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Resumo 
 

 

Objetivo: a presente dissertação teve por objetivo desenvolver uma cadeia 

nomológica (cadeia causal) que explicite como os antecedentes comportamentais 

conduzem a intenção e concretização do pagamento do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) ao município de Ribeirão das Neves. Relevância/originalidade: 

malgrado seja reconhecida a importância do processo de conformidade fiscal a partir 

dos aspectos comportamentais na arquitetura de escolha, a administração do 

município de Ribeirão das Neves não conta ainda com um estudo sistematizado a 

esse respeito. Para preencher essa lacuna, esta pesquisa procede a um exame dos 

determinantes da conformidade fiscal com base nos fundamentos comportamentais. 

Metodologia/abordagem: o adentramento no referencial teórico referente ao 

comportamento do consumidor permitiu a adaptação de um modelo de análise 

constituído de nove dimensões (construtos) e 44 indicadores (variáveis medidas). 

Com base nesse modelo analítico, construiu-se um questionário para um survey 

aplicado aos contribuintes do IPTU do município. Na sequência, procedeu-se a uma 

modelagem com equações estruturais do modelo adaptado da Teoria do 

Comportamento Planejado. Principais resultados: o modelo que traduz a cadeia 

causal que permite analisar a influência de aspectos comportamentais na 

determinação das intenções e concretização do pagamento do IPTU foi validado 

pelos dados provenientes do survey. Adicionalmente, as hipóteses a respeito dos 

direcionamentos e intensidades da rede atitudinal do comportamento foram 

devidamente testadas. Contribuições teóricas/metodológicas: o estudo, além de 

contribuir com um exame dos fundamentos teóricos do modelo utilizado, representa 

mais um suporte empírico para o modelo apresentado, contribuindo para a sua 

robustez. Contribuições sociais/para a gestão: o modelo adaptado para este 

estudo e a sua aplicação passam a constituir um instrumento gerencial e de 

planejamento, para o município de Neves tratar a questão de conformidade fiscal no 

combate à sonegação do pagamento do IPTU ao município. 

 
Palavras-chave: Comportamento. Conformidade fiscal. Ciências Comportamentais. 



Abstract 
 

Objective: this dissertation aimed to develop a nomological chain (causal chain) that 
explains how behavioral antecedents lead to the intention and accomplishment of 
paying the property tax (IPTU) for the municipality of Ribeirão das Neves. 
Relevance/originality: Although the importance of the tax compliance process from 
behavioral aspects in the architecture of choice is well known, the administration of 
the municipality of Ribeirão das Neves still lacks a systematized study in this regard. 
To fill this gap, this research proceeds to examine the determinants of fiscal 
compliance based on behavioral foundations. Methodology/Approach: Delving into 
the theoretical framework concerning consumer behavior allowed us to adapt an 
analysis model consisting of nine dimensions (constructs) and 44 indicators 
(measured variables). Based on this analytical model, a questionnaire was built for a 
survey applied to the municipality's IPTU taxpayers. In the sequence, we proceeded 
to a modeling with structural equations of the model adapted from the Theory of 
Planned Behavior. Main results: The model that translates the causal chain that 
allows analyzing the influence of behavioral aspects in determining the intentions and 
concretization of the payment of the IPTU was validated by the data from the survey. 
Additionally, the hypotheses concerning the directions and intensities of the 
attitudinal network of behavior were duly tested. Theoretical/methodological 
contributions: The study, in addition to contributing an examination of the 
theoretical underpinnings of the model used, represents further empirical support for 
the model presented contributing to its robustness. Social/management 
contributions: the model adapted for this study and its application become a 
managerial and planning tool for the municipality of Neves to address the issue of 
fiscal compliance in the fight against evasion of payment of the municipality's IPTU. 

 
Keywords: Behavior, Fiscal Compliance and Behavior Sciences. 
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1 Introdução 

 
 

Em consonância com o que vem acontecendo em diversos países, observa-se no 

Brasil uma contínua formulação de uma agenda de pesquisa em Ciências 

Comportamentais divisando o desenvolvimento de um instrumental analítico mais 

adaptado ao entendimento e tratamento das questões concernentes aos diversos 

níveis da administração pública. Essa constatação é particularmente verdadeira no 

campo das finanças públicas, mormente na área do combate à evasão fiscal. 

 
Larkin, Sanders e Andresen (2019) observam que teorias comportamentais são 

bastante relevantes para o tratamento das questões administrativas municipais em 

países em desenvolvimento, como o Brasil. Não obstante, teorias decorrentes da 

Ciência Comportamental têm sido pouco estudadas e testadas no país. 

 
Conforme Lourenço, Ciriolo, Rafael e Troussard (2016), a Ciência Comportamental 

tem por objeto de estudo as tomadas de decisões econômicas e por base o 

comportamento humano decorrente da aplicação de insights econômicos, 

psicológicos e sociológicos. Especificamente, Lourenço et al. (2016) denominam 

“insights comportamentais” os resultados de pesquisas multidisciplinares em campos 

como Psicologia, Economia, Sociologia e Ciências Neurais, que procuram explicar 

como os seres humanos se comportam e tomam decisões na vida cotidiana. 

 
Estimular o comportamento é essencial para as políticas públicas (Kahneman, 

2012). Seus formuladores enfrentam desafios como violência, sustentabilidade 

ambiental e crises econômicas. A utilização do conhecimento produzido pela Ciência 

Comportamental no desenvolvimento de ferramentas para a gestão pública é uma 

tendência crescente em grandes cidades. 

 
Políticas públicas referem-se a procedimentos que objetivam propor e engendrar 

mudanças comportamentais. Nesse sentido, tais políticas demandam profundo um 

entendimento da natureza humana que, ao fim e ao cabo, definem as escolhas 

tomadas pelas pessoas e suas respectivas consequências (Kahneman, 2012). 
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Ao propor políticas públicas, o Estado frequentemente busca alterar o 

comportamento dos agentes – individuais ou coletivos –, utilizando vários 

instrumentos, seja por meio legal, incentivos fiscais, aumento de impostos e 

disponibilização de informações. Tais instrumentos baseiam-se no modelo do agente 

racional (Sigora, Banduki & Campos, 2020). 

 
A teoria econômica da decisão possui pressupostos básicos em relação ao 

comportamento dos indivíduos. O agente racional que maximiza sua utilidade 

(medida de bem-estar utilizada pelos economistas) é capaz de processar grandes 

volumes de informações, realizar cálculos matemáticos e estatísticos complexos e 

fazer escolhas de modo coerente, visando sempre maximizar o seu bem-estar (Melo, 

2010). 

 
Esse modelo de agente racional permaneceu praticamente incontestado na corrente 

do pensamento econômico até recentemente, quando a Psicologia moderna 

alcançou alguns consensos sobre aspectos importantes da natureza e da condição 

humana (Kahneman, 2012). 

 
Nesse sentido, estudos que transcendem a teoria econômica tradicional comungam 

da mesma opinião da Psicologia do julgamento, no sentido de que fatores 

cognitivos, emocionais (e também sociais) são determinantes do comportamento e, 

portanto, alvos de intervenções de políticas públicas (Kahneman, 2012). 

 
A premissa que subjaz os questionamentos da economia comportamental no 

desenho de políticas públicas é o de que as pessoas não são boas em tomar 

decisões quanto julgam que são (Thaler, 2019). Os laureados Daniel Kahneman, 

Amos Tversky e Richard Thaler identificaram, por meio de estudos experimentais no 

campo da Psicologia do julgamento, que o processo de tomada de decisão das 

pessoas baseia-se em limitado número de heurísticas, úteis, pois simplificam o 

processo. Contudo, podem levar a erros sistemáticos: os vieses (Kahneman, 2012). 

 
As heurísticas são atalhos mentais que se toma para realizar escolhas ou regras que 

tornam mais fácil a tomada de decisão (Kahneman, 2012). São os julgamentos 

intuitivos, o bom senso. Elas ajudam a encontrar respostas adequadas a todas as 
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escolhas do dia a dia, assim como a reagir em momentos em que não há tempo de 

refletir sobre determinado problema (Kahneman, 2012). 

 
Partindo dessas ideias e entendendo a limitação do poder de tomada de decisão das 

pessoas, Thaler e Sunstein (2019) propõem o modelo chamado de arquitetura de 

escolha, também conhecido como nudge, palavra da língua inglesa que significa dar 

um empurrãozinho, cutucar na costela, principalmente com os cotovelos. Nesse 

sentido, o nudge, o ato de alertar, lembrar ou avisar gentilmente tem como objetivo a 

compreensão do processo de tomada de decisão, de modo a influenciar 

positivamente a decisão. 

 
O desenho da arquitetura de escolha contribui para melhorar a capacidade das 

pessoas para tomarem melhores decisões, escolhendo alternativas mais benéficas 

para si (Thaler & Sunstein, 2019). Essa contribuição, porém, é apenas uma 

orientação e não uma obrigação (Liberato, 2020). O arquiteto de escolha tem a 

responsabilidade de pensar o contexto nos qual as pessoas tomam decisões e 

melhorar esse ambiente, retirando obstáculos para que elas possam tomar melhores 

decisões (Thaler & Sunstein, 2019). 

 
Diante do grande desafio de diminuir a evasão fiscal, os municípios precisam de 

sistemas eficazes de cobranças, que vão além das medidas políticas padrão – como 

reforma da legislação e administrativa – que podem não ser suficientes (World Bank, 

2019). Entretanto, a maioria das administrações públicas encontra barreiras, como: 

burocracia administrativa, falta de infraestrutura tecnológica, limitações de recursos 

financeiros e constrangimento político para efetivação de políticas eficazes de 

cobrança. A compreensão profunda do comportamento humano e de como os 

indivíduos interagem com políticas e programas públicos pode fornecer soluções 

criativas e rentáveis a esses desafios (World Bank, 2019). 

 
Estudos como os de Coleman (1996), Wenzel (2001), Chetty, Looney & Kroft (2009), 

Hallsworth (2014), Stewart, Hernandez, Ruda & Sanders (2016), Biddle, Fels & 

Sinning (2017), Feitosa e Cruz (2019), World Bank (2019), Larkin et al. (2019) e 

Pfeifer e Pacheco (2020) detalham uma abordagem para a conformidade fiscal 

baseada na suposição de que os contribuintes são influenciados por vários aspectos 
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comportamentais, como normas sociais, status quo, aversão à perda e sentimento 

de punição, e que seu descumprimento pode refletir parcialmente suas percepções 

errôneas sobre esses comportamentos. Os contribuintes podem perceber ou ouvir 

falar sobre outros que violam as leis fiscais e assumem que o fazem porque 

endossam a norma de que a não conformidade fiscal é aceitável e não passível de 

punição. Eles desconsideram, contudo, a possibilidade de que outros contribuintes 

não conformes também podem ter agido em desacordo com a suposta norma, e não 

de acordo com suas próprias convicções (Wenzel, 2001). 

 
Portanto, a norma do não cumprimento pode ser um mito perpetuado por esse 

processo de “irracionalidade”, um mito que poderia influenciar o comportamento dos 

contribuintes, afetando diretamente a adimplência com o Fisco municipal. 

 
Partindo dessas ideias e considerando a capacidade da Ciência Comportamental em 

influenciar a tomada de decisão com melhora da conformidade na área fiscal, adota- 

se para esta dissertação o conceito de nudges “como qualquer aspecto da 

arquitetura de escolha que altera o comportamento das pessoas de uma forma 

previsível, sem proibir quaisquer opções ou alterar significativamente seus incentivos 

econômicos” (Thaler & Sunstein, 2019, p. 14). 

 
Compreendendo a complexidade do ambiente público e a responsabilidade de 

buscar o bem social a partir da justiça fiscal, propõe-se um estudo que permita 

analisar a influência de aspectos comportamentais na determinação das intenções e 

concretização do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) a partir da 

identificação dos determinantes da conformidade fiscal estribado em aspectos 

comportamentais do modelo da Teoria do Comportamento Planejado. 

 
A Prefeitura de Ribeirão das Neves é órgão do Poder Executivo da cidade de 

Ribeirão das Neves, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. A 

Secretaria de Fazenda é órgão responsável pela gestão dos recursos financeiros, 

tendo como atribuição arrecadar tributos, controlar entradas e saídas de repasses de 

outros entes políticos, executar pagamentos das despesas públicas e realizar o 

planejamento de contas a pagar, precatórios ou não. Dentro da estrutura 

organizacional da Secretaria de Fazenda está a Gerência de Dívida Ativa. 
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De acordo com o documento técnico aprovado pela Portaria Federal nº 564, de 27 

de outubro de 2004: 

 
A Dívida Ativa constitui-se em um conjunto de direitos ou créditos de várias 
naturezas, em favor da Fazenda Pública, com prazos estabelecidos na 
legislação pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores, por meio de 
órgão ou unidade específica instituída para fins de cobrança na forma da lei 
(Brasil, 2004, s.p.). 

 
Por se tratar de um ativo, a dívida ativa constitui-se em importante fonte de receita. 

Seu resgate é de grande relevância frente ao aumento das obrigações a cargo do 

município para atendimento das crescentes demandas sociais. E impele os gestores 

a investirem na adoção de medidas para aumentar a capacidade de recuperação de 

tais créditos. 

 
A cobrança de impostos é atividade essencial e, na maioria das cidades, as receitas 

fiscais são o principal meio pelo qual os bens e serviços públicos são financiados 

(Larkin et al., 2019; Stewart et al., 2016). 

 
O imposto municipal é fixado e cobrado localmente, com toda a carga administrativa 

recaindo sobre a administração pública. Dessa forma, o imposto municipal é 

administrado em nível subnacional e as prefeituras são responsáveis pelo 

planejamento, lançamento, envio, arquivamento e cobranças dos seus tributos. 

Atingir alta taxa de cumprimento envolve dispendioso processo de cobrança (Larkin 

et al., 2019). 

 
Um quarto da receita própria de Ribeirão das Neves provém da arrecadação de 

impostos. O IPTU corresponde ao valor aproximando de R$ 19 milhões, sendo 

extremamente relevante para a sustentabilidade financeira da cidade. No ano de 

2021, 48% dos contribuintes do município não pagaram o IPTU 2021 a tempo e 

adquiriram dívidas com o município, ainda que o atraso incorra em multa diária de 

0,33% e juros 1%. Segundo a Secretaria de Fazenda, o volume de tributos não 

pagos em 2021 chegou a 70 milhões, quantia muito relevante para a realização de 

serviços que promovem o bem social. 
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A evasão fiscal é um problema para muitas cidades pelo mundo, em particular em 

Ribeirão das Neves, onde o problema tem grande significância. Com o aumento da 

evasão fiscal explicado principalmente pela crise econômica mundial, os 

departamentos fiscais em todo o mundo repensaram sua forma de realizar o 

processo de cobrança fiscal, incluindo aspectos comportamentais na arquitetura de 

escolha, quase sempre com resultados eficientes de baixo custo (Pfeifer & Pacheco, 

2020). 

 
Malgrado seja reconhecida a importância do processo de conformidade fiscal a partir 

dos aspectos comportamentais na arquitetura de escolha, conforme descrito, as 

administrações públicas não contam ainda com um estudo sistematizado a esse 

respeito. Tal fato constitui uma lacuna que dificulta o desenvolvimento de um 

instrumental analítico mais adaptado ao entendimento e tratamento das questões 

concernentes aos estudos da Ciência Comportamental nas diversas instâncias da 

administração pública. Desse modo, a relevância de uma pesquisa capaz de 

preencher essa lacuna é perfeitamente explícita. Nesse sentido, esta investigação é 

direcionada a responder a seguinte pergunta de partida: quais são as características 

da cadeia nomológica (cadeia causal) que permite analisar a influência de aspectos 

comportamentais na determinação das intenções e concretização do pagamento do 

IPTU no município de Ribeirão das Neves? 

 
1.1 Objetivos 

 
 

O presente trabalho tem os seguintes objetivos: 

 
 

1.1.1 Objetivo geral 

 
 

Desenvolver uma cadeia nomológica (cadeia causal) que explicite como os 

antecedentes comportamentais conduzem a intenção e concretização do pagamento 

do IPTU para o município de Ribeirão das Neves. 

 
1.1.2 Objetivos específicos 

 
 

Como objetivos específicos, buscar-se-ão: 
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a) Estimar os direcionamentos e intensidades da rede atitudinal do 

comportamento dos cidadãos do município de Ribeirão das Neves em 

relação à intenção e à concretização do pagamento do IPTU. 

b) Proceder ao teste das seguintes hipóteses: 
 

 
H1 Existe um efeito positivo do regime de penalidade sobre a atitude 1 

H2 Existe um efeito positivo do regime de penalidade sobre a atitude 2 

 

H3 
Existe um efeito positivo do regime de penalidade sobre as intenções de 

comportamento 

H4 Existe um efeito positivo da atitude 1 sobre as intenções de comportamento 

H5 Existe um efeito positivo da atitude 2 sobre as intenções de comportamento 

 

H6 
Existe um efeito positivo das normas subjetivas sobre as intenções de 

comportamento 

 

H7 
Existe um efeito positivo da percepção de controle sobre as intenções de 

comportamento 

 

H8 
Existe um efeito positivo do sistema tributário sobre as intenções de 

comportamento 

 

H9 
Existe um efeito positivo da percepção em relação às autoridades tributárias 

sobre as intenções de comportamento 

H10 Existe um efeito positivo do sistema tributário sobre o comportamento 

 

H11 
Existe um efeito positivo da percepção em relação às autoridades tributárias 

sobre o comportamento 

 

H12 
Existe  um  efeito  positivo  das intenções de  comportamento  sobre o 

comportamento 

H13 Existe um efeito positivo do regime de penalidade sobre o comportamento 

H14 Existe um efeito positivo da atitude 1 sobre o comportamento 

H15 Existe um efeito positivo da atitude 2 sobre o comportamento 

H16 Existe um efeito positivo das normas subjetivas sobre o comportamento 

H17 Existe um efeito positivo da percepção de controle sobre o comportamento 
 

 

1.2 Estrutura do trabalho 

 
 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro corresponde a esta 

introdução, que contempla o tema, a contextualização, a problemática, os objetivos e 
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as justificativas da pesquisa. O segundo capítulo apresenta o referencial teórico do 

qual se extraiu o modelo de análise que constituiu o arcabouço teórico conceitual 

norteador do estudo. No terceiro descreve-se a metodologia, com a caracterização 

da pesquisa, a descrição da unidade de análise e observação, a técnica de coleta e 

tratamento inicial do banco de dados. O quarto capítulo analisa os resultados 

decorrentes da aplicação do modelo de análise. No quinto capítulo tecem-se as 

considerações finais do estudo, sinalizando a sua relevância tanto gerencial quanto 

acadêmica. 
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2 Referencial Teórico 

 
 

O estudo das Ciências Comportamentais na administração pública, embora seja 

relativamente novo, vem apresentando significativo crescimento, principalmente na 

área de finanças públicas, em que os resultados oferecem retorno financeiro rápido 

e de baixo custo. Entretanto, não existem ainda estudos aplicados ao âmbito de 

cidades com baixo poder econômico. 

 
Esse aspecto é confirmado por Lourenço et al. (2016) e Stewart et al. (2016) ao 

destacarem o fato de que a maioria dos estudos sobre o tema foi realizada em 

países ocidentais, com alta taxa de escolaridade, industrializados, ricos e 

democráticos. 

