadão usuário do programa possam ser 

aplicadas com razoável confiabilidade a todos os usuários dos 15 postos de atendimento para 

troca de notas/cupons fiscais por pontos no cartão magnético, recomenda-se que, em caso de 

realização de pesquisa futura, contemple-se todos os postos de atendimento em uma amostra 

estratificada, com o fim de assegurar a representatividade dos usuários ao longo de toda a 

extensão populacional. Sugere-se também que pesquisas futuras aproveitem as variáveis e 

parâmetros agora estudados com o fim de fazer novas comparações e inferências.   

 

 Trabalhos que contemplem a utilização de marketing social aplicado a um 

programa social na área tributária, a exemplo da Campanha Todos com a Nota, seriam muito 

bem vindos para que os esforços empreendidos não passem apenas de referencial simbólico 

de realizações de governo. Neste sentido, fundamental avaliar o resultado efetivo que indique 

eventual mudança de comportamento antes e depois de qualquer intervenção na política 

pública de cidadania fiscal. 

 

Ainda que o PNEF desaconselhe ações de educação fiscal vinculadas a 

campanhas de premiação com finalidade exclusiva de aumento de arrecadação, a presente 

pesquisa sugere que é possível conscientizar, ainda que pouco. A proposta de estudar o 

comportamento do cidadão, usuário de campanhas públicas de conscientização fiscal, pode 

ensejar outros trabalhos que aglutinem a possibilidade de levar a educação fiscal para dentro 

das campanhas, sob uma moldura não permanente, mas possível e adequada às necessidades 

de educar, informar e induzir comportamentos nos cidadãos que estão fora dos bancos 

escolares. Afinal, o saber aproveita a todos, em todos os lugares. 

 

Cabe pontuar que uma das limitações desta pesquisa foi a aplicação adaptada e 

restrita do questionário de ruminação e reflexão (QRR) aos usuários do TCN, Módulo 

Futebol. Faz-se necessário, portanto, replicar este questionário na sua totalidade para 

recepcionar, ou não, a eficácia do QRR, ou aplicar outros instrumentos mais completos e 
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sofisticados que se mostrem mais adequados às pesquisas comportamentais que revelem 

níveis racionais de consciência que sugiram, com grande grau de confiança, haver 

conscientização almejada por uma política pública, como a Campanha TCN. 

 

Por fim, destacamos ainda a importância da Psicologia Econômica no estudo do 

comportamento econômico e na tomada de decisão, que alberga várias linhas de pesquisa, 

como impostos (atitudes frente a impostos e evasão fiscal). Ferreira (2008) faz um 

rastreamento meticuloso do conhecimento construído até então pela Psicologia Econômica, 

destacando futuras contribuições da disciplina, ainda não implantada e sem livros-texto 

publicados no Brasil. Aponta temas de pesquisa, debate e intervenção nas áreas de proteção 

ao cidadão e consumidor e políticas públicas – que recepcionam a temática da tributação –, 

entre inúmeras outras.  Eis um importante caminho também a ser trilhado. 
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ANEXO – Questionário aplicado  



 

 

 

Nome do pesq:__________________     Data: ____/____    Hora: ___:___                                Nº da entrevista: ______ 
 

APRESENTAÇÃO: Bom dia/tarde/noite, meu nome é......., sou entrevistador(a) da DIP uma empresa de pesquisa e 
esta realizando um estudo sobre o comportamento do consumidor. Sua contribuição será muito importante. 

Manteremos sigilo sobre suas informações. 

 

1. Informações Gerais: 

 
P1. Ponto de coleta:  1. Cordeiro (Expresso Cidadão Cordeiro) 2. Boa Viagem 
   3. Totó (Clube Social Bido Krause)  4. Casa Amarela 

5. Centro (Metrô - Estação Recife) 
 

2. Aspectos Comportamentais: 
 
P2.  Agora eu vou ler algumas frases para o(a) sr(a)e gostaria que me dissesse as respostas que combinam com 
elas. Vamos começar com a frase (LEIA 1ª FRASE DE ACORDO COM RODÍZIO).(entrevistador mostrar 
Cartão 1) 

 

 

Rodízio 

 
Dimensões Sempre 

Quase 
sempre 

Às vezes 
Quase 
nunca 

Nunca 
Não soube 

avaliar 

 2.1. Você sempre pede nota 
fiscal nas suas compras? 

5 4 3 2 1 0 

 2.2. Você sempre pede nota 
fiscal para garantir seus 
direitos como consumidor? 

5 4 3 2 1 0 

 2.3. Você apenas pede nota 
fiscal para obter um ganho 
pessoal? 

5 4 3 2 1 0 

 2.4. Você pede nota fiscal 
porque é importante para a 
arrecadação de impostos? 

5 4 3 2 1 0 

 2.5. Você pede nota fiscal 
porque pode trocá-la por 
ingressos para assistir ao 
futebol? 

5 4 3 2 1 0 

 2.6.  Você recebe nota fiscal de 
outras pessoas para poder 
adquirir ingressos para o 
futebol? 

5 4 3 2 1 0 

 2.7. Você orienta seus parentes 
e amigos a pedirem nota fiscal 
para poder adquirir ingressos 
para o futebol? 

5 4 3 2 1 0 

 2.8. Você pede a nota porque é 
importante para sociedade? 

5 4 3 2 1 0 



 

 

 

 