 
Nesta seção são apresentados os principais estudos sobre a matéria e, 

particularmente, a percepção mais aprofundada da utilização das Ciências 

Comportamentais no combate à evasão fiscal. 

 
Entender a essência de um comportamento e a função desempenhada pelo 

ambiente em que ele ocorre é relevante para o desenvolvimento de intervenções em 

políticas públicas capazes de apresentar melhores resultados para mudança de 

hábitos. Para estender ao máximo os benefícios das intervenções visando à 

mudança do comportamento, é essencial que o Estado entenda como os fatores 

comportamentais variam em função dos hábitos particulares, da população e das 

condições da cidade. 

 
A Ciência Comportamental está cada vez mais sendo usada para informar e 

desenvolver intervenções políticas. Possivelmente, o uso mais notório da Ciência 

Comportamental em políticas públicas tem ocorrido mediante o desenvolvimento da 

ferramenta nudge, com base no trabalho de Thaler e Sunstein (2019). 

 
A transformação da ocorrência de qualquer comportamento específico requer ações 

eficientes para concretizar diretrizes de políticas públicas. O Estado busca 

transformar determinado comportamento – individual ou coletivo – empregando 
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vários instrumentos normativos, tais como regulamentação, incentivos e 

disponibilização de informação (Sigora et al., 2020). 

 
Tais instrumentos são desenvolvidos tendo como fundamento o conceito de agente 

racional utilizado pela economia. Tal conceito, por sua vez, está estribado em um 

conjunto de pressupostos básicos em relação ao comportamento dos indivíduos. Os 

agentes racionais são capazes de agir com base em objetivos. São também 

capazes de ordenar de forma hierárquica suas preferências e realizar cálculos 

racionais que se referem sempre a aumentar seu bem-estar individual (Melo, 2010). 

 
As Ciências Comportamentais vêm evoluindo e apresentando outros elementos para 

o desenvolvimento de novas estratégias de atuação, ensejando mudanças do 

comportamento dos agentes. A Ciência Comportamental é considerada o estudo 

das influências cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o comportamento 

econômico das pessoas (Avila & Bianchi, 2015). 

 
Ao desenvolver políticas públicas baseadas no comportamento das pessoas, o 

Estado parte do pressuposto de que as pessoas maximizam suas preferências com 

o intuito de sempre aumentar o seu bem-estar. Assim, com o ato de pagar o seu 

imposto ao Fisco municipal, o contribuinte age de forma puramente racional, 

realizando todos os cálculos referentes às penalidades ao deixar de pagar. Ele 

busca e processa todas as informações sobre o modelo de cobrança e ajuizamento 

e suas implicações, organiza-as em ordem de preferências, sempre priorizando as 

que aumenta sua satisfação, e então toma a decisão, escolhendo a alternativa que 

maximiza sua preferência (Thaler & Sunstein, 2019). 

 
Kahneman (2012) e Thaler e Sunstein (2019) contestam o modelo de agente 

racional que permaneceu praticamente indiscutível pela teoria econômica. Cabe 

ressaltar que evidências experimentais oriundas da Psicologia e da própria 

Economia permitiram questionar os pressupostos e previsões do modelo bem como 

sugerir que a tomada de decisão estritamente racional é mais exceção do que regra 

(Haynes, Service, Goldacre & Torgerson, 2012). 
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Diante da complexidade e da importância do processo de tomada de decisão 

racional para as organizações públicas e privadas, aprofunda-se na próxima seção 

no conceito de racionalidade limitada, com o intuito de compreender melhor esse 

fenômeno. 

 
2.1 Racionalidade limitada 

 
 

Em um mundo ideal as pessoas não são instigadas por escolhas padrão, opiniões e 

normas sociais. As decisões são tomadas racionalmente, com extrema atenção. O 

que se observa efetivamente é que as decisões, na maioria das vezes, são tomadas 

de forma distraída e irrefletida. 

 
A conclusão natural é de que a racionalidade anteriormente descrita pertence a um 

mundo neoclássico, habitual e menos complexo do que o mundo em que vivemos. 

Pensar e analisar tudo aquilo que escolhemos ou temos que escolher exige muita 

energia, tempo e ilimitada racionalidade (Melo, 2010). 

 
A racionalidade como hipótese está implícita na teoria econômica da escolha desde 

o seu princípio. A teoria tradicional faz do homem um ser capaz de tomar decisões 

calculistas, frias e, por consequência, ótimas. 

 
Samson (2021) preleciona que a racionalidade limitada é um conceito proposto por 

Herbert Simon e que desafia a noção de racionalidade humana implícita no conceito 

de homo economicus. A racionalidade é limitada porque há limites para nossa 

capacidade de pensamento, informação disponível e tempo (Samson et al., 1982 

como citado em Samson, 2021). A racionalidade limitada é um pressuposto 

fundamental da visão de "avaliações naturais" de heurística e modelos de sistema 

duplo do pensamento, e é um dos fundamentos psicológicos da economia 

comportamental: “Toda a racionalidade no processo de decisão é limitada. O gestor 

não maximiza, toma decisões que o satisfazem, descobre soluções aceitáveis para 

problemas bem reais. Contenta-se com alternativas satisfatórias” (Simon, Herbert) 

 
Herbert Simon deu vida ao “homem administrativo” em oposição ao homo 

economicus que, segundo a teoria econômica tradicional, é o ser completamente 
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racional abordado no início deste capítulo. Assim sendo, diferentemente da espécie 

tradicional adotada, o homem administrativo, por vezes, contenta-se com o 

satisfatório e deixa, logo, a maximização do bem-estar um pouco de lado (Avila & 

Bianchi, 2015). 

 
No entendimento de Leicester, Peter & Imran (2012), as principais ideias da Ciência 

Comportamental ajudaram a desenvolver a estrutura de escolha da economia 

tradicional, em que se infere que as pessoas fazem escolhas racionais, egoístas e 

consistentes. Com base em um corpo de evidências de que nem sempre esse é o 

caso, o modelo da Ciência Comportamental sugere diferentemente e apresenta ricas 

suposições, permitindo um alinhamento entre as previsões geradas pelo modelo e 

os resultados efetivamente observados. E contribui para explicar os padrões de 

comportamento que não são compatíveis com a abordagem tradicional. 

 
O modelo econômico tradicional assume que as escolhas são feitas de forma 

consistente, racional e de maneira interessada, com base na ideia de que as 

pessoas visam maximizar sua utilidade em face de um número de restrições 

econômicas, incluindo preços e quanto dinheiro elas têm para gastar (Thaler & 

Sunstein, 2019). 

 
Chetty et al. (2009), fundamentalmente, apresentam o modelo econômico padrão 

tendo como aspectos principais: pessoas otimizam de acordo com suas preferências 

e as restrições que enfrentam. 

 
A Ciência Comportamental, para Leicester et al. (2012), possui maneiras pelas quais 

todos os aspectos podem ser abordados para fornecer modelos de escolhas mais 

realistas. Avila e Bianchi (2015) afirmam que pessoas podem nem sempre optar pela 

escolha ideal (maximização da utilidade), mas podem contar com uma escolha mais 

simples, “regras práticas”, na tomada de decisão. Isso é chamado de racionalidade 

limitada. As pessoas fazem a melhor escolha de acordo com a sua regra de decisão 

particular. 

 
Ainda segundo Leicester et al. (2012), as decisões podem ser guiadas não apenas 

pelas restrições econômicas padrão, como preços e informações, mas também por 
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outros fatores, como a forma como as escolhas são enquadradas ou impulsionadas 

pelo ambiente em que são feitas. 

 
Lourenço et al. (2016) defendem que as preferências podem depender não apenas 

das escolhas que o indivíduo realmente faz, mas também das que outros fazem. Em 

outras palavras, diferentemente do que propugna a suposição usual de puro 

interesse próprio, pode haver preferências sociais que afetam a tomada de decisão. 

 
Avila e Bianchi (2015) afirmam que a utilidade que é obtida a partir de uma decisão 

particular também pode ser parcialmente determinada por escolhas que foram 

rejeitadas, o que significa que mudanças no conjunto de escolhas podem afetar os 

resultados. 

 
O exposto evidencia que o processo de tomada de decisão é frequentemente 

complicado, por haver muitas opções de escolhas - programas de parcelamentos de 

débitos, refis, pouco acompanhamento do Fisco, e assim por diante. 

 
Supondo que o consumidor ou contribuinte seja muito bem informado sobre todas as 

opções, pode ser difícil e caro fazer uma escolha. Por exemplo, em termos de 

legislação tributária, há comprovações de que muitos contribuintes nada entendem 

sobre os juros, multas e correções pelo atraso por falta de pagamento, 

subestimando o valor futuro das dívidas acumuladas. 

 
De acordo com Liberato (2020), uma resposta à complexidade do processo de 

decisão consiste na utilização de formas alternativas de fazer escolhas, rotuladas de 

heurísticas e vieses, que muitas vezes podem levar a escolhas aproximadas das 

ideais ou, na maioria dos casos, gerar resultados piores. 

 
Contudo, a tentativa de moldar um ser humano real que comete erros e toma 

decisões muitas vezes apenas satisfatórias e, portanto, não ótimas, permite 

compreender melhor as demandas dos contribuintes e os problemas por eles 

enfrentados (Lourenço et al., 2016). 
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Não obstante, Avila e Bianchi (2015) acreditam que a construção de políticas em 

finanças públicas é cada vez mais complexa, podendo, em muitos aspectos, ser 

auxiliada por uma ciência mais humana, como a comportamental. 

 
As chamadas heurísticas e vieses permitem explicitar comportamentos distintos 

daqueles preconizados pela teoria padrão; as heurísticas, assim como na 

denominação de Simon, consistem em “atalhos mentais” e operam de maneira a 

diminuir possíveis custos cognitivos de decisões complexas, formulando respostas 

automatizadas, quando deveriam ser produzidas de forma lenta e racional. 

 
Como resultado, isso pode levar a erros que, sendo sistemáticos e replicáveis, são 

nomeados vieses. Entre eles estão a confiança excessiva, a disponibilidade, a 

inércia (viés do status quo), representatividade e outros, que serão descritos a 

seguir. 

 
2.2 Conceito de heurísticas e vieses 

 
 

Tratado por Kahnemam (2012), nosso processo de tomada de decisão é orientado, 

usualmente, sob condições de incertezas. Como não possuímos capacidade de 

realizar processamentos de todas as probabilidades de ocorrência de diferentes 

cenários para que a decisão dentro de um cenário seja a melhor possível, 

recorremos a atalhos e simplificamos em momentos de decisões. 

 
Kahnemam (2012) conceitua as heurísticas como atalhos tomados para fazer 

escolhas. Por um lado, simplificam a tomada de decisão, por outro, podem induzir a 

erros de percepção, avaliação e julgamento que escapam à racionalidade ou estão 

em desacordo com a teoria da tomada de decisão. 

 
As heurísticas são regras de bolso que ajudam a encontrar respostas adequadas, 

ainda que geralmente imperfeitas, para perguntas difíceis. Estas, por sua vez, 

podem induzir a erros sistemáticos na avaliação de probabilidades e levar a vieses 

comuns (Thaler & Sunstein, 2019). 
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Kahnemam (2012) aduz que os vieses são distorções de raciocínio causadas pelo 

uso de heurísticas em vez de análises mais profundas. São o fruto de uma resposta 

incompleta, que não permite que a decisão tomada seja ótima e racional. 

 
As heurísticas representam um julgamento intuitivo e, portanto, assemelham-se ao 

comportamento natural, quase sempre ingênuo, advindo de intuições (Kahnemam, 

2012). As heurísticas se valem, então, de dados limitados, além de avaliações 

subjetivas, podendo resultar, como dito, em acertos, o que, inclusive, justifica sua 

utilização, mas também em respostas (e escolhas) subótimas e erros. 

 
Dessa forma, pode-se concluir que os vieses direcionam as decisões 

previsivelmente erradas e podem ser padronizados, além de observados 

sistematicamente em vários indivíduos. 

 
Existem diversos tipos de heurísticas e vieses; para fins deste estudo serão 

descritos os principais identificados em pesquisas sobre nudge na área pública, a 

saber: heurística da disponibilidade, representatividade, ancoragem, norma social, 

status quo, efeito de adoção, aversão à perda, viés da confirmação, contabilidade 

mental, força de vontade, desconto hiperbólico, sobrecarga de escolhas e 

sobrecarga de informações. 

 
Avila e Bianchi (2015) e Samson (2021) percebem as heurísticas e vieses como 

elementos-chave para a compreensão das estratégias a serem adotadas para a 

utilização das ferramentas das Ciências Comportamentais que foram comprovadas 

por meio de pesquisas científicas no processo de tomada de decisão sobre políticas 

públicas pelo mundo. 

 
As considerações anteriores a respeito dos conceitos de heurística e vieses foram 

elaboradas com o intuito de melhor apresentar os tipos de influências 

comportamentais, que são norteadores desta dissertação. 
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2.2.1 Tipos de heurísticas e vieses 

 
 

A heurística da representatividade é uma das principais heurísticas, junto com 

disponibilidade e afeto. Kahneman e Tversky (1972) atestam que ela é utilizada 

quando se julga a probabilidade de um objeto ou evento A pertencer à classe B, 

observando o grau em que A se assemelha a B. Quando se faz isso, negligenciam- 

se as informações sobre a probabilidade geral de B ocorrer (sua taxa básica). 

Considere-se o seguinte problema apresentado por Kahneman (2012): 

 
Pedro é fã de música clássica e gosta de passear por museus nas férias. Enquanto 

crescia, ele gostava de jogar xadrez com familiares e amigos. Qual situação é mais 

provável? 

A. Pedro toca violino para orquestra da sua cidade 

B. Pedro é um fazendeiro 

 
 

A maioria das pessoas escolherá a opção A porque a descrição do Pedro 

corresponde ao estereótipo que podemos ter sobre músicos clássicos em vez de 

fazendeiros. Na realidade, a probabilidade de B ser verdadeiro é muito maior, 

porque os agricultores constituem uma proporção muito maior da população. 

Avaliações baseadas em representatividade constituem um atalho cognitivo comum 

em certos contextos. Por exemplo, um contribuinte pode inferir que determinada 

administração pública não oferece serviços de qualidade devido à disponibilidade de 

indicativo nacional de que administrações públicas prestam maus serviços 

(Kahneman & Tversky, 1972). 

 
A disponibilidade é uma heurística por meio da qual as pessoas fazem julgamentos 

sobre a probabilidade de um evento com base na facilidade com que um exemplo ou 

caso vem à mente. Outro exemplo, os investidores podem julgar a qualidade de um 

investimento com base em informações que apareceram recentemente no noticiário, 

ignorando outros fatos relevantes (Tversky & Kahneman, 1974). 

 
Já a ancoragem diz respeito ao efeito que um ponto inicial de referência (“âncora”) 

exerce sobre nossos julgamentos e decisões subsequentes. Uma vez que uma 

âncora é estabelecida, nossa tendência é comparar qualquer nova informação a ela, 
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ainda que esse ponto inicial de referência seja irrelevante para a situação posta. O 

efeito acontece quando as pessoas consideram um valor em particular para uma 

quantidade desconhecida antes de estimar essa quantidade. 

 
Em outro experimento, pediu-se aos participantes que escrevessem os últimos três 

dígitos do seu número de telefone multiplicados por mil (por exemplo, 678 = 

678.000). Os resultados mostraram que as estimativas subsequentes das pessoas 

sobre os preços das casas foram significativamente influenciadas pela âncora 

arbitrária, embora tenham recebido uma apresentação de 10 minutos sobre fatos e 

números do mercado imobiliário no início do estudo. 

 
Além disso, as normas sociais sinalizam um comportamento adequado e são 

classificadas como expectativas ou regras comportamentais dentro de um grupo de 

pessoas. 

 
Nas políticas públicas, compreender essas influências é importante por dois motivos 

destacados por Thaler e Sunstein (2019). Primeiro, porque a maioria das pessoas 

aprende com as outras. Aprender com os outros é como os indivíduos e a sociedade 

se desenvolvem. Mas muitas das nossas ideias mais equivocadas também são 

transmitidas por outros. Quando as influências sociais fazem as pessoas adotarem 

crenças falsas ou tendenciosas, um nudge pode ajudá-las. 

 
Ainda segundo Thaler e Sunstein (2019), as influências sociais se agrupam em duas 

categorias básicas. A primeira envolve informações. Se muitas pessoas fazem ou 

pensam algo, suas ações e pensamentos transmitem informações sobre o que seria 

mais conveniente fazer ou pensar. A segunda envolve pressão social e o desejo de 

evitar a desaprovação do grupo. Se você se importa com que os outros pensam ao 

seu respeito (talvez acreditar, equivocadamente, que eles estejam prestando 

atenção ao que você faz), talvez acabe seguindo a multidão para evitar sua ira ou 

cair nas graças dela. 

 
O que se pode concluir disso é que humanos são facilmente influenciados por outros 

humanos, grupos, cidades e até mesmo países aparentemente semelhantes e 

podem convergir em crenças e atos muitos diferentes só por causa de variações 
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mínimas e muitas vezes arbitrárias nos pontos de partidas (Thaler & Sunstein, 

2019). 

 
Tanto no setor privado quanto no público, pessoas coerentes e firmes podem 

influenciar grupos inteiros e mudar práticas de acordo com o que elas preferirem. 

Vários grupos se deixam influenciar pelo que é conhecido como “conservadorismo 

coletivo”: tendência a se manter fiel a padrões estabelecidos mesmo quando é 

necessário usar novos (Thaler & Sunstein, 2019). 

 
Um problema importante apresentado por Thaler e Sunstein (2019) é o da 

“ignorância pluralística” – o desconhecimento de todos, ou de grande parte do grupo, 

sobre o que as outras pessoas pensam. Somos capazes de adotar uma prática ou 

seguir uma tradição não porque gostamos ou mesmo porque a consideramos 

defensável, mas basicamente porque achamos que a maioria das pessoas aprova. É 

por esse motivo que muitas práticas sociais continuam existindo, só que um leve 

choque, ou nudge, pode jogá-las por terra. 

 
Se as pessoas se esforçam tanto para se adequar às normas e tendências sociais, 

em parte é porque pensam que os outros estão prestando atenção no que elas 

fazem (Thaler & Sunstein, 2019, p. 74). 

 
Se os formadores de políticas públicas querem mudar comportamento com nudges, 

podem apenas informar às pessoas o que as outras estão fazendo (Thaler & 

Sunstein, 2019, p. 79). 

 
Nas obrigações fiscais, um experimento aplicado no mundo real pelo governo de 

Minnesota produziu grandes mudanças de comportamento. Grupos de contribuintes 

receberam quatro tipos de informação. Um deles ficou sabendo que seus impostos 

eram destinados a boas causas, como educação, policiamento e serviços de 

bombeiro. Outros sofreram ameaças com informações sobre o risco de punição caso 

fraudassem o Fisco. Outro grupo foi instruído sobre como obter ajuda caso tivessem 

dúvidas é dificuldades para preencher os formulários. Por fim, um grupo recebeu 

informações de que mais de 90% dos moradores de Minnesota pagavam os 

impostos e estavam em dia com o Fisco. 
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Diante dos resultados desta pesquisa, abstrai-se que alguns contribuintes eram 

propensos a descumprir a lei devido a uma percepção equivocada – plausivelmente 

baseada no grande número de relatos de sonegação fiscal veiculados por meios de 

comunicação ou por outros modos – de que o percentual de cidadãos cumpridores 

da lei é bastante baixo. 

 
Apesar de muitas heurísticas e vieses resultarem em respostas rápidas, o caráter 

automático do raciocínio também se reflete na aversão humana à mudança 

(Samson, 2021). Para Avila e Bianchi (2015), a preferência pela permanência das 

coisas - a tendência a não mudar o comportamento a menos que o incentivo para 

fazê-lo seja forte - é chamada de “viés do status quo”. A inércia é um estado do 

gosto humano a permanecer no status quo (Avila & Bianchi, 2015). 

 
Por outro lado, o efeito posse pode ser observado pela diferença entre os valores 

que os indivíduos demonstram estar dispostos a receber por um bem possuído 

(disposição a receber) e os valores que eles estão dispostos a pagar pelo mesmo 

bem quando não o possuem (disposição a pagar) (Avila & Bianchi, 2015). 

 
Por exemplo, ao ser perguntado quanto uma pessoa estaria disposta a pagar por um 

veículo, a tendência é de que o valor estipulado seja menor do que o valor que ela 

estaria disposta a vender caso ela fosse a proprietária do mesmo modelo de veículo. 

Thaler e Sunstein (2019) explicam que, ao possuir algo, esse algo se torna o 

seu status quo. E ao se desfazer disso, o custo será a sensação de perda, que 

acaba sendo compensada por uma inflação do preço do item. 

 
Conforme Kahneman (2012), a tendência dos indivíduos é a serem mais afetados 

pelas perdas do que pelos ganhos. Dessa forma, a satisfação de se obter 

determinado ganho é menor do que o sofrimento em decorrência da perda 

equivalente. 

 
O viés do status quo, efeito dotação e aversão à perda são consequências da 

diferença de ganhos e perdas. Estes três efeitos são bastante interligados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Status_quo
http://economiacomportamental.org/vies-do-status-quo-status-quo-bias/
http://economiacomportamental.org/efeito-posse-ou-dotacao-endowment-effect/
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As pessoas odeiam perder. Em termos gerais, a tristeza de perder algo é duas 

vezes maior que a felicidade de ganhar a mesma coisa. As pessoas têm aversão à 

perda (Thaler & Sunstein, 2019, pp. 44-45). 

 
A aversão à perda produz inércia, nesse caso um forte desejo de conservar suas 

posses atuais (Thaler & Sunstein, 2019, p. 45). 

 
Adicionalmente, de acordo com Samson (2021), o viés da confirmação ocorre 

quando as pessoas buscam ou avaliam informações que sejam adequadas àquilo 

que elas já pensam ou a ideias preconcebidas. O campo da Ciência, no qual as 

teorias devem avançar mediante a refutação ou comprovação de evidências, não é 

imune a esse viés, frequentemente associado à tentativa de defender atitudes ou 

crenças existentes. Por exemplo, um consumidor que gosta de determinada marca e 

começa a pesquisar para uma nova compra pode ser motivado a procurar na 

internet avaliações de clientes que favoreçam essa marca. O viés da confirmação 

também é associado a processos não motivados, como os efeitos de primazia e a 

ancoragem, evidentes quando a pessoa baseia-se em informações que já encontrou 

em uma etapa anterior de um processo. 

 
Já a contabilidade mental, segundo Samson (2021), fundamenta-se no conjunto de 

atividades cognitivas implícitas e explícitas de como o agente codifica e avalia as 

atividades econômicas, e em relação às transações financeiras concentra-se no 

entendimento de como as transações são agregadas. O dinheiro é mentalmente 

alocado para várias “contas”, como roupas ou entretenimento, gasolina ou estudos, 

em vez de ser percebido como tangível. Isso quer dizer que determinadas 

quantidades de dinheiro são alocadas para diferentes categorias e gasta-se de 

acordo com o determinado. 

 
Samson (2021) acrescenta que a teoria do desconto hiperbólico sugere que 

recompensas recebidas no presente pesam mais do que recompensas futuras, 

segundo estudos sobre desconto intertemporal que examinaram diferenças na 

valoração relativa de recompensas, geralmente dinheiro ou bens, em diferentes 

momentos, comparando a valoração em uma data anterior com outra em data 

posterior. 
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Em geral, o tema é estudado fazendo-se perguntas como: “você prefere receber $ 

100 hoje ou $ 120 daqui a um mês? ou “você prefere receber $ 100 daqui a um ano 

ou $ 120 daqui a um ano e um mês?” Os resultados mostram que as pessoas ficam 

mais satisfeitas em aguardar um mês adicional para receber uma recompensa maior 

se o futuro for distante (Avila & Bianchi, 2015). 

 
Por fim, também chamada como “sobrecarga de escolha”, essa distorção 

comportamental ocorre em consequência a haver opções em excesso à disposição 

das pessoas. A sobrecarga de informação refere-se à opção de atributos ou 

alternativas. A aplicação de heurísticas na tomada de decisão torna-se mais 

provável quando as alternativas são mais numerosas ou mais complexas (Avila & 

Bianchi, 2015). 

 
Com o intuito de facilitar o desenvolvimento dos conceitos sobre as heurísticas e 

influências comportamentais, a TAB.1 apresenta a ideia central de cada uma. 
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Tabela 1 

Influências comportamentais e heurísticas 
 

Influências 
Comportamentais e 

Heurísticas 

Descrição 

Disponibilidade Informação que vem rápido à mente é usada para tomar uma decisão em 
lugar de se usar um conjunto abrangente de fatos para avaliar todas as 
opções. 

Representatividade O uso de atributos similares para avaliar a probabilidade de ocorrência de 
um evento. Contrasta com a utilização de abordagem mais abrangente 
utilizando estatística (ex: taxa base) para determinar a probabilidade. 

Ancoragem Fazer uma estimativa mediante a aplicação de ajustes a um valor 
referencial específico. 

Norma Social Quando um indivíduo observa o comportamento de seus pares para 
informar sua decisão e a tendência a adequar seu comportamento ao dos 
seus pares. 

Status Quo A preferência de um indivíduo em manter seu estado atual, ainda que a 
mudança forneça opções melhores. 

Efeito de dotação A inclinação em valorizar e pagar mais por item do qual já se tem a posse 
do que um que ainda deve ser adquirido. 

Aversão à perda Uma tendência dos indivíduos de estar mais sintonizados com as perdas 
do que com os ganhos. 

Viés da 
confirmação 

Predisposição a aceitar informações que confirmem as próprias opiniões e 
conclusões em vez de informações contrárias. 

Contabilidade 
mental 

O dinheiro é colocado mentalmente em várias “contas” como vestuário ou 
entretenimento, em lugar de ser percebido como fungível. 

Desconto 
hiperbólico 

Valoriza mais os benefícios colhidos no presente do que no futuro. 
Consequentemente, custos pagos no futuro não são tão sentidos quanto 
aqueles pagos no presente. 

Sobrecarga de 
informações 

Numerosas informações no ambiente, impedindo o indivíduo de avaliar e 
tomar uma decisão. 

Fonte: Ly, K., Mažar, N., Zhao, M., & Soman, D. (2013). O guia do praticante para o nudging. Rotman 
School of Management University of Toronto. 

 

As heurísticas e vieses são conceitos importantes que se evidenciam na teoria do 

nudge e na arquitetura de escolha, as quais serão tratadas na próxima seção. 

 
 

2.3 Nudge arquitetura da escolha 

 
 

Para Ridder, Kroese & Van Gestel (2021), a teoria em que se baseiam os nudges 

são conhecidas desde a introdução do pensamento dual dos relatos do 

comportamento humano na década de 1970. Todas elas compartilham a distinção 

entre dois modos distintos de processamento, geralmente rotulados como sistema 1 

e sistema 2. 
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No tocante do pensamento dual, Kahneman (2012) sugere que o sistema 1 é 

tipicamente caracterizado como automático, rápido e sem esforço, enquanto o 

sistema 2 é tido como controlado, lento e trabalhoso. Os processos do sistema 1 

geralmente ocorrem com poucos investimentos, enquanto o sistema 2 é pensado 

para sobrecarregar a capacidade da memória de trabalho. O mais utilizado modelo 

para descrever como esses sistemas operam é o intervencionista padrão, que 

descreve o sistema 1 processamento como o modo padrão e o sistema 2 como o 

modo que intervém se necessário. Processos do sistema 1 foram originalmente 

caracterizados como subótimos e como levando a julgamentos errôneos. No 

entanto, o sistema 1 não é mais visto como responsável por erros e vieses, mas 

como adaptativo (Ridder et al., 2021). 

 
Thaler e Sunstein (2019) destacam como as ferramentas comportamentais podem 

ajudar na criação de políticas públicas, seja para selecionar, formular ou aplicar 

nudges, que foram definidos assim por Thaler e Sunstein (2019, p. 14): 

 
Um nudge [...] é qualquer aspecto da arquitetura de escolha que altera o 
comportamento das pessoas de um modo previsível sem proibir quaisquer 
opções nem alterar significativamente seus incentivos econômicos. Para que 
uma intervenção seja considerada um mero nudge, deve ser fácil e barato 
evitá-la. Nudges não são imposições. 

 
De acordo com Ly et al. (2013), pesquisas em Ciências Comportamentais aplicadas 

nas políticas públicas têm confirmado que mudanças no ambiente podem influenciar 

o comportamento das pessoas. 

 
Dessa forma, o arquiteto de escolha tem a responsabilidade de organizar o ambiente 

no qual as pessoas tomam decisões. 

 
Thaler e Sunstein (2019) ressaltam que se a pessoa influencia indiretamente as 

decisões de outros indivíduos, ela é um arquiteto de escolhas. E como as decisões 

que se está influenciando serão tomadas por humanos, convém que sua arquitetura 

demonstre boa compreensão de como elas se comportam. 
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Avila e Bianchi (2015) pressupõem que um bom sistema de arquitetura de escolhas 

ajuda as pessoas a melhorarem a própria capacidade de fazer o mapeamento 

correto e, com isso, escolher as alternativas mais benéficas para si. Uma forma de 

possibilitar isso é tornar as informações sobre as opções as mais compreensíveis 

possível. 

 
Diferentemente, Biddle et al. (2017) consideram que o desenho de uma má 

arquitetura de escolha viola um simples princípio psicológico: compatibilidade 

estímulo-resposta. A ideia é que o sinal que recebido (estimulo) deve ser coerente 

com a ação desejada. Quando há inconsistência, há queda no desempenho e, como 

resultado, as pessoas se equivocam. 

 
Thaler e Sunstein (2019, p. 13-14) justificam a utilização de nudges nas políticas 

públicas por meio de intervenções suaves na decisão dos indivíduos. Por se tratar 

de uma ação que intervém em processos decisórios, deve haver atenção redobrada 

sobre a vontade do cidadão, de modo a garantir que o agente influenciador 

(responsável pelo nudge) encontra-se, realmente, na busca do bem-estar social. 

Somente com esse tipo de cuidado, considera-se essa intervenção legítima (Feitosa 

& Cruz, 2019). 

 
2.3.1 Sludge 

 
 

Ao contrário dos nudges que estimulam a escolhas corretas, as práticas de 

sludge são atritos que dificultam aos contribuintes fazer escolhas certas. Práticas de 

sludge podem ser encontradas em quase qualquer interação do contribuinte, 

particularmente em serviços online. Por exemplo, muitos órgãos públicos solicitam 

cadastros complexos com comprovação de documentos e endereço. Outro exemplo, 

processos de cancelamentos permanecem complicados, exigindo que os 

contribuintes comprovem dados que os órgãos públicos já possuem. 

 
Soman (2020, p. 3) define sludge como: "fricções em qualquer processo que impeça 

os usuários finais e, em última análise, reduza o seu bem-estar”. Mais tarde ele 

escreve: "o sludge impede nossa capacidade de fazer as coisas através da criação 

de cercas psicológicas". Para Soman (2020), o sludge não precisa ser intencional. 

https://science.sciencemag.org/content/361/6401/431
https://science.sciencemag.org/content/361/6401/431
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Quantas instituições públicas podem dizer honestamente que as solicitações de 

documentos para abertura de serviços não são para facilitar as suas próprias 

análises dos processos? Ou quantos contribuintes escolheram determinada opção 

porque era fácil de inscrever, mas nunca trocaram por ser muito incômodo? Isso é 

sludge também. 

 
O efeito do sludge na prática é ilustrado no processo de baixa das empresas. A 

burocracia de fechar uma empresa parte das cobranças de taxas e solicitações de 

assinaturas inúteis. As empresas são obrigadas a preencher formulários, reconhecer 

assinaturas ou até mesmo realizar chamadas telefônicas para tirar dúvidas. 

 
A prevalência e o impacto das práticas de sludge no bem-estar dos contribuintes têm 

levado autoridades como a Prefeitura de São Paulo a propor medidas como a 

reformulação de formulários com linguagem simples, adequações das solicitações 

de serviços online e outras ações que contribuem para diminuir os atritos que 

causam os sludges. 

 
Em particular, segundo Soman (2020), os órgãos públicos devem ser justos ao 

descrever os benefícios e riscos dos seus serviços e políticas públicas, e não 

disfarçá-los com enquadramento enganoso ou expondo termos técnicos em 

documentos que os contribuintes não lerão. Para garantir a equidade em relação 

aos contribuintes, estudos recentes em Ciências Comportamentais confirmam que 

para obter melhores resultados, testar e monitorar continuamente as intervenções 

provavelmente entregarão os resultados esperados. 

 
Intervenção comportamental em políticas públicas potencializa e melhora o 

relacionamento entre órgãos públicos e contribuintes. Torna-se importante o 

entendimento e análise dos processos para que o sludge não entre nas rotinas da 

administração pública (Soman, 2020). 

 
2.4 Paternalismo libertário 

 
 

Em Ciências Comportamentais é costume falar que algumas intervenções 

apresentam um tipo de paternalismo. Paternalismo libertário é o termo. Nele está 
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presente a ideia de que é possível e legítimo que instituições públicas afetem o 

comportamento, respeitando também a liberdade de escolha das pessoas (Thaler & 

Sunstein, 2019). 

 
Nudges são influências comportamentais para que de forma amena orientam as 

escolhas dos cidadãos para a opção “desejável”. Um importante ponto de debate diz 

respeito à legalidade do nudge como instrumento de política pública (Ly et al., 2013). 

 
Kodja (2015) preceitua que o conceito se configura em uma teoria normativa para 

formulação de políticas que podem ser implementadas em instituições públicas, 

assim como no setor privado, e há um foco em questões relacionadas à 

transparência do nudge, o papel das preferências que as pessoas podem ter e a 

premissa de que os nudges afetam principalmente as pessoas quando estão em 

“condições irracionais” (Ridder et al., 2021). 

 
Os nudges têm por objetivo intervenções de baixo custo que orientam o 

comportamento das pessoas sem comprometer sua liberdade de escolha, é a 

contribuição chave do "paternalismo libertário" para as políticas públicas. Eles 

normalmente funcionam por meio do aproveitamento ou da resposta aos vieses 

cognitivos e heurísticos das pessoas - razão pela qual têm sido criticados por serem 

manipuladores e por comprometerem a autonomia pessoal (Rocha, 2021). 

 
Kodja (2015) salienta que o viés paternalista da teoria parte do princípio de que os 

indivíduos tendem a fazer escolhas que não são tão boas para si, devido às falhas 

cognitivas que ocorrem no processo de decisão. Já o viés libertário evidencia que a 

liberdade de escolha é garantida, mas que de alguma forma ela é assistida pelo 

Estado, o que gera desconforto para os mais libertários. 

 
Horta (2017) argumenta que estudos em Ciência Comportamental aplicada às 

políticas públicas estão tomados por um ideal de controle e disciplina das crenças e 

preferências individuais e podem ser encarados como uma forma de tutela ou 

paternalismo. Em síntese, o estado tem bons motivos para crer que as escolhas dos 

indivíduos não promovem, na verdade, seu próprio bem-estar, então ele deve agir 
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para influenciar ou alterar essas escolhas, visando o próprio benefício deles (Horta, 

2017). 

 
O paternalismo libertário é sugerido por Thaler e Suntein (2019) como um tipo de 

paternalismo relativamente fraco, brando e não intrusivo, pois não cria impedimentos 

ou obstáculos às escolhas. 

 
Não obstante, espera-se que as pessoas tomem, na verdade, decisões 

conscientemente, induzindo as pessoas a seguir caminhos que melhorarão sua 

vida (Thaler & Sustein, 2019, p. 14). 

 
Kodja (2015) enfatiza que os princípios do libertarianismo acentuam o paradoxo de 

se unir conceitos tão adversos quanto o paternalismo e o libertarianismo em uma 

mesma teoria. Mas Thaler e Suntein (2019) buscam demonstrar que é tanto viável 

quanto desejável para instituições públicas e privadas seguir os princípios do 

paternalismo libertário ao desempenhar algum tipo de influência no comportamento 

de indivíduos, ao mesmo tempo em que respeitam a liberdade de escolha. A teoria 

busca, portanto, quebrar o paradigma de que o paternalismo necessariamente se 

opõe à liberdade e à autonomia dos indivíduos (Kodja, 2015). 

 
O debate sobre a ética do paternalismo libertário concentra-se em seus custos 

normativos, uma vez que o ato de realizar um nudge pode desestimular a escolha 

ativa, tornando o processo de arquitetura de escolha uma “manipulação” do contexto 

de escolha. 

 
Dito de outra forma, segundo Schubert (2015) o lado negativo de realizar um nudge, 

e das políticas comportamentais mais gerais pode não ter como impacto "distorcer" 

ou "enganar" nas preferências das pessoas, mas sim sua "conveniência excessiva". 

 
Kodja (2015) alega a existência de discussão entre países que dispõem de 

instituições democráticas sobre a legitimidade do paternalismo e quais seus limites 

diante dos princípios de liberdade individual. 
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Já Thaler e Sunstein (2019) expõem que aqueles que são avessos a quaisquer 

princípios paternalistas advindos das instituições geralmente defendem que o “certo” 

seria proporcionar às pessoas o maior número possível de opções e permitir que 

elas escolham a que quiserem, de acordo com seus próprios interesses. Outro fator 

para desconstruir argumentos de cunho libertário a favor da fração de paternalismo 

presente na teoria é que não é possível não influenciar as escolhas das pessoas, e 

elas não estariam isentas, mesmo sem a intervenção do Estado, de outros tipos de 

influência que poderiam reduzir suas liberdades individuais, no que diz respeito ao 

livre arbítrio de cada um. 

 
Os mesmos autores chamam a atenção para a impossibilidade de evitar-se a 

arquitetura de escolhas e seus efeitos, o que se pode chamar de regra geral do 

paternalismo libertário: ofereça nudges que tenham mais probabilidade de ajudar e 

menos chance de prejudicar. As pessoas precisam desses nudges para tomar 

decisões difíceis e poucos frequentes, cujo feedback não é sentido imediatamente, e 

também quando conseguirem traduzir determinados aspectos da situação em 

termos fáceis de compreender (Thaler & Sunstein, 2019, p. 87). 

 
Contrapondo os conceitos apresentados pelo paternalismo libertário, muitos autores 

são a favor da liberdade de escolha e rejeitam qualquer tipo de paternalismo. 

Querem que o governo dê liberdade para que os indivíduos façam suas próprias 

escolhas. As políticas públicas que nascem dessa forma de pensar estabelecem que 

é preciso dar às pessoas o máximo de opções e deixar que elas escolham a que 

consideram melhor (com o mínimo possível de intervenção ou de influência do 

governo). 

 
Em suma, quando se trata da tensão entre influência e manipulação, Kodja (2015) 

ressalta que discursos contrários ao paternalismo defendem também que este 

sempre envolve coerção. E é exatamente a esse pensamento que a essência do 

paternalismo libertário procura contrapor, apresentando sugestões de métodos 

específicos que mantenham os princípios libertários da teoria. 

 
É com base nessa premissa que a economia comportamental desempenha papel 

fundamental no paternalismo libertário, pois seus estudos permitiram o mapeamento 



40 
 

 
 

 

das reações humanas diante de diversas situações. Para Rocha (2021), assimilar os 

processos que estabelecem diversas atitudes é o que permite que o formulador de 

uma política pública de caráter paternalista libertária possa exercer algum tipo de 

intervenção no direcionamento do indivíduo para mais bem-estar. 

 
2.5 Compliance fiscal 

 
 

Embora se diga frequentemente que as únicas coisas certas na vida são a morte e 

os impostos, os impostos, pelo menos, estão longe de ser inevitáveis e alguns 

contribuintes desenvolvem ações criativas para reduzir as suas obrigações fiscais. 

 
A atividade de sonegação fiscal no âmbito municipal está relacionada à 

subavaliação de valores de imóveis, quando se fala de impostos sobre a 

propriedade. Quanto aos impostos sobre a prestação de serviço, as empresas 

podem apresentar faturas fraudulentas que lhes permitam subestimar as suas 

obrigações fiscais ou podem simplesmente não as registrar (especialmente se o seu 

valor acrescentado for elevado). 

 
Alm (2019) postula que a "evasão fiscal" ou “sonegação fiscal” consiste em ações 

ilegais e intencionais levadas a cabo por indivíduos para reduzir as suas obrigações 

fiscais legalmente devidas. Os contribuintes podem subdeclarar suas áres 

construídas, subestimar o tipo de acabamento e até desenquadrar o imposto, nesse 

caso, alegando a incidência do Imposto Territorial Rural (ITR), no qual a alíquota é 

reduzida. 

 
Outro motivo que leva os contribuintes a sonegar impostos é a complexidade e 

dificuldade em lidar com a obrigação tributária. Algumas pessoas podem estar 

dispostas a relatar e pagar o imposto em teoria, mas simplesmente não querem ter 

que lidar com o trabalho de fazê-lo. Se o custo da burocracia for percebido como alto 

o suficiente, as pessoas podem recusar incentivos tributáveis mesmo quando esses 

incentivos são economicamente atraentes. 

 
O modelo teórico mais utilizado para explicar a evasão fiscal é o de Allingham & 

Sandmo (1972), que usa a teoria da utilidade esperada. 
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O indivíduo enxerga um conflito de escolha entre os custos monetários de pagar os 

impostos e os custos esperados da sonegação, porém a teoria não incorpora todos 

os aspectos referenciados empiricamente que de fato interferem no pagamento dos 

impostos, não conseguindo explicar os altos níveis de adimplência, levando em 

conta a existência de pouca probabilidade de a evasão ser detectada pelo Fisco 

municipal (Pfeifer & Pacheco, 2020). 

 
Novas ondas de modelos passam a incorporar os insights comportamentais para 

aumentar a validade descritiva, tendo dois grandes grupos desses modelos. O 

primeiro utiliza uma extrapolação da teoria do prospecto de Kahneman (2012) e o 

segundo incorpora a norma social, que seriam infrações sociais, senso de justiça, 

fatores de grupos e outros componentes sociais, fora o pagamento monetário 

(Pfeifer & Pacheco, 2020). 

 
O modelo usual de estratégias que os governos utilizam para aumentar a 

adimplência do pagamento de impostos está relacionado às tradicionais formas de 

cobrança, como: aumentar a percepção dos custos de punição, aumentar os custos 

morais de não pagar os impostos, aumentar a probabilidade de cair em uma 

auditoria, além dos benefícios morais de cumprir a legislação e a diminuição do 

estado de relaxamento, pressuposto de atenção aos custos; então, intervenções 

como lembretes e instruções mais simplificadas podem ser uma estratégia eficiente 

(Pfeifer & Pacheco, 2020). 

 
Em suma, Thomas (2021) argumenta que o modelo teórico padrão de cumprimento 

fiscal trouxe grandes avanços para a administração pública, porém a abordagem 

possui deficiências, em grande parte devido ao modelo que se concentra 

exclusivamente nos incentivos financeiros no processo de evasão fiscal, onde os 

contribuintes pagam impostos apenas por medo de detecção e punição. 

 
Este estudo objetiva expandir o modelo de utilidade esperada, introduzindo alguns 

aspectos do comportamento considerados explicitamente por outras Ciências 

Sociais. Muitos desses aspectos podem ser discutidos sob a rubrica da "Ciência 

Comportamental". 



42 
 

 
 

 

2.5.1 Determinantes da compliance fiscal 

 
 

Para Allingham & Sandmo (1972), a instrução que trata do cumprimento tributário e 

dos motivos que poderiam explicar o comportamento do contribuinte apresentou 

significativa expansão, principalmente os estudos que floresceram sob a ótica das 

Ciências Comportamentais. A dedução assumida pelos estudos que precederam o 

trabalho profícuo é que o aumento da dissuasão (fiscalização e sanção) reflete em 

mais conformidade, que seria resultado do medo de ser penalizado pelo 

descumprimento (Silva Filho, Cavalcante, Bomfim & Leite, 2018). 

 
Como dito anteriormente, os estudos baseados no modelo econômico clássico 

(maximizador da utilidade esperada) têm sido alvo de questionamentos por parte 

dos estudiosos que consideram que os modelos não eram capazes de explicar a 

conformidade ou não conformidade em relação às leis tributárias. E, como resultado, 

desenvolveram-se modelos híbridos formados por variáveis econômicas e não 

econômicas para explicar o comportamento dos contribuintes (Silva Filho et al., 

2018). 

 
Apregoam Silva Filho et al. (2018): 

 
 

Podem-se dividir os determinantes do cumprimento das obrigações fiscais em 
três categorias: o primeiro grupo é formado pelos fatores psicológicos, que 
compreendem atitudes, diferentes tipos de normas, percepção de justiça, 
além de características motivacionais relacionadas com o cumprimento fiscal. 
O segundo grupo é formado pelos determinantes políticos, que compreendem 
a complexidade do sistema fiscal ou a política fiscal. E, por último, os 
determinantes econômicos, como o efeito da probabilidade de auditoria, 
sanções aplicadas, tax rate, etc. 

 
Baseado no estudo Smart (2012) e Silva Filho et al. (2018), a seguir, apresentar-se- 

ão estudos sobre cada um desses grupos. 

 
Segundo Silva Filho et al. (2018), a atitude influencia o comportamento individual e 

diz respeito ao julgamento ou nível de inclinação para agir positiva ou negativamente 

dada uma situação específica. Portanto, há menos conformidade fiscal para 

contribuintes que julguem de maneira positiva um comportamento evasivo do que 
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para indivíduos com atitudes negativas. Podem-se entender as atitudes como 

características pessoais do contribuinte que o tornam mais propenso ou não a 

realizar determinado comportamento (Silva Filho et al., 2018). 

 
Outro aspecto abordado por Smart (2012) são estudos que dizem respeito à 

sensação de justiça por parte do contribuinte em relação às autoridades tributárias, 

no tocante às suas ações de fiscalização e penalidades impostas. Sendo assim, 

mais insatisfação por parte do contribuinte pode resultar em menos conformidade, 

diante da perda de legitimidade das autoridades tributárias, na visão dos indivíduos 

(Silva Filho et al., 2018). 

 
No ponto de vista de Silva Filho, Cavalcante, Bomfim e Leite (2007 como citado em 

Silva Filho et al., 2018), o segundo grupo de causa refere-se a questões 

relacionadas à complexidade das leis tributárias e ao tipo de política fiscal. O não 

cumprimento fiscal pode ocasionar dificuldade dos contribuintes em se adaptarem às 

regras fiscais, ao passo que quanto maior a complexidade das leis fiscais, mais 

baixo o nível de conformidade. 

 
Por fim, apresentam-se os fatores relacionados aos modelos econômicos clássicos, 

em que a hipótese de auditoria e as penas impostas representam os determinantes 

do comportamento dos contribuintes. Para Silva Filho et al. (2018), esses métodos 

de dissuasão têm sido adotados por diversos países, inclusive o Brasil, denominada 

de política tributária de imposição, cujo objetivo é estimular a observância tributária 

forçada. 

 
2.6 Teoria do Comportamento Planejado 

 
 

O modelo a ser evidenciado como referencial teórico é desinente da Teoria do 

Comportamento Planejado (Theory of Planned Behavior – TCP), proposto por Ajzen, 

em 1985. De acordo com Ramalho (2006), o formulador da teoria explica que o 

comportamento humano é dominado por três tipos de determinantes: crenças 

referentes às prováveis consequências do comportamento (crenças 

comportamentais); crenças normativas de outros (crenças normativas); e crenças 

sobre a existência de fatores que podem estar ou mais ou menos sob o controle do 
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indivíduo e que viabilizam ou não o comportamento (crenças de controle). Em suma, 

Ramalho (2006) esclarece que as crenças comportamentais determinam atitudes 

favoráveis e desfavoráveis em relação ao comportamento; crenças normativas 

impactam as pressões sociais percebidas (normas subjetivas); e as crenças de 

controle importam “controle comportamental percebido”. Isso significa que a 

percepção da facilidade ou dificuldade de desencadear o comportamento. 

 

 
 

Figura 1 
Teoria do Comportamento Planejado. 
Fonte: Ramalho, W. (2006). Modelos de atitude em mercados de produtos entrantes análise com medicamentos 

genéricos, contribuições teóricas e validação namólogica. Tese (Doutorado em Administração) - UFMG. 

 
O modelo TCP da FIG. 1, desenvolvido por Ajzen & Fishbein (1975), destaca a 

importância de crenças comportamentais, crenças normativas e crenças de controle 

para realizar com sucesso qualquer comportamento desejado. O TCP postula que a 

intenção de um indivíduo (e subsequentemente o comportamento) é influenciada 

pela atitude de um indivíduo em relação ao desempenho do comportamento, 

pressões sociais de referências importantes para se conformar e o controle 

percebido de um indivíduo em se engajar no comportamento alvo (Smart, 2012). 
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Ramalho (2002 como citado em Ramalho, 2006) alegam que comportamentos, 

afinal, são metas presentes na mente das pessoas. Já o controle comportamental 

percebido (CCP) determina o quanto os tomadores de decisão incorporam o fato de 

haver fatores pessoias e situacionais que interferem ou promovem ação. Em outros 

termos, Ramalho (2006) utiliza-se da argumentação de que desígnio de objetivar um 

comportamento é afetado pela percepção de um grau de controle que o indivíduo 

acredita ter sobre uma ação. 

 
Como caracteriza Ramalho (2006) o construto crença pessoal explica o grau de 

facilidade em realizar uma ação. Uma pessoa cria forte intenção de agir se ela 

acredita ter controle sobre a realização da ação. 

 
O TCP é um dos modelos psicológicos sociais mais utilizados em pesquisa 

comportamental para explicar e prever o comportamento (Smart, 2012). Smart 

(2012) realça que o TCP tem sido empregado em várias disciplinas, para entender 

os antecedentes das intenções comportamentais e o comportamento resultante. 

Vários estudos validaram o TCP em comportamentos abrangentes como: exercício 

(Ajzen & Driver, 1991 como citado em Ramalho, 2006), abuso de álcool (Marcoux & 

Shope, 1997 como citado em Ramalho, 2006) e modelos de atitude em mercados 

(Ramalho, 2006). 

 
Em resumo, há provas contundentes que demonstram claramente a aplicabilidade 

do TCP na previsão de ampla gama de comportamentos (Smart, 2012). No nível 

conceitual, o TCP foi usado para explicar uma série de comportamentos em uma 

variedade de contextos, sem ter que desenvolver um conjunto separado de 

suposições sobre a aplicabilidade desses paradigmas. Embora existam poucas 

pesquisas que sublinhem a aplicabilidade do TCP na previsão do comportamento de 

conformidade fiscal, em geral os resultados dos estudos empíricos revisados nesse 

estudo fornecem apoio para o uso do TCP na explicação do processo 

comportamental de pessoas envolvidas em questões fiscais (Smart, 2012). 

 
Pode-se afirmar, então, que o referecial teórico para desenvolvimento deste estudo 

foi, fundamentalmente, a incorporação de insights comportamentais para aumentar a 
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validade descritiva a partir das percepções encontradas na aplicação do modelo 

TCP. 

 
A TAB. 2 exibe uma síntese útil para retratar a miríade de conceitos sobre os temas 

em questão, ilustrada pelas abordagens de diversos autores. 

 
Tabela 2 

Síntese de referencial teórico 
 

Conceitos Autores 

Ciência Comportamental (Kahneman, 2012) (Thaler, 2019) (Thaler & Sunstein, 2019) 

Racionalidade limitada (Allingham & Sandmo, 1972) (Alm, 2019) (Biddle et al., 2017) (Chetty 
et al., 2009) (Coleman, 1996) (Feitosa & Cruz, 2019) (Hallsworth, 
2014) (Haynes et al., 2012) (Kahneman, 2012) (Lourenço et al., 
2016) (Ly et al., 2013) (Soman, 2020) 

Heurísticas e vieses (World Bank, 2019) (Kahneman, 2012) (Liberato, 2020) (Avila & 

Bianchi, 2015) 

Nudge e arquitetura da 
escolha 

(Allingham & Sandmo, 1972) (Alm, 2019) (Avila & Bianchi, 2015) 
(Chetty et al., 2009) (Coleman, 1996) (Feitosa & Cruz, 2019) 
(Hallsworth, 2014) (Haynes et al., 2012) (Kahnemam, 2012) 
(Leicester et al., 2012) (Ly et al., 2013) (Pfeifer & Pacheco, 2020) 
(Samson, 2021) (Wenzel, 2001) (World Bank, 2019) 

Sludge (Soman, 2020) (Sunstein, 2021) 

Paternalismo libertário (Ramiro, 2016) (Kodja, 2015) 

Compliance fiscal 
(Allingham & Sandmo1972) (Coleman, 1996) (Pfeifer & Pacheco, 
2020) (Silva Filho et al., 2018) 

Teoria do comportamento 
planejado 

(Smart, 2012) (Ramalho, 2006), (Silva Filho et al., 2018) 

Fonte: elaborada pelo autor (2021). 

 

2.7 Modelo teórico 

 
 

O conteúdo examinado mostra que o referencial teórico acerca das Ciências 

Comportamentais tem o objetivo de responder às necessidades e aos 

questionamentos contemporâneos em que as administrações públicas precisam se 

desenvolver para obterem melhores resultados no combate à evasão fiscal, na 

tentativa de solucionar os problemas existentes. 

 
O arcabouço teórico conceitual sobre o qual estriba esta dissertação é constituído 

fundamentalmente por uma adaptação do modelo trabalhado por Silva Filho et al. 
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(2018), tomando por ponto de partida a Teoria do Comportamento Planejado. A FIG. 

2 mostra o modelo resultante da adaptação supracitada. 

 
 
 

 

Figura 2 
Modelo conceitual 
Fonte: Silva Filho, G. M., Cavalcante, P. R., Bomfim, E. T., & Leite, P. A. (2018). Conformidade 
tributária e comportamento do contribuinte: uma análise dos fatores que explicam a observância 
tributária à luz da teoria do comportamento planejado. RC&C - Revista Contabilidade e Controladoria, 
54-70. doi:http://dx.doi.org/10.5380/. 

 

Na linha de pensamento de Silva Filho et al. (2018), a dimensão do comportamento 

de atitudes é dividida em dois tipos: o primeiro diz respeito à atitude, baseado em 

sanção formal (ATT1): severidade da punição e certeza de detecção; já o segundo 

grupo é formado pela sanção informal (ATT2), sendo mensurada pelas seguintes 

variáveis: sentimento de culpa, dever cívico e obrigação moral. As normas subjetivas 

(NS) representam a influência dos grupos de referência (amigos, parentes e grupos 

sociais), que podem interferir no comportamento do indivíduo. As variáveis que 

mensuram as NS são: expectativa dos referentes, comportamento dos referentes e 

resposta dos referentes. As variáveis que tratam da percepção de controle (PC) são: 

oportunidade, dificuldade financeira e denúncia por terceiros. No regime de 

penalidades (RP), foram consideradas as seguintes variáveis: eficácia do regime de 

penalidade; justiça e injustiça na aplicação das penalidades. Nas autoridades 

tributárias (AT), as variáveis utilizadas foram: percepção em relação à AT e ao 

http://dx.doi.org/10.5380/
http://dx.doi.org/10.5380/
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sistema tributário (ST) (justiça do ST, custos de conformidade tributária e 

simplicidade do ST). 

 
As intenções de comportamento (INCP) são apresentadas com o objetivo de 

verificar qual a probabilidade do respondente em autodeclarar valores adicionais no 

montante correto do imposto. O comportamento (CPT) diz respeito ao cumprimento 

das obrigações fiscais, sendo questionada ao participante a declaração voluntária no 

cálculo do IPTU. 

 
A TAB. 3 sintetiza a lógica que justifica a cadeia causal que caracteriza o modelo de 

análise proposto por Silva Filho et al. 
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Tabela 3 

Caracterização das dimensões 
 

Dimensão Indicadores das 
dimensões 

Indicador 
esperado 

Perspectiva 

Comportamento 
(CP) 

CP - - 

Intenções de 
Comportamento 

(INCP) 

INCP Maior impacto 
no CP 

A INCP atuará  positivamente no 
comportamento de conformidade 
fiscal. Silva Filho, Cavalcante, Bomfim 
& Leite (2018) 

Atitude 1 (ATT1)  Severidade da punição 

 Certeza de detecção 
 Certeza de punição 

Maior impacto 

no INCP 

ATT1 em relação à sanção formal 
influencia positivamente a INCP.Silva 
Filho et al. (2018) 

Atitude 2 (ATT2)  Sentimento de culpa 

 Dever cívico 

 Obrigação moral 
 Normas subjetivas 

Maior impacto 

no INCP 

ATT2 em relação à sanção informal 
influencia positivamente a INCP.Silva 
Filho et al. (2018) 

Percepção de 

controle (PC) 
 Oportunidade 

 Dificuldade financeira 

 Denúncia de terceiros 

Maior impacto 

no INCP 

Menor grau de controle 
comportamental inferido irá motivar 
positivamente a INCP Silva Filho et al. 
(2018) 

Normas 
subjetivas (NS) 

 Comportamento dos 
referentes 

 Respostas referentes 

Maior impacto 
no INCP 

Percebimento de que predomina o 
cumprimento tributário pela população 
em geral irá influenciar positivamente 
a INC. Silva Filho et al. (2018) 

Sistema 
tributário (ST) 

 Justiça do sistema 
tributário 

 Custos de conformidade 
 Simplicidade do sistema 

tributário 

Maior impacto 
no INCP / CP 

Interpretação positiva do sistema 
tributário terá impacto positivo nas 
INCPs e no CP. Silva Filho et al. 
(2018) 

Percepção em 
relação às 

autoridades 
tributárias (AT) 

 Percepção em relação 
às autoridades tributárias 

Maior impacto 

no INCP 

Conceito positivo da autoridade fiscal 
irá influenciar positivamente o 
comportamento de conformidade 
fiscal e a INCP. Silva Filho et al. 
(2018) 

Regime de 
penalidades 

(RP) 

 Efetividade, justiça ou 
injustiça na aplicação 
das punições 

Maior (impacto 
nas ATT1 e 2 

/INCP) 

Percepção positiva dos regimes de 
penalidades irá influenciar 
positivamente as ATTS e a INCP. 
Silva Filho et al. (2018) 

Fonte: adaptado de Silva Filho, G. M., Cavalcante, P. R., Bomfim, E. T., & Leite, P. A. (2018). 
Conformidade tributária e comportamento do contribuinte: uma análise dos fatores que explicam a 
observância tributária à luz da teoria do comportamento planejado. RC&C - Revista Contabilidade e 
Controladoria, p. 54-70. Doi: http://dx.doi.org/10.5380/. 

 

A TAB. 4 explicita, de modo detalhado, o modelo final utilizado nesta dissertação, 

uma vez que exibe as nove dimensões de análise (construtos), as suas respectivas 

definições constitutivas e os seus respectivos indicadores. 

http://dx.doi.org/10.5380/
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Tabela 4 

Modelo adaptado TCP 
 

Dimen- 
sões 

Atributo do 
Modelo 

Indicadores das dimensões 

 
A

ti
tu

d
e

 1
 

 
 

Severidade 
punição e 
certeza de 
detecção. 

 Serei punido financeiramente pela fiscalização pelo não pagamento do 
meu IPTU. 

 Serei punido financeiramente pela fiscalização por não informar a respeito 
de reformar minha casa. 

 Serei punido financeiramente pela fiscalização por não informar a respeito 
da área efetivamente construída do meu imóvel. 

 O meu imóvel será inscrito em Divida Ativa Municipal caso eu não pague o 
meu IPTU. 

 Serei protestado (ter o meu nome sujo/negativado) caso eu não pague o 
meu IPTU. 

 
A

ti
tu

d
e

 2
 

 
 

Dever cívico e 
obrigação 

moral 

 Pagar o IPTU é bom para Ribeirão das Neves como um todo. 

 Ao pagar o meu IPTU sinto que eu estou realizando uma contribuição 
positiva para a minha cidade. 

 Tenho uma obrigação ética em realizar o pagamento do meu IPTU. 

 O pagamento do meu IPTU em dia contribui para a infraestrutura da minha 
cidade. 

S
is

te
m

a
 

tr
ib

u
tá

ri
o

 

Adequabilidade 
sistema 

tributário, custo 
de 

conformidade e 
simplicidade do 

sistema 

 Um sistema tributário simplificado encoraja o pagamento do IPTU. 

 O pagamento do IPTU é burocrático. 

 As penalidades previstas na legislação são suficientemente claras para 
identificar uma sonegação. 

 As penalidades previstas na legislação asseguram punições quando 
houver sonegação de IPTU. 

 O sistema tributário impõe custo financeiro pelo não pagamento do IPTU. 

P
e
rc

e
p

ç
ã
o

 

d
e
 C

o
n

tr
o

le
  

Oportunidade, 
dificuldade 
financeira e 

denúncia por 
terceiros. 

 Se o salário de um contribuinte do IPTU for baixo, ele não precisa pagar o 
seu IPTU. 

 Se não receber o meu carnê terei dificuldade em pagar o meu IPTU. 

 Receio ser denunciado por um vizinho pelo não pagamento do IPTU. 

 A data de pagamento do IPTU me traz dificuldades financeiras. 
 O pagamento do IPTU é prioridade no meu orçamento familiar. 

R
e
g

im
e
 

d
e
 

P
e
n

a
li
d

a
d

e
 

 
Efetividade da 

justiça ou 
injustiça, 

aplicação das 
punições 

 E justo penalizar o contribuinte que não paga seu IPTU. 

 Penalizar o contribuinte que não paga seu IPTU contribui para um sistema 
tributário justo. 

 As pessoas tenderão a não pagar o IPTU se acreditarem ser baixo o risco 
de ser penalizado pela fiscalização 

 As pessoas não pagam o IPTU quando não são penalizadas. 
 O sistema de penalidades induz o contribuinte ao pagamento do IPTU. 

N
o

rm
a
s
 

S
u

b
je

ti
v
a
s

 

   
C

o
m

p
o
rt

a
m

e
n
to

 

d
o
s
 r

e
fe

re
n
te

s
  Meus familiares me recomendariam pagar o IPTU. 

 O representante da minha igreja me recomendaria pagar o meu IPTU 
neste ano. 

 Meus vizinhos me recomendariam pagar o meu IPTU neste ano. 

 O vereador do meu bairro me recomendaria pagar o meu IPTU neste ano. 
 Os moradores de Ribeirão das Neves me recomendariam pagar o meu 

IPTU neste ano. 

 C
o

m
p

o
rt

a
m

e
n

to
 

  C
u
m

p
ri

m
e

n
to

 d
a
s
 

o
b

ri
g

a
ç
õ

e
s
 f

is
c
a
is

  Caso ocorra, informarei qualquer alteração em meu imóvel à fiscalização. 

 Solicitarei revisão das características do meu imóvel sempre que essas se 
modificarem. 

 Não deixarei algum débito referente ao IPTU deste ano. 

 Darei prioridade ao pagamento do IPTU no meu orçamento familiar deste 
ano. 

continua 
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Tabela 4 

Modelo adaptado TCP - conclui 
 

Dimen- 
sões 

Atributo do 
Modelo 

Indicadores das dimensões 

In
te

n
ç
õ

e
s
 d

e
 

c
o

m
p

o
rt

a
m

e
n

to
  

 

Intenções de 
comportament 

o 

 O contribuinte procura comunicar à Prefeitura alteração na sua área 
construída. 

 O contribuinte procura declarar 100% do montante da nova área 
construída. 

 O contribuinte procura declarar alterações em sua área construída mesmo 
tendo pagado o IPTU do exercício. 

P
e
c

e
p

ç
ã
o

 e
m

 

re
la

ç
ã
o

 à
s
 

a
u

to
ri

d
a
d

e
s

 

 
 

Percepção 
em relação 

às 
autoridades 
tributárias 

 A fiscalização tributária não contribui para educar o contribuinte em 
relação ao pagamento do IPTU. 

 A fiscalização tributária despende muito tempo punindo o contribuinte 
inadimplente. 

 A figura da fiscalização é fundamental para o município. 

 A fiscalização tributária combate efetivamente a sonegação fiscal. 

 O contribuinte confia no trabalho dos fiscais tributários. 

Fonte: adaptado de Silva Filho, G. M., Cavalcante, P. R., Bomfim, E. T., & Leite, P. A. (2018). 
Conformidade tributária e comportamento do contribuinte: uma análise dos fatores que explicam a 
observância tributária à luz da teoria do comportamento planejado. RC&C - Revista Contabilidade e 
Controladoria, p. 54-70. Doi:http://dx.doi.org/10.5380/. 

 

A explicação e interpretação do modelo, segundo Silva Filho et al. (2012), são feitas 

da seguinte forma: as atitudes, as NS e a PC influenciam as INCPs, e estas seriam o 

preditor do comportamento. Por conseguinte, a percepção em relação ao RP 

aplicado pelas ATs influencia as atitudes dos contribuintes e INCP. Uma visão 

favorável ou não das autoridades tributárias (PAF) pode interferir nas INCPs, 

influenciando o comportamento (CP) em relação à observância tributária. A 

percepção em relação ao ST (justiça, custos de conformidade e simplicidade do ST) 

também pode influenciar o INCP e o CP. 

http://dx.doi.org/10.5380/
http://dx.doi.org/10.5380/
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3 Metodologia 

 
 

Neste item procede-se ao detalhamento da sequência dos procedimentos 

metodológicos utilizados na construção desta dissertação. Trata-se de apresentar os 

procedimentos lógicos a serem seguidos para alcançar os objetivos propostos, a 

saber: caracterização da pesquisa, descrição da unidade de análise e da unidade de 

observação, descrição das técnicas de coleta dos dados, tratamento e análise 

quantitativa dos dados coletados. 

 
3.1 Caracterização da pesquisa 

 
 

Conforme Mattar (2014), a profusão de classificações segundo as quais as 

pesquisas são apresentadas decorre dos diferentes critérios utilizados pelos autores 

para proceder a tal classificação. O autor apresenta um quadro-síntese bastante 

elucidativo, associando as diversas classificações aos diversos autores que as 

utilizam. O presente estudo pode ser considerado de cunho quantitativo no que se 

refere à natureza das variáveis avaliadas e de cariz causal (explicativa) porque 

procede à verificação das relações entre as variáveis que explicam o fenômeno 

investigado (decisão de pagamento do IPTU). Cabe destacar que Gil (2006) ensina 

que esse tipo é o que mais permite aprofundar o conhecimento da realidade, por 

explicar a razão e o porquê da ação. Adicionalmente, em decorrência do seu grau de 

estruturação que permite explicitar a questão de pesquisa, os seus objetivos e as 

hipóteses de pesquisa, pode-se classificar a presente pesquisa como de natureza 

conclusiva. 

 
3.2 Unidade de análise 

 
 

Este trabalho foi desenvolvido tendo por unidade de análise a Prefeitura do 

município de Ribeirão das Neves, o qual é parte integrante da região metropolitana 

de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil. A cidade de 67 anos, detém a 

sétima maior população do estado, reunindo 341.415 habitantes, como documenta o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal é constituída pelas seguintes 

instituições:  Secretaria  Municipal  de  Administração,  Secretaria  Municipal  de 
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Desenvolvimento Social e Cidadania, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Municipal 

de Planejamento e Urbanismo, Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria Geral 

do Município, Secretaria Municipal de Governo e Relações com o Cidadão, 

Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes, Secretaria Municipal de 

Fazenda e Secretaria Municipal de Esportes e Cultura. 

 
3.3 Unidade de observação 

 
 

A unidade de observação foi formada por 236 contribuintes do IPTU e funcionários 

da Secretaria Municipal de Fazenda, representados pelos servidores alocados em 

funções administrativas, coordenação e gerenciais, compreendendo: 

 
a) Assessoria de Arrecadação; 

b) Gerência de IPTU e Cadastro; 

c) Gerência de Dívida Ativa; 

d) Atendimento (Centro, Regional Justinopólis e Regional Veneza); 

e) Gerência de Lançamento e Tributação. 

 
 

As áreas listadas concentram as atividades com contato com público da Secretaria 

de Fazenda e, consequentemente, são consideradas como o maior gargalo das 

decisões gerenciais de arrecadação que afetam diretamente a prestação dos 

serviços públicos de tributação à população da cidade de Ribeirão das Neves. 

 
3.4 Procedimentos de coleta dos dados 

 
 

Os dados quantitativos utilizados na modelagem por equações estruturais foram 

obtidos por meio de um survey, procedimento bastante adequado para tratamento e 

análise estatística que são utilizados neste estudo. 

 
A aplicação do survey foi conduzida com os contribuintes do IPTU do município de 

Ribeirão das Neves e teve como objetivo identificar os determinantes da 

conformidade fiscal fundamentado em aspectos comportamentais do modelo da 

TCP. 

https://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/org_lis.aspx#div_7
https://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/org_lis.aspx#div_14
https://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/org_lis.aspx#div_14
https://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/org_lis.aspx#div_6
https://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/org_lis.aspx#div_8
https://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/org_lis.aspx#div_8
https://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/org_lis.aspx#div_10
https://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/org_lis.aspx#div_12
https://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/org_lis.aspx#div_11
https://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/org_lis.aspx#div_11
https://www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/org_lis.aspx#div_9
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A escolha dessa técnica de coleta se deu pelo fato de que, como opinam Freitas, 

Oliveira Saccol e Moscarola (1993), a pesquisa tipo survey pode ser descrita como a 

obtenção de dados ou informações sobre característica, ações e opiniões de 

determinado grupo de pessoas, indicado para representante de uma população-alvo, 

por meio de instrumento de pesquisa, normalmente questionário. 

 
O questionário foi construído a partir do arcabouço teórico-conceitual extraído do 

referencial teórico, conforme adaptação mostrada na TAB. 3. Foi enviado para os 

contribuintes (APÊNDICE A) e é composto de 41 afirmativas que representam os 

indicadores correspondentes às nove dimensões de análise adaptadas para este 

estudo. As respostas foram valoradas em uma escala Likert, que consiste em 

técnica de análise de itens. 

 
A Likert está entre as escalas de autorrelato mais difundidas, consistindo em uma 

série de assertivas sugeridas ao pesquisado, para que ele escolha uma entre várias 

opções, normalmente cinco, que constituem a seguinte métrica: 1 - discordo 

totalmente; 2 - discordo; 3 - não discordo nem concordo; 4 – concordo; e 5 - 

concordo totalmente. 

 
Para ser considerada uma escala Likert, Aguiar, Correia e Campos (2011, p. 2) 

esclarecem que: 

 
É preciso que cada item seja apresentado sob forma de uma pergunta, com 
cada gradação como uma resposta possível, além de cada gradação se 
mostrar numa ordem descendente, onde o primeiro item indica o maior grau 
de concordância, o último o maior grau de discordância e o item do meio 
neutro, sendo bivalentes e simétricos. 

 
A escala utilizada foi uma Likert de cinco pontos, conforme mostra a TAB. 5. 

 
 

Tabela 5 

Escala Likert utilizada no questionário de pesquisa 
 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não discordo Nem 
Concordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Cada entrevistado foi instado a valorar cada assertiva, seguindo as opções 

propostas pela escala. Cumprindo sempre a ética na pesquisa, juntamente com o 

questionário foi apresentado um termo de esclarecimento que explicita os seus 

objetivos e os responsáveis pelo seu conteúdo: o mestrando e o professor 

orientador. 

 
A escolha da presente pesquisa pelo meio digital deu-se pelos seguintes aspectos: 

 
 

a) Disponibilidade dos endereços eletrônicos (e-mails) dos contribuintes; 

b) acesso aos contatos telefônicos via WhatsApp; 

c) mais agilidade no envio, recepção e processamento das respostas. 

 
 

Cabe observar que o aspecto multifacetado de cada uma das dimensões de análise 

do modelo (construtos) exigiu diversos indicadores que constituem os itens do 

questionário e permitem captar com mais precisão a percepção dos respondentes. 

Tais indicadores foram evidentemente adaptados à realidade correspondente à 

unidade de análise aqui utilizada, ou seja, o município de Ribeirão das Neves. 

 
3.5 Pré-teste do questionário 

 
 

Apesar de o questionário ser construído tendo por fulcro o modelo de análise 

extraído do referencial teórico, é imperativo submetê-lo a um pré-teste com o 

objetivo de detectar qualquer dúvida em relação ao enunciado que caracteriza cada 

assertiva a ser valorada pelo respondente. 

 
Sem o pré-teste, pode haver grande perda de tempo, dinheiro e credibilidade caso 

se constate algum problema grave com o questionário já na fase de aplicação. 

Nesse caso, o questionário terá que ser refeito e estarão perdidas todas as 

informações já colhidas. Como bem afirma Ramalho (2006, p. 123), “é sempre 

prudente proceder a um pré-teste do instrumento de pesquisa para assegurar-se de 

que ele é capaz de fornecer resultados adequados aos testes de hipóteses 

propostas no estudo”. 
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Ramalho (2006) orienta que os pré-testes podem ser realizados, inclusive, nos 

primeiros estágios, quando o instrumento ainda está em desenvolvimento, quando o 

próprio pesquisador pode realizá-lo, por meio de entrevista pessoal. O pré-teste é, 

de acordo Ramalho (2006) um ensaio geral. 

 
Fishman & Gualguera (2003) alertam para a temeridade de aventurar-se a utilizar 

um instrumento de pesquisa sem previamente testá-lo em campo, principalmente 

como no presente caso, em que se propõe a trabalhar com hipóteses a serem 

estatisticamente testadas. 

 
Basicamente, o pré-teste revelou a necessidade de pequenas alterações no texto 

referentes ao modo de apresentar as assertivas cujas respostas deveriam ser 

valoradas pelos respondentes. Tais sugestões foram incorporadas e o questionário 

final encontra-se no APÊNDICE A. 

 
3.6 Verificação de dados ausentes e de existência de outliers 

 
 

Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) advertem que, antes da utilização dos 

dados coletados, deve-se verificar a extensão dos dados ausentes, com a finalidade 

de não comprometer a generalização dos resultados da pesquisa. Felizmente, o 

banco de dados resultante do survey não apresentou esse tipo de inconsistência. 

Outra preocupação inicial merecedora de atenção é aquela concernente à existência 

dos chamados outliers, que são ocorrências notadamente anômalas quando 

comparadas à grande maioria dos dados coletados e que podem impactar 

significativamente as estatísticas utilizadas na análise dos resultados. Neste estudo, 

verificou-se a existência tanto de outliers univariados que dizem respeito a cada 

indicador utilizado, quanto de outliers multivariados que se referem à posição 

multidimensional de cada observação, ou seja, a posição de cada observação em 

relação ao centro de todas as observações em um conjunto de variáveis (Hair et al., 

2009). 

 
A fórmula para padronização de variáveis é 



57 
 

 
 

 

𝒁 = 
(𝑿 − ̅�̅̅̅�) 

 
 

𝝈 
 

 
No presente estudo utilizaram-se os valores da variável normal padronizada Z 

para o primeiro caso (univariado); valores cujo módulo fosse superior a quatro 

deveriam ser considerados outliers. Por esse critério proposto por Hair et al. (2009), 

não foi detectado algum dado atípico do ponto de vista univariado. Ainda, 

convergindo com Hair et al. (2009), utilizou-se a métrica D2 de Mahalanobis que, 

segundo Tabachinick & Fiderl (2001), segue o modelo qui-quadrado. Considerando- 

se um nível de significância de 0,1%, detectaram-se 19 (8,05%) outliers 

multivariados. Não obstante, pode-se pagar um preço demasiado alto por retirá-los, 

uma vez que nada indica serem eles realmente “aberrações” da massa dos dados 

coletados e tal decisão poderia prejudicar a generalização da análise multivariada 

para a população de onde a amostra foi obtida. 

 
3.7 Verificação de linearidade 

 
 

Hair et al. (2009) referem que os procedimentos multivariados têm implícito o 

pressuposto de associações representadas por correlações lineares entre as 

variáveis. Para o cumprimento de tal pressuposto, foram observadas correlações par 

a par para as variáveis trabalhadas no modelo deste estudo. Tendo-se o nível de 

significância de 5%, testou-se a existência linearidade utilizando-se a matriz de 

correlação de Pearson. Apurou-se que 73,47% das correlações foram consideradas 

significativas, o que atesta adequado grau de linearidade. Adicionalmente, foi 

utilizado o teste de Bartlett (Mingoti, 2007) para a verificação de linearidade em cada 

construto. A probabilidade de significância (p–value) encontrada foi inferior a 5% em 

todos os construtos, indicando relações lineares. 

 
 

4 Análise dos Resultados 

 
 

Este item analisa os resultados do tratamento dos dados coletados por meio do 

survey, iniciando com uma análise descritiva dos dados amostrais e finalizando com 
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uma modelagem por meio de equações estruturais do modelo causal extraído do 

referencial teórico utilizado. 

 
4.1 Perfil da amostra 

 
 

A TAB. 6 apresenta a caracterização das variáveis de categorização dos 

respondentes para ter-se ideia de como a amostra trabalhada se comportou em 

termos da idade do respondente, da sua escolaridade e do seu nível de renda. 

 
Tabela 6 

Análise descritiva das variáveis de caracterização 
 

Variável Categoria N % 

Idade 
Menor de 25 anos 9 3,8 

25 - 35 anos 56 23,7 

 35 - 45 anos 89 37,7 

 45 - 55 anos 45 19,1 

 Maior de 55 anos 37 15,7 

 

Escolaridade 
Fundamental 10 4,2 

Médio 63 26,7 

 Superior 82 34,8 

 Pós-graduação 81 34,3 

 
Renda 

Entre R$ 0,00 e R$ 1.212,00 30 12,7 

Até R$ 2.424,00 58 24,6 

 R$ 2.424,01 a R$ 4.448,00 79 33,5 

 R$ 4.448,01 a R$ 12.120,00 57 24,2 

 R$ 12.120,01 a R$ 24.240,00 8 3,4 
 Acima de R$ 24.240,01 4 1,6 

 
A maior parte dos respondentes (37,7%) encontra-se na faixa etária de 35 a 45 

anos, possui nível de escolaridade superior (34,8%) e renda mensal entre R$ 

2.424,01 e R$ 4.4448,00. 
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4.2 Análise descritiva dos dados amostrais 

 
 

A TAB. 7 fornece estatísticas descritivas e intervalos de confiança para cada 

indicador, mediante a utilização do método boostrap (Efron & Tibishirani, 1993). 

Tabela 7 

Análise descritiva dos indicadores dos construtos 
 

Construtos Itens Média DP IC - 95%¹ 

 RP1 3,23 1,36 [3,06; 3,40] 
 RP2 3,35 1,41 [3,16; 3,53] 

Regime de penalidade RP3 3,69 1,26 [3,53; 3,84] 
 RP4 3,24 1,45 [3,06; 3,43] 
 RP5 3,48 1,26 [3,31; 3,63] 

 ATT1 3,28 1,35 [3,11; 3,45] 
 ATT2 2,70 1,27 [2,54; 2,86] 

Atitude 1 ATT3 3,07 1,32 [2,91; 3,25] 
 ATT4 3,47 1,42 [3,28; 3,66] 
 ATT5 3,11 1,47 [2,92; 3,30] 

 ATT1.1 4,25 1,11 [4,11; 4,39] 
 ATT1.2 4,05 1,22 [3,87; 4,20] 

Atitude 2 ATT1.3 4,07 1,13 [3,92; 4,22] 
 ATT1.4 4,06 1,23 [3,90; 4,20] 
 ATT1.5 3,94 1,26 [3,78; 4,11] 

 NS1 3,54 1,26 [3,38; 3,70] 
 NS2 3,08 1,34 [2,91; 3,25] 

Normas subjetivas NS3 2,94 1,27 [2,78; 3,10] 
 NS4 3,07 1,38 [2,90; 3,24] 
 NS5 3,00 1,22 [2,85; 3,14] 

 PC1 3,06 1,45 [2,87; 3,25] 
 PC2 2,89 1,49 [2,69; 3,08] 

Percepção de controle PC3 2,03 1,24 [1,87; 2,19] 
 PC4 2,98 1,34 [2,81; 3,16] 
 PC5 3,23 1,35 [3,03; 3,38] 

 ST1 3,99 1,03 [3,86; 4,11] 
 ST2 2,73 1,37 [2,56; 2,90] 

Sistema tributário ST3 3,05 1,15 [2,90; 3,19] 
 ST4 3,41 1,12 [3,27; 3,54] 
 ST5 3,39 1,09 [3,25; 3,52] 

 AT1 2,92 1,38 [2,75; 3,08] 

Percepção em relação às 
autoridades tributárias 

AT2 3,03 1,24 [2,87; 3,18] 

AT3 4,03 1,17 [3,86; 4,17] 

AT4 3,43 1,29 [3,25; 3,58] 
 AT5 2,93 1,32 [2,76; 3,08] 

Continua 
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Tabela 7 

Análise descritiva dos indicadores dos construtos - conclui 
 

Construtos Itens Média DP IC - 95%¹ 

 INCPT1 3,23 1,29 [3,07; 3,40] 

Intenções de 
comportamento 

INCPT2 3,71 1,21 [3,56; 3,86] 

INCPT3 3,27 1,28 [3,11; 3,44] 

INCPT4 4,01 1,22 [3,84; 4,16] 
 INCPT5 3,70 1,30 [3,54; 3,87] 

 CPT1 3,54 1,19 [3,40; 3,69] 

Comportamento 
CPT2 3,45 1,21 [3,30; 3,58] 

CPT3 4,03 1,14 [3,88; 4,16] 
 CPT4 3,58 1,28 [3,42; 3,73] 

¹ Intervalo Bootstrap. 

 

Uma ideia do grau de concordância em relação às assertivas apresentadas aos 

respondentes para valorá-las de acordo com a escala Likert, anteriormente 

apresentada, é obtida com a seguinte taxonomia: tendência a discordar quando é 

gerado um intervalo estritamente inferior a três; tendência a concordar intervalo 

estritamente superior a três; e posição de neutralidade quando é gerado um intervalo 

de confiança que contém o valor três. De acordo com essa taxonomia, extraiu-se a 

seguinte síntese: 

 
a) No construto regime de penalidade, os indivíduos tenderam a concordar com 

todos os itens. Não houve diferença significativa entre os itens, uma vez que 

houve sobreposição dos intervalos de confiança; 

b) no construto atitude 1, os indivíduos tenderam a: se manter neutros nos itens 

ATT3 (“serei punido financeiramente pela fiscalização por não informar a 

respeito da área efetivamente construída do meu imóvel”) e ATT5 (“serei 

protestado - ter o meu nome sujo/negativado - caso eu não pague o meu 

IPTU”); concordar com os itens ATT1 (“serei punido financeiramente pela 

fiscalização pelo não pagamento do meu IPTU”) e ATT4 (“o meu imóvel será 

inscrito em Dívida Ativa Municipal caso eu não pague o meu IPTU”); e a 

discordar do item ATT2 (“serei punido financeiramente pela fiscalização por 

não informar a respeito de alguma reforma na minha casa”). Ao observar os 

intervalos de confiança, tem-se que o item ATT2 apresentou concordância 

significativamente menor que a dos demais. Além disso, o item ATT4 teve 

concordância significativamente maior que a dos demais, com exceção do 

item ATT5; 
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c) no construto atitude 2, os indivíduos tenderam a concordar com todos os 

itens. Não se detectou diferença significativa entre os itens, pois houve 

sobreposição dos intervalos de confiança; 

d) no constructo normas subjetivas, os indivíduos tenderam a se manter neutros 

em todos os itens, com exceção do NS1 (“meus familiares me recomendariam 

pagar o IPTU”), cuja tendência foi a concordar. Ao observar os intervalos de 

confiança, tem-se que o item NS1 apresentou concordância 

significativamente maior que a dos demais; 

e) no constructo percepção de controle, os indivíduos tenderam a concordar 

com o item PC5 (“o pagamento do IPTU é prioridade no meu orçamento 

familiar”), a discordar do item PC3 (“receio ser denunciado por um vizinho 

pelo não pagamento do IPTU”) e a se manterem neutros nos demais. Ao 

observar os intervalos de confiança, tem-se que o item PC3 teve 

concordância significativamente menor que a dos demais; 

f) no construto sistema tributário, os indivíduos tenderam a se manter neutros 

no item ST3 (“as penalidades previstas na legislação são suficientemente 

claras para identificar uma sonegação”) e a discordar do item ST2 (“o 

pagamento do IPTU é burocrático”) e a concordar com os demais itens. Ao 

observar os intervalos de confiança, tem-se que o item ST1 (“um sistema 

tributário simplificado encoraja o pagamento do IPTU”) apresentou 

concordância significativamente maior que a dos demais; 

g) no construto percepção em relação às autoridades tributárias, os indivíduos 

tenderam a concordar com os itens AT3 (“a figura da fiscalização é 

fundamental para o município”) e AT4 (“a fiscalização tributária combate 

efetivamente a sonegação fiscal”) e a se manterem neutros nos demais itens. 

Ao observar os intervalos de confiança, tem-se que o item AT3 apresentou 

concordância significativamente maior que a dos demais; 

h) no construto intenções de comportamento, os indivíduos tenderam a 

concordar com todos os itens. Ao observar os intervalos de confiança, tem-se 

que os itens INCPT1 (“procuro comunicar à Prefeitura alteração na área 

construída do meu imóvel”) e INCPT3 (“procuro declarar alterações na área 

construída do meu imóvel, mesmo tendo pagado o IPTU do exercício”) 

apresentaram concordância significativamente menor que a dos demais; 
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i) no constructo comportamento, os indivíduos tenderam a concordar com todos 

os itens. Ao observar os intervalos de confiança, tem-se que o item CPT3 

(“não deixarei algum débito referente ao IPTU deste ano”) apresentou 

concordância significativamente maior que a dos demais. 

 
4.3 Modelagem por equações estruturais 

 
 

Trata-se de uma metodologia estatística que se utiliza de um processo multivariado 

de testar hipóteses (análise confirmatória) decorrentes de uma estrutura teórica 

implícita em algum fenômeno (Byrne, 1994). Segundo Tabachinick & Fidel (2001), 

modelagem por equações estruturais (Structural Equation Modeling - SEM) consiste 

em um conjunto de técnicas estatísticas que permitem analisar as relações entre 

variáveis independentes e dependentes que podem tanto ser variáveis latentes não 

diretamente medidas quanto variáveis medidas. Esses autores complementam que o 

SEM é também conhecido como modelagem causal, analise causal, modelagem por 

equações simultâneas, análise da estrutura de covariância, análise de caminho e 

análise fatorial confirmatória. Hair et al. (2009) destacam a SEM como uma 

continuidade de algumas técnicas multivariadas, mormente da análise de regressão 

múltipla e análise fatorial, com a vantagem de permitir examinar simultaneamente 

diversas relações de dependência. 

 
No presente estudo foi utilizada a abordagem Partial Least Square (PLS) (Vinzi, 

Chin, Henseler & Wang, 2010), que permite mais flexibilidade na modelagem dos 

dados, por não exigir suposições de normalidade multivariada, independência entre 

as observações e tamanho elevado da amostra. 

 
A modelagem por equações estruturais utiliza a junção de um modelo de 

mensuração (modelo externo) e um modelo estrutural (modelo interno). O primeiro 

relaciona os indicadores (variáveis medidas) aos seus respectivos construtos 

(variáveis latentes não observáveis diretamente); o segundo representa as relações 

entre os construtos e é decorrente da teoria subjacente. 

 
Inicialmente, avalia-se o modelo de mensuração verificando-se se o conjunto dos 

indicadores de cada construto (dimensão de análise) realmente traduz o conceito 
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que ele representa. Com esse objetivo testam-se sua confiabilidade, sua validade 

convergente e sua validade discriminante. O primeiro refere-se à consistência dos 

indicadores em medir o conceito cujas nuanças eles representam. Litwin (2003) 

reporta que assegurar a confiabilidade de uma escala é garantir que todos os seus 

itens medem aspectos distintos do mesmo conceito. Para verificar a confiabilidade 

foram utilizados os indicadores alfa de Cronbach (AC) e confiabilidade composta 

(CC) (Chin, 1998). Tenenhaus, Vinzi, Chatelin & Lauro (2005) registram que os 

indicadores AC e CC devem apresentar valores acima de 0,70 para indicação de 

confiabilidade do construto ou valores acima de 0,60 no caso de pesquisas 

exploratórias (Hair et al., 2009). 

 
A validade convergente garante que os indicadores de um construto estejam 

correlacionados o suficiente para medir o conceito latente. Um conjunto de 

indicadores é dito unidimensional quando se pode indicar uma única causa comum 

como aquela que os reflete (Netemeyer, Bearden, Sharma & Sharma, 2003). Na 

avaliação da validade convergente utilizou-se o critério da variância média extraída 

(AVE) proposto por Fornell & Larcker. (1981), que representa o percentual médio de 

variância compartilhada entre o construto latente e seus itens. Esse critério garante 

a validade convergente para valores da AVE acima de 50% (Henseler, Ringle & 

Sinkovics, 2009) ou 40% no caso de pesquisas exploratórias (Nunnaly & Bernstein, 

1994). 

 
A validade discriminante averigua se os construtos medem efetivamente diferentes 

aspectos do fenômeno de interesse. A ideia é de que dois conjuntos de indicadores 

representem de fato dois conceitos teoricamente distintos e não conforme um fator 

unidimensional. Para a validade discriminante foi utilizado o critério de Fornell & 

Larcker (1981), que garante a validade discriminante quando a AVE de um construto 

for maior que a variância compartilhada desse construto com os demais. O método 

das cargas fatoriais cruzadas (Barclay, Higgins & Thompson, 1995) também foi 

utilizado para verificar a validação discriminante. Pelo critério das cargas fatoriais 

cruzadas, a validade discriminante é alcançada quando a carga fatorial do item é 

maior que todas as suas cargas fatoriais cruzadas. 
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Hair et al. (2009) recomendam que os itens com cargas fatoriais menores que 0,50 

devem ser eliminados, pois ao não contribuir de forma relevante para a formação da 

variável latente prejudicam o alcance das suposições básicas para a validade e 

qualidade dos indicadores criados para representar o conceito de interesse. 

 
O método bootstrap também foi utilizado para calcular os intervalos de confiança 

para os pesos do modelo de mensuração e dos coeficientes do modelo estrutural, 

fornecendo informações sobre a variabilidade dos parâmetros estimados, provendo 

assim uma importante validação dos resultados. O método bootstrap (Efron & 

Tibishirani, 1993) é muito utilizado na realização de inferências quando não se 

conhece a distribuição de probabilidade da variável de interesse. 

 
Na avaliação da qualidade do ajuste do modelo foram utilizados o R2 e o gang of 

four (GoF) (Tenenhaus, Amato & Vinzi, 2004). O R2 representa, em uma escala de 0 

a 100%, o quanto os construtos independentes explicam os dependentes, sendo 

que, no geral, valores inferiores a 25% representam capacidade explicativa fraca, 

valores entre 25 e 50% indicam capacidade explicativa moderada e valores acima 

de 50% evidenciam capacidade explicativa substancial (Hair, Hult, Ringle & Sarsted, 

2014). Já o GoF é uma média geométrica das AVEs dos construtos e dos R² do 

modelo e também varia de 0 a 100%. O GoF em PLS não tem a capacidade de 

discriminar modelos válidos de inválidos, além de não se aplicar para modelos com 

construtos formativos (Henseler & Sarstedt, 2012), apenas permite uma síntese das 

AVEs e dos R² do modelo em uma única estatística, podendo ser útil para futuras 

comparações de aderência de diferentes amostras ao modelo. 

 
Para comparar os indicadores com as variáveis de caracterização, primeiramente foi 

considerada sua natureza ordinal e calculada a correlação de Spearman. Em 

seguida, as comparações foram feitas pelo teste de Kruskal-Wallis (Hollander, Wolfe 

& Chicken, 2013), sendo as comparações múltiplas feitas pelo teste de Nemenyi 

(Hollander et al., 2013). 
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4.3.1 Análise do modelo de mensuração 

 
 

Inicialmente, efetua-se a análise do modelo que relaciona cada construto a seus 

respectivos indicadores (modelo de mensuração ou modelo externo). 

 
Na TAB. 8 são expostos os pesos, as cargas fatoriais e as comunalidades do 

modelo de mensuração. Dessa forma, pôde-se destacar que: 

 
a) Os itens PC3 (“receio ser denunciado por um vizinho pelo não pagamento do 

IPTU”), PC5 (“o pagamento do IPTU é prioridade no meu orçamento familiar”), 

ST2 (“o pagamento do IPTU é burocrático”) e AT1 (“a fiscalização não 

contribui para educar o contribuinte em relação ao pagamento do IPTU”) 

estavam em um sentido contrário aos demais itens de seus respectivos 

construtos e por esse motivo tiveram que ser invertidos, sendo então 

denominados com um “i” na frente; 

b) no construto percepção de controle, os itens PC1 (“se o salário de um 

contribuinte do IPTU for baixo, ele não precisa pagar o seu IPTU”) e PC3i 

(“não receio ser denunciado por um vizinho pelo não pagamento do IPTU”) 

tiveram carga inferior a 0,50 e foram retirados das análises; 

c) no construto sistema tributário, o item ST2i (“o pagamento do IPTU não é 

burocrático”) apresentou carga inferior a 0,50 e foi retirado das análises; 

d) no construto percepção em relação às autoridades tributárias, os itens AT1i 

(“a fiscalização contribui para educar o contribuinte em relação ao 

pagamento do IPTU”) e AT2 (“a fiscalização despende muito tempo punindo o 

contribuinte inadimplente”) relataram carga inferior a 0,50 e foram retirados 

das análises. 

e) no modelo final, todos os itens apresentaram cargas fatoriais acima de 0,50. 

f) no modelo final, a partir dos intervalos de confiança (IC – 95%) pode-se 

concluir que todos os pesos foram significativos, salientando, assim, a 

importância de todos os itens para a formação dos indicadores que 

representarão os construtos. 

 
Além disso, ao se observarem os pesos do modelo final, tem-se que: 
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a) No construto regime de penalidade, os itens mais importantes para a 

formação do conceito foram RP1 (“é justo penalizar o contribuinte que não 

paga seu IPTU”) e RP2 (“penalizar o contribuinte que não paga seu IPTU 

contribui para um sistema tributário justo”); 

b) no construto atitude 1, os pesos foram muito parecidos, mas os itens que 

apresentaram os maiores pesos foram ATT4 (“o meu imóvel será inscrito em 

Dívida Ativa Municipal caso eu não pague o meu IPTU”) e ATT2 (“serei 

punido financeiramente pela fiscalização por não informar a respeito de 

alguma reforma na minha casa”); 

c) no construto atitude 2, os pesos foram muito parecidos, mas o item que 

apresentou o maior peso foi o ATT1.4 (“o pagamento do meu IPTU em dia 

contribui para a infraestrutura da minha cidade”); 

d) no construto normas subjetivas, os pesos foram muito parecidos, mas o item 

que apresentou o maior peso foi NS3 (“meus vizinhos me recomendariam 

pagar o meu IPTU neste ano”); 

e) no construto percepção de controle, o item mais importante para a formação 

do conceito foi o PC5i (“O pagamento do IPTU não é prioridade no meu 

orçamento familiar.”). 

f) no construto sistema tributário, o item mais importante para a formação do 

conceito foi o ST4 (“as penalidades previstas na legislação asseguram 

punições quando houver sonegação de IPTU”); 

g) no construto percepção em relação às autoridades tributárias, os itens mais 

importantes para a formação do conceito foram AT5 (“o contribuinte confia no 

trabalho dos fiscais tributários”) e AT3 (“a figura da fiscalização é fundamental 

para o município”); 

h) no construto intenções de comportamento, os pesos foram muito parecidos, 

mas o item que apresentou o maior peso foi o INCPT5 (“pretendo estimular as 

pessoas próximas de mim sobre a importância de pagar o IPTU da nossa 

cidade”); 

i) no construto comportamento, o item mais importante para a formação do 

conceito foi o CPT1 (“caso ocorra, informarei qualquer alteração em meu 

imóvel à fiscalização”). 
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Tabela 8 

Modelo de mensuração 
 

Cons- 
trutos 

Itens 
 Modelo Inicial   Modelo Final  

Peso(α) I.C.-95%1 C.F.2 Com.3 Peso(α) I.C.-95%1 C.F.2 Com.3 

 RP1 0,375 [0,31; 0,44] 0,785 0,617 0,375 [0,31; 0,44] 0,785 0,616 

 R
e
g
im

e
 d

e
 

p
e
n
a
lid

a
d
e
 

RP2 0,371 [0,31; 0,44] 0,816 0,665 0,371 [0,31; 0,44] 0,816 0,665 

RP3 0,276 [0,21; 0,34] 0,698 0,488 0,276 [0,21; 0,34] 0,698 0,488 

RP4 0,186 [0,09; 0,26] 0,574 0,329 0,186 [0,09; 0,26] 0,574 0,329 

 RP5 0,205 [0,10; 0,29] 0,503 0,254 0,205 [0,10; 0,29] 0,503 0,253 

 ATT1 0,267 [0,23; 0,31] 0,791 0,626 0,267 [0,23; 0,31] 0,791 0,626 

  A
ti
tu

d
e

 1
 

ATT2 0,277 [0,24; 0,32] 0,759 0,576 0,277 [0,24; 0,32] 0,759 0,576 

ATT3 0,236 [0,19; 0,28] 0,755 0,570 0,235 [0,19; 0,28] 0,755 0,570 

ATT4 0,280 [0,24; 0,32] 0,761 0,580 0,280 [0,24; 0,32] 0,762 0,580 

 ATT5 0,246 [0,20; 0,29] 0,761 0,580 0,246 [0,20; 0,29] 0,761 0,580 

 ATT1.1 0,252 [0,21; 0,29] 0,835 0,698 0,252 [0,21; 0,29] 0,835 0,698 

  A
ti
tu

d
e
 2

 

ATT1.2 0,247 [0,21; 0,28] 0,842 0,708 0,247 [0,21; 0,28] 0,842 0,708 

ATT1.3 0,211 [0,16; 0,25] 0,588 0,346 0,211 [0,16; 0,25] 0,588 0,346 

ATT1.4 0,273 [0,24; 0,31] 0,851 0,725 0,273 [0,24; 0,31] 0,851 0,725 

 ATT1.5 0,258 [0,22; 0,29] 0,875 0,765 0,258 [0,22; 0,29] 0,875 0,765 

 NS1 0,270 [0,20; 0,34] 0,754 0,568 0,270 [0,20; 0,34] 0,754 0,568 

 N
o
rm

a
s
 

s
u
b
je

ti
v
a
s
 

NS2 0,221 [0,16; 0,26] 0,790 0,624 0,221 [0,16; 0,26] 0,790 0,624 

NS3 0,287 [0,24; 0,34] 0,867 0,752 0,287 [0,24; 0,34] 0,867 0,752 

NS4 0,235 [0,17; 0,29] 0,774 0,599 0,235 [0,17; 0,29] 0,774 0,599 

 NS5 0,234 [0,18; 0,28] 0,819 0,671 0,234 [0,18; 0,28] 0,819 0,671 

 PC1 0,071 [-0,16; 0,25] 0,248 0,062     

 P
e
rc

e
p
ç
ã
o
 

d
e
 c

o
n
tr

o
le

 

PC2 0,343 [0,16; 0,49] 0,497 0,248 0,358 [0,17; 0,53] 0,517 0,267 

PC3i 0,222 [0,03; 0,39] 0,209 0,044     

PC4 0,283 [0,08; 0,43] 0,469 0,220 0,295 [0,09; 0,45] 0,506 0,256 

 PC5i 0,746 [0,56; 0,90] 0,848 0,720 0,777 [0,60; 0,93] 0,857 0,735 

 ST1 0,242 [0,11; 0,35] 0,501 0,251 0,249 [0,11; 0,36] 0,529 0,279 

 S
is

te
m

a
 

tr
ib

u
tá

ri
o
 

ST2i 0,180 [0,04; 0,30] 0,260 0,067     

ST3 0,350 [0,23; 0,47] 0,676 0,457 0,361 [0,24; 0,48] 0,699 0,489 

ST4 0,417 [0,33; 0,50] 0,819 0,671 0,431 [0,35; 0,52] 0,812 0,659 

 ST5 0,348 [0,25; 0,44] 0,730 0,533 0,359 [0,26; 0,46] 0,742 0,550 

P
e
rc

e
p
ç
ã
o
 

e
m

 r
e

la
ç
ã
o

 à
s
 

a
u
to

ri
d
a
d
e
s
 

tr
ib

u
tá

ri
a
s
 

AT1i 0,078 [-0,07; 0,20] 0,269 0,073     

AT2 0,127 [-0,01; 0,27] 0,237 0,056     

AT3 0,440 [0,34; 0,54] 0,757 0,573 0,459 [0,36; 0,56] 0,765 0,585 

AT4 0,380 [0,28; 0,46] 0,730 0,533 0,396 [0,29; 0,48] 0,734 0,539 

AT5 0,441 [0,35; 0,53] 0,768 0,590 0,460 [0,38; 0,55] 0, 0,607 

 In
te

n
ç
õ

e
s
 d

e
 

c
o
m

p
o
rt

a
m

e
n
to

 

INCPT1 0,274 [0,24; 0,32] 0,812 0,659 0,274 [0,24; 0,32] 0,811 0,658 

INCPT2 0,281 [0,24; 0,32] 0,774 0,599 0,282 [0,25; 0,32] 0,774 0,599 

INCPT3 0,271 [0,23; 0,32] 0,772 0,595 0,272 [0,23; 0,32] 0,772 0,596 

INCPT4 0,228 [0,19; 0,27] 0,634 0,402 0,229 [0,19; 0,27] 0,635 0,403 

INCPT5 0,293 [0,26; 0,34] 0,703 0,494 0,291 [0,26; 0,34] 0,702 0,493 

Continua 
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Tabela 8 

Modelo de mensuração - conclui 
 

Cons- 
trutos 

Itens 
 Modelo Inicial   Modelo Final  

Peso(α) I.C.-95%1 C.F.2 Com.3 Peso(α) I.C.-95%1 C.F.2 Com.3 

 C
o
m

p
o
rt

a
- 

m
e
n
to

 

CPT1 0,419 [0,35; 0,50] 0,786 0,617 0,422 [0,35; 0,50] 0,789 0,622 

CPT2 0,354 [0,29; 0,42] 0,731 0,534 0,361 [0,30; 0,43] 0,736 0,542 

CPT3 0,336 [0,25; 0,43] 0,643 0,414 0,330 [0,24; 0,42] 0,637 0,406 

CPT4 0,301 [0,22; 0,37] 0,649 0,422 0,297 [0,22; 0,36] 0,646 0,417 

¹ Intervalo bootstrap; ² Carga Fatorial; ³ Comunalidade. 

 

As TAB. 9 e 10 mostram os resultados das análises das validades convergente e 

discriminante, confiabilidade e dimensionalidade dos construtos do modelo de 

mensuração. Logo, concluiu-se que: 

 
a) Todos os constructos atingiram os níveis exigidos de confiabilidade, dado que 

os índices de confiabilidade AC ou CC foram superiores a 0,70; 

b) pelo critério de Kaiser (1958), todos os construtos foram unidimensionais; 

c) os valores das AVEs foram superiores a 0,40 em todos os construtos, 

evidenciando assim sua validação convergente; 

d) pelo critério de Fornell & Larcker (1981) não houve validação discriminante 

nos construtos intenções de comportamento e comportamento, dado que a 

variância compartilhada máxima foi maior que suas respectivas AVEs. Mas 

pelo método das cargas fatoriais cruzadas (Barclay et al., 1995) houve 

validação discriminante em todos os construtos, pois as cargas fatoriais dos 

itens foram superiores às suas respectivas cargas. 

 
Tabela 9 

Validação do modelo de mensuração 
 

Construtos Itens A.C.¹ C.C.² Dim.³ AVE4 VCM5 

Regime de penalidade 5 0,716 0,816 1 0,470 0,413 

Atitude 1 5 0,824 0,877 1 0,586 0,413 

Atitude 2 5 0,858 0,900 1 0,648 0,438 

Normas subjetivas 5 0,861 0,900 1 0,643 0,225 

Percepção de controle 3 0,386 0,707 1 0,419 0,360 

Sistema tributário 4 0,653 0,794 1 0,494 0,334 

Percepção em relação às autoridades tributárias 3 0,634 0,804 1 0,577 0,438 

Intenções de Comportamento 5 0,793 0,858 1 0,550 0,599 

Comportamento 4 0,661 0,797 1 0,497 0,599 

¹ Alfa de Cronbach, ² Confiabilidade composta, ³ Dimensionalidade, 4 Variância extraída; 5 Variância 
Compartilha máxima. 
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Tabela 10 

Cargas fatoriais cruzadas: modelo de mensuração 
 

Construtos Itens C.F.¹ Máx(C.F.C.)² 

 RP1 0,785 0,606 

 RP2 0,816 0,565 

Regime de penalidade RP3 0,698 0,364 

 RP4 0,574 0,300 

 RP5 0,503 0,284 

 ATT1 0,791 0,549 

 ATT2 0,759 0,464 

Atitude 1 ATT3 0,755 0,445 

 ATT4 0,762 0,552 

 ATT5 0,761 0,491 

 ATT1.1 0,835 0,533 

 ATT1.2 0,842 0,591 

Atitude 2 ATT1.3 0,588 0,497 

 ATT1.4 0,851 0,586 

 ATT1.5 0,875 0,603 

 NS1 0,754 0,408 

 NS2 0,790 0,334 

Normas subjetivas NS3 0,867 0,433 

 NS4 0,774 0,355 

 NS5 0,819 0,398 

 PC2 0,517 0,278 

Percepção de controle PC4 0,506 0,282 

 PC5i 0,857 0,602 

 ST1 0,529 0,284 

Sistema tributário 
ST3 0,699 0,400 

ST4 0,812 0,543 

 ST5 0,742 0,401 
 AT3 0,765 0,594 
Percepção em relação às 
autoridades tributárias 

AT4 0,734 0,465 

AT5 0,779 0,472 

 INCPT1 0,811 0,659 

 INCPT2 0,774 0,631 

Intenções de comportamento INCPT3 0,772 0,578 

 INCPT4 0,635 0,442 

 INCPT5 0,702 0,618 

 CPT1 0,789 0,664 

Comportamento 
CPT2 0,736 0,600 

CPT3 0,637 0,490 

 CPT4 0,646 0,589 

¹ Carga fatorial; ² Máximo da carga fatorial cruzada. 
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4.3.2 Análise do modelo estrutural 

 
 

Um segundo procedimento refere-se à análise do modelo que relaciona os 

construtos que constituem a cadeia causal entre si (modelo estrutural ou interno). A 

TAB. 11 traz os resultados do modelo estrutural e a FIG. 3 ilustra o modelo. Dessa 

forma, pôde-se concluir que: 

 
Em relação à atitude 1: 

a) Houve influência significativa (valor-p<0,001) e positiva (β=0,643 [0,56; 0,73]) 

do regime de penalidade sobre a atitude 1, sendo assim, quanto maior o 

regime de penalidade, maior a atitude 1; 

b) o regime de penalidade foi capaz de explicar 41,4% da variabilidade da 

atitude 1. 

 
Em relação à atitude 2: 

a) Houve influência significativa (valor-p<0,001) e positiva (β=0,508 [0,41; 0,62]) 

do regime de penalidade sobre a atitude 2, sendo assim, quanto maior o 

regime de penalidade, maior a Atitude 2; 

b) o regime de penalidade foi capaz de explicar 25,8% da variabilidade da 

atitude 2. 

 
Em relação às intenções de comportamento: 

a) Não houve influência significativa (valor-p=0,094) do regime de penalidade 

sobre as intenções de comportamento; 

b) houve influência significativa (valor-p=0,033) e positiva (β=0,137 [0,00; 0,28]) 

da atitude 1 sobre as intenções de comportamento, sendo assim, quanto 

maior a atitude 1, maiores as intenções de comportamento; 

c) houve influência significativa (valor-p<0,001) e positiva (β=0,309 [0,18; 0,43]) 

da atitude 2 sobre as intenções de comportamento, sendo assim, quanto 

maior a atitude 2, maiores as intenções de comportamento; 

d) houve influência significativa (valor-p<0,001) e positiva (β=0,197 [0,08; 0,30]) 

das normas subjetivas sobre as intenções de comportamento, sendo assim, 

quanto maiores as normas subjetivas, maiores as intenções de 

comportamento; 
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e) houve influência significativa (valor-p<0,001) e negativa (β= -0,224 [-0,34; - 

0,12]) da percepção de controle sobre as intenções de comportamento, sendo 

assim, quanto maior a percepção de controle, menores as intenções de 

comportamento; 

f) não houve influência significativa (valor-p=0,0561) do sistema tributário sobre 

as intenções de comportamento; 

g) houve influência significativa (valor-p=0,003) e positiva (β=0,191 [0,06; 0,33]) 

das autoridades tributárias sobre as intenções de comportamento, sendo 

assim, quanto maiores as autoridades tributárias, maiores as intenções de 

comportamento; 

h) o construto com o maior impacto sobre as intenções de comportamento foi a 

atitude 2, uma vez que esse foi o construto antecedente que apresentou o 

maior valor do beta; 

i) 56,7% da variação observada no construto intenções comportamentais 

podem ser explicadas pelos construtos que o antecederam. 

 
Em relação ao comportamento: 

a) Houve influência significativa (valor-p=0,002) e positiva (β=0,151 [0,02; 0,30]) 

do sistema tributário sobre o comportamento, sendo assim, quanto maior o 

sistema tributário, maior o comportamento; 

b) não houve influência significativa (valor-p=0,094) das autoridades tributárias 

sobre o comportamento; 

c) houve influência significativa (valor-p<0,001) e positiva (β=0,688 [0,56; 0,80]) 

das intenções de comportamento sobre o comportamento, sendo assim, 

quanto maiores as intenções de comportamento, maior o comportamento; 

d) cabe ressaltar que o construto com o maior impacto sobre o comportamento 

foram as intenções de comportamento, uma vez que apresentou o maior valor 

do beta; 

e) os construtos antecedentes foram capazes de explicar 62,0% da variabilidade 

do comportamento; 

f) destaca-se também que o modelo apresentou GoF de 50,6% e, além disso, 

os intervalos de confiança bootstrap estavam de acordo com os resultados 

encontrados via valor-p, evidenciando assim maior validade dos resultados 

apresentados. 
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Tabela 11 

Modelo estrutural 
 

Endógenas Exógenas β E.P.(β)¹ I.C.-95%² Valor-p R² 

Atitude 1 Regime de penalidade 0,643 0,050 [0,56; 0,73] <0,001 41,4% 

Atitude 2 Regime de penalidade 0,508 0,056 [0,41; 0,62] <0,001 25,8% 

 Regime de penalidade -0,102 0,061 [-0,23; 0,03] 0,094  

 Atitude 1 0,137 0,064 [0,00; 0,28] 0,033  

 Atitude 2 0,309 0,066 [0,18; 0,43] <0,001  

Intenções de 
comportamento 

Normas subjetivas 0,197 0,051 [0,08; 0,30] <0,001 56,7% 

Percepção de controle -0,224 0,052 [-0,34; -0,12] <0,001  

 Sistema tributário 0,035 0,060 [-0,12; 0,19] 0,561  

 Autoridades tributárias 0,191 0,063 [0,06; 0,33] 0,003  

 Sistema tributário 0,151 0,049 [0,02; 0,30] 0,002  

Comportamento Autoridades tributárias 0,026 0,054 [-0,08; 0,14] 0,628 62,0% 

 Intenções de comportamento 0,688 0,052 [0,56; 0,80] <0,001  

¹ Erro-padrão; ² Intervalo bootstrap; GoF = 50,6%     

 
 
 

 

 

Figura 3 
Modelo estrutural. 
Fonte: elaborada pelo autor baseado Silva Filho, G. M., Cavalcante, P. R., Bomfim, E. T., & Leite, P. 
A. (2018). Conformidade tributária e comportamento do contribuinte: uma análise dos fatores que 
explicam a observância tributária à luz da teoria do comportamento planejado. RC&C - Revista 
Contabilidade e Controladoria, 54-70. doi:http://dx.doi.org/10.5380/. 

 

4.3.3.1 Análise dos efeitos diretos, indiretos e totais 

 
 

A TAB. 12 apresenta a análise dos efeitos diretos, indiretos e totais. A partir dela 

pôde-se verificar que: 

http://dx.doi.org/10.5380/
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Em relação às intenções de comportamento: 

a) Apesar do efeito direto do regime de penalidade sobre as intenções de 

comportamento não ter sido significativo, o efeito total que leva em 

consideração o efeito direto + o efeito indireto (a partir da atitude 1 e atitude 2) 

foi significativo e positivo (0,143 [0,02; 0,27]). 

 
Em relação ao comportamento: 

a) O efeito total do sistema tributário sobre o comportamento, que leva em 

consideração o efeito direto + o efeito indireto (a partir das Intenções de 

Comportamento), também foi significativo e positivo (0,175 [0,04; 0,32]); 

b) apesar do efeito direto da percepção em relação às autoridades tributárias 

sobre o comportamento não ter sido significativo, o efeito total que leva em 

consideração o efeito direto + o efeito indireto (a partir das Intenções de 

comportamento) foi significativo e positivo (0,157 [0,01; 0,30]); 

c) houve efeito indireto (a partir das intenções de comportamento) significativo e 

positivo do regime de penalidade sobre o comportamento (0,099 [0,02; 0,20]); 

d) houve efeito indireto (a partir das intenções de comportamento) significativo e 

positivo da atitude 2 sobre o comportamento (0,213 [0,11; 0,31]); 

e) houve efeito indireto (a partir das intenções de comportamento) significativo e 

positivo das normas subjetivas sobre o comportamento (0,136 [0,06; 0,21]); 

f) houve efeito indireto (a partir das intenções de comportamento) significativo e 

negativo da percepção de controle sobre o comportamento (-0,154 [[-0,24; - 

0,08]). 
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Tabela 12 

Análise dos efeitos diretos, indiretos e totais 
 

Endógenas Exógenas 
Efeito 

                             Direto  
Efeito 

Indireto  
Efeito 
Total  

IC-95%¹ 

Atitude 1 Regime de penalidade 0,643 0,000 0,643 [0,56; 0,73] 

Atitude 2 Regime de penalidade 0,508 0,000 0,508 [0,41; 0,62] 

 Regime de penalidade -0,102 0,245 0,143 [0,02; 0,27] 

 Atitude 1 0,137 0,000 0,137 [-0,01; 0,28] 
 Atitude 2 0,309 0,000 0,309 [0,18; 0,43] 
Intenções de 
comportamento 

Normas subjetivas 0,197 0,000 0,197 [0,08; 0,30] 

Percepção de controle -0,224 0,000 -0,224 [-0,34; -0,12] 

 Sistema tributário 0,035 0,000 0,035 [-0,12; 0,19] 

 Autoridades tributárias 0,191 0,000 0,191 [0,06; 0,33] 

 Sistema tributário 0,151 0,024 0,175 [0,04; 0,32] 

 Autoridades tributárias 0,026 0,131 0,157 [0,01; 0,30] 

 Intenções de comportamento 0,688 0,000 0,688 [0,56; 0,80] 

Comportamento 
Regime de penalidade 0,000 0,099 0,099 [0,02; 0,20] 

Atitude 1 0,000 0,094 0,094 [-0,01; 0,20] 

 Atitude 2 0,000 0,213 0,213 [0,11; 0,31] 

 Normas subjetivas 0,000 0,136 0,136 [0,06; 0,21] 

 Percepção de controle 0,000 -0,154 -0,154 [-0,24; -0,08] 

 
 

4.4 Verificação das hipóteses estabelecidas como objetivos específicos do 

estudo 

 
A TAB. 13 apresenta a verificação das hipóteses testadas. 
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Tabela 13 

Verificação das hipóteses do estudo 
 

H
ip

ó
te

s
e
 

 Resultado 

Descrição Efeito 
Direto 

Efeito 
Total 

H1 Existe efeito positivo do regime de penalidade sobre a atitude 1 Confirmada Confirmada 

H2 Existe um efeito positivo do regime de penalidade sobre a atitude 2 Confirmada Confirmada 

H3 
Existe um efeito positivo do regime de penalidade sobre as intenções 
de comportamento 

Não 
confirmada 

Confirmada 

H4 Existe efeito positivo da atitude 1 sobre as intenções de comportamento Confirmada Confirmada 

H5 Existe efeito positivo da atitude 2 sobre as intenções de comportamento Confirmada Confirmada 

H6 
Existe efeito positivo das normas subjetivas sobre as intenções de 
comportamento 

Confirmada Confirmada 

 

H7 
Existe efeito positivo da percepção de controle sobre as intenções de 
comportamento 

Não 
Confirmada 

Não 

Confirmada 

 

H8 
Existe efeito positivo do sistema tributário sobre as Intenções de 
comportamento 

Não 
confirmada 

Não 

confirmada 

H9 
Existe efeito positivo da percepção em relação às autoridades 
tributárias sobre as intenções de comportamento 

Confirmada Confirmada 

H10 Existe efeito positivo do sistema tributário sobre o comportamento Confirmada Confirmada 

 

H11 
Existe efeito positivo da percepção em relação às autoridades 

tributárias sobre o comportamento 

Não 
Confirmada 

Não 

Confirmada 

H12 
Existe efeito positivo das intenções de comportamento sobre o 

comportamento 
Confirmada Confirmada 

H13 Existe efeito positivo do regime de penalidade sobre o comportamento - Confirmada 

H14 Existe efeito positivo da atitude 1 sobre o comportamento - 
Não 

confirmada 

H15 Existe efeito positivo da atitude 2 sobre o comportamento - Confirmada 

H16 Existe efeito positivo das normas subjetivas sobre o comportamento - Confirmada 

H17 Existe efeito positivo da percepção de controle sobre o comportamento - 
Não 

Confirmada 

 
4.4.1 Comparação dos construtos 

 
 

 Correlação entre as variáveis de caracterização e os construtos do 

modelo de análise 

 
A TAB. 14 mostra a correlação dos construtos com as variáveis de caracterização. A 

partir dela se pôde verificar que: 
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a) Houve correlação positiva e significativa (valor-p<0,050) da idade com os 

construtos atitude 2, sistema tributário, percepção em relação às autoridades 

tributárias, percepção em relação às autoridades tributárias e intenções de 

comportamento. Sendo assim, quanto maior a idade, maiores os valores 

desses construtos, e vice-versa; 

b) houve correlação negativa e significativa (valor-p=0,011) da idade com o 

construto percepção de controle. Sendo assim, quanto maior a idade, menor 

o construto percepção de controle, e vice-versa; 

c) houve correlação positiva e significativa (valor-p=0,041) da escolaridade com 

o construto atitude 2. Sendo assim, quanto maior a escolaridade, maior o 

construto atitude 2, e vice-versa; 

d) houve correlação negativa e significativa (valor-p=0,011) da escolaridade com 

o construto percepção de controle. Sendo assim, quanto maior a 

escolaridade, menor o construto percepção de controle, e vice-versa; 

e) houve correlação positiva e significativa (valor-p<0,050) da renda com os 

construtos regime de penalidade e atitude 2. Sendo assim, quanto maior a 

renda, maiores os valores desses construtos, e vice-versa; 

f) houve correlação negativa e significativa (valor-p<0,001) da renda com o 

construto percepção de controle. Sendo assim, quanto maior a renda, menor 

o construto percepção de controle, e vice-versa. 

 
Tabela 14 

Correlação dos construtos com as variáveis de caracterização 
 

Construtos 
Idade Escolaridade Renda 

r¹ Valor-p r¹ Valor-p r¹ Valor-p 

Regime de penalidade 0,01 0,823 0,11 0,086 0,17 0,007 

Atitude 1 0,01 0,914 0,03 0,654 0,06 0,389 

Atitude 2 0,17 0,011 0,13 0,041 0,21 0,001 

Normas subjetivas -0,02 0,786 -0,07 0,300 -0,09 0,156 

Percepção de controle -0,17 0,011 -0,16 0,011 -0,26 <0,001 

Sistema tributário 0,20 0,002 0,02 0,768 0,04 0,555 

Percepção em relação às autoridades tributárias 0,22 0,001 0,05 0,424 0,12 0,075 

Intenções de comportamento 0,13 0,042 0,02 0,817 0,04 0,562 

Comportamento 0,08 0,227 0,00 0,977 0,07 0,303 

¹ Correlação de Spearman. 
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 Variação nos valores dos construtos do modelo de análise em função 

das categorias das variáveis de caracterização 

 
As Tabelas 15, 16 e 17 permitem examinar uma possível influência da idade, do 

nível de escolaridade e do nível de renda sobre os construtos que constituem o 

modelo de análise. 

 
Na Tabela 15 é feita uma comparação dos valores encontrados para os construtos 

quando se considera a faixa etária dos pesquisados. A partir dela se pôde verificar 

que: 

 
a) Houve diferença significativa (valor-p=0,041) do construto atitude 1 entre as 

idades, sendo que os respondentes mais velhos tenderam a valores maiores 

desse construto. 

b) Houve diferença significativa (valor-p=0,015) do construto atitude 2 entre as 

idades, sendo que os respondentes mais velhos tenderam a valores maiores 

desse construto. 

c) Houve diferença significativa (valor-p=0,003) do construto percepção de 

controle entre as idades, sendo que os respondentes mais velhos tenderam a 

valores menores desse construto. 

d) Houve diferença significativa (valor-p<0,001) do construto sistema tributário 

entre as idades, sendo que os respondentes mais velhos tenderam a valores 

maiores desse construto. 

e) Houve diferença significativa (valor-p<0,001) do construto percepção em 

relação às autoridades tributárias entre as idades, sendo que os 

respondentes mais velhos tenderam a valores maiores desse construto. 

f) Houve diferença significativa (valor-p=0,002) do construto intenções de 

comportamento entre as idades, sendo que os respondentes mais velhos 

tenderam a valores maiores desse construto. 
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Tabela 15 

Comparação dos construtos em função da faixa etária 
 

Construtos Idade N Média dp 1ºQ 2ºQ 3ºQ Valor-p¹ 

Regime de penalidade 
Até 35 anos 65 3,19 1,02 2,62 3,20 3,94 

0,066 
Maior de 35 anos 171 3,46 0,92 2,93 3,49 4,14 

 

Atitude 1 
Até 35 anos 65 2,90 1,02 2,38 3,13 3,40 0,041 
Maior de 35 anos 171 3,21 1,05 2,61 3,21 3,99  

 

Atitude 2 
Até 35 anos 65 3,80 1,08 2,99 4,05 4,63 0,015 
Maior de 35 anos 171 4,18 0,90 3,92 4,42 4,83  

 

Normas subjetivas 
Até 35 anos 65 3,07 0,94 2,58 3,00 3,79 0,450 
Maior de 35 anos 171 3,15 1,07 2,39 3,38 3,99  

 

Percepção de controle 
Até 35 anos 65 3,16 0,92 2,54 3,00 3,84  

0,003 
Maior de 35 anos 171 2,73 0,96 2,02 2,71 3,29 

Sistema tributário 
Até 35 anos 65 3,08 0,78 2,74 3,18 3,57 <0,001 
Maior de 35 anos 171 3,54 0,76 3,18 3,49 4,00  

Percepção em relação às 

autoridades tributárias 

Até 35 anos 65 3,12 0,82 2,65 3,00 3,70 
<0,001 

Maior de 35 anos 171 3,59 0,98 3,00 3,65 4,35 

Intenções de 

comportamento 

Até 35 anos 65 3,25 0,99 2,61 3,51 3,95 
0,002 

Maior de 35 anos 171 3,70 0,88 3,16 3,77 4,31 

 Até 35 anos 65 3,47 0,89 3,18 3,66 4,00 
0,096 

Comportamento 
       

Maior de 35 anos 171 3,70 0,83 3,21 3,81 4,23  

¹ Teste de Mann-Whitney. 

 

A Tabela 16 traz a comparação dos valores encontrados para os construtos quando 

se considera o nível de escolaridade dos respondentes. Verificou-se que: 

 
a) Houve diferença significativa (valor-p=0,018) do construto regime de 

penalidade entre as escolaridades, sendo que os respondentes com maior 

nível educacional tenderam a apresentar valores maiores desse construto. 

b) Houve diferença significativa (valor-p=0,006) do construto atitude 2 entre as 

escolaridades, sendo que os respondentes com maior nível educacional 

tenderam a apresentar valores maiores desse construto. 

c) Houve diferença significativa (valor-p=0,005) do construto percepção de 

controle entre as escolaridades, sendo que os respondentes com maior nível 

educacional tenderam a apresentar valores menores desse construto. 
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Tabela 16 

Comparação dos construtos em função da escolaridade 
 

Construtos Escolaridade N Média dp 1ºQ 2ºQ 3ºQ Valor-p¹ 

Regime de 
penalidade 

Fundamental/Médio 73 3,19 0,91 2,60 3,24 3,86 
0,018 

Superior/Pós 163 3,48 0,97 2,93 3,52 4,20 

 

Atitude 1 
Fundamental/Médio 73 3,04 1,08 2,45 3,20 3,82  

0,504 
Superior/Pós 163 3,17 1,03 2,60 3,20 3,83 

 

Atitude 2 
Fundamental/Médio 73 3,84 1,02 3,34 4,15 4,62  

0,006 
Superior/Pós 163 4,18 0,93 3,98 4,45 4,92 

 

Normas subjetivas 
Fundamental/Médio 73 3,11 1,07 2,52 3,33 4,00  

0,883 
Superior/Pós 163 3,14 1,02 2,53 3,23 3,82 

Percepção de 

controle 

Fundamental/Médio 73 3,11 1,02 2,41 3,16 3,91  

0,005 
Superior/Pós 163 2,73 0,92 2,09 2,75 3,17 

 

Sistema tributário 
Fundamental/Médio 73 3,42 0,83 3,00 3,43 4,00  

0,940 
Superior/Pós 163 3,41 0,78 3,00 3,48 3,92 

Percepção em relação 
às autoridades 
tributárias 

Fundamental/Médio 73 3,38 0,97 2,74 3,60 4,00  

Superior/Pós 163 3,50 0,95 3,00 3,60 4,30 
0,308 

Intenções de 
comportamento 

Fundamental/Médio 73 3,49 0,98 2,93 3,42 4,18 0,225 
Superior/Pós 163 3,61 0,92 3,15 3,76 4,19  

 Fundamental/Médio 73 3,61 0,92 3,22 3,66 4,23 
0,773 

Comportamento 
       

Superior/Pós 163 3,65 0,82 3,19 3,79 4,17  

¹ Teste de Mann-Whitney. 

 

A Tabela 17 apresenta a comparação dos construtos com a renda agrupada. A partir 

dela apurou-se que houve diferença significativa (valor-p=0,003) do construto 

percepção de controle entre as rendas, sendo que os respondentes com maior 

renda tenderam a valores menores desse construto. 
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Tabela 17 

Comparação dos construtos em função do nível de renda 
 

Indicadores Renda N Média dp 1ºQ 2ºQ 3ºQ Valor-p¹ 

Regime de penalidade 
Até R$ 4.448,00 167 3,33 0,97 2,71 3,34 4,02 

0,131 
Mais que R$ 4.448,00 69 3,54 0,91 2,92 3,54 4,20 

 

Atitude 1 
Até R$ 4.448,00 167 3,10 1,01 2,52 3,19 3,79 0,318 

Mais que R$ 4.448,00 69 3,20 1,14 2,62 3,37 4,00  

 

Atitude 2 
Até R$ 4.448,00 167 4,01 0,98 3,52 4,22 4,79  

0,064 
Mais que R$ 4.448,00 69 4,22 0,91 3,84 4,57 5,00 

 

Normas subjetivas 
Até R$ 4.448,00 167 3,19 1,06 2,55 3,40 4,00  

0,068 
Mais que R$ 4.448,00 69 2,97 0,97 2,40 3,00 3,72 

 

Percepção de controle 
Até R$ 4.448,00 167 2,96 0,96 2,37 2,91 3,68  

0,003 
Mais que R$ 4.448,00 69 2,56 0,92 1,96 2,50 3,17 

 

Sistema tributário 
Até R$ 4.448,00 167 3,40 0,83 3,00 3,43 3,98  

0,326 
Mais que R$ 4.448,00 69 3,44 0,70 3,18 3,49 3,92 

Percepção em relação 
às autoridades 
tributárias 

Até R$ 4.448,00 167 3,44 0,96 2,98 3,60 4,00  

Mais que R$ 4.448,00 69 3,52 0,95 2,95 3,60 4,30 
0,626 

Intenções de 

comportamento 

Até R$ 4.448,00 167 3,56 0,93 3,00 3,62 4,19  

0,522 
Mais que R$ 4.448,00 69 3,62 0,95 3,00 3,77 4,19 

 

Comportamento 
Até R$ 4.448,00 167 3,59 0,86 3,14 3,74 4,07  

0,162 
Mais que R$ 4.448,00 69 3,75 0,83 3,26 3,90 4,40 

¹ Teste de Mann-Whitney. 
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5 Considerações Finais 

 
 

Esta dissertação examinou a dinâmica que caracteriza a cadeia causal capaz de 

explicitar os antecedentes comportamentais conducentes à intenção e à 

concretização do pagamento do IPTU no município de Ribeirão das Neves no 

estado de Minas Gerais. Com esse objetivo, procedeu-se a uma modelagem por 

equações estruturais do modelo desenvolvido por Silva Fillho et al. (2018), 

utilizando-se os dados extraidos de um survey conduzido no município. 

 
Uma vez adentrando na dinâmica da referida cadeia causal, puderam-se utilizar os 

resultados obtidos para o desenvolvimento posterior de estratégias de intervenção 

que induzam a um comportamento desejado em relação ao pagamento do IPTU em 

Ribeirão das Neves. Este estudo procedeu a esse adentramento conforme 

estabelecido em seu objetivo geral e apresenta, assim, elementos capazes de 

balizar tais estratégias como, por exemplo, a geração de nudges capazes de 

impactar a tomada de decisão do contribuinte. Assim, é lícito afirmar que este 

trabaho, ao fim e ao cabo, pode funcionar como um instrumento gerencial e, até 

mesmo, de planejamento no tocante à capacidade de arrecadação com o tributo 

considerado no município. 

 
À guisa de síntese, nesse sentido podem-se sugerir os seguintes procedimentos: 

 
 

a) A análise apresentada dos resultados da TAB. 7 permitiu identificar, para 

cada dimensão de análise da cadeia causal, o grau de concordância ou 

discordância das afirmações apresentadas aos contribuintes. Tal explicitação 

permite ao poder público verificar qual ou quais indicadores sugerem a 

necessidade de uma atuação mais contundente da Prefeitura. 

b) De modo mais preciso, a análise dos resultados da TAB. 8, referente ao 

modelo de mensuração, acusou a importância de cada indicador na 

constituição da sua dimensão de análise. Em outros termos, um exame da 

TAB. 8 permite hierarquizar os indicadores segundo a sua significância para a 

formação de cada tipo de comportamento retratado no modelo de análise 

utilizado. Novamente, tal conhecimento serve de subsídio para a prefeitura na 

montagem de uma estratégia de intervenção, por permitir fazê-lo tendo uma 
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indicação dos impactos relativos de atuação sobre cada indicador de 

comportamento. 

c) A análise dos resultados referentes à TAB. 11 e à FIG. 1 revelou o 

comportamento completo do modelo estrutural, ou seja, da cadeia causal que 

retrata os antecedentes e os consequentes do comportamento apresentado 

pelos contribuintes em relação ao pagamento do IPTU. Nesse caso, o 

analista tem uma macrovisão, já que se trata do relacionamento entre as 

dimensões (construtos) do modelo. Um planejamento de intervenção pode ser 

auxiliado pelo conhecimento da intensidade do impacto de cada construto 

antecedente sobre a dimensão comportamental que o sucede e que é 

retratada pelo coeficiente β. A TAB. 12 completa a informação, por 

apresentar os impactos indiretos, diretos e total. 

d) Adicionalmente, o desenho de uma estratégia de intervenção comportamental 

pode ser auxiliado pelas análises referentes às TAB. 15, 16 e 17, que 

mostram a importância relativa dos diversos níveis das variáveis de 

caracterização idade, escolaridade e renda em cada uma das dimensões do 

modelo de análise extraído do referencial teórico. 

 
Do ponto de vista acadêmico, ou seja quanto às implicações para a teoria, é lícito 

entender que o presente estudo apresenta mais um suporte empírico para o modelo 

apresentado por Silva Filho et al. (2018), um vez que “foi aprovado” no conjunto de 

testes sugeridos pela literatura pertinente. Em outros termos, este trabalho trouxe 

mais robustez ao modelo por submetê-lo a mais um confronto com a empiria. 

Cumpre finalmente destacar que a sua aplicação a outros contextos 

socioeconômicos distintos fica como sugestão do autor para estudos futuros. 
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Apêndices 

Apêndice A – Questionário de Pesquisa – Survey 

Pesquisa - Fatores que influenciam a conformidade tributária – IPTU 

 
 

Aumento do compliance tributário mediante abordagem comportamental: um estudo 

de caso na Prefeitura de Ribeirão das Neves. 

 
Apresentação: 

 
 

Prezado(a) contribuinte, 

 
 

Eu me chamo Fabiano Augusto Gomes, sou aluno do Programa de Mestrado 

em Administração da Fundação Pedro Leopoldo. Este questionário é referente a um 

estudo que tem como objetivo identificar os fatores que influenciam o 

comportamento dos contribuintes de IPTU no que diz respeito ao cumprimento das 

obrigações tributárias. 

A sua participação na pesquisa é de caráter voluntário, sendo garantidos o 

sigilo e anonimato de suas respostas, sendo que os dados farão parte de um banco 

de dados condensados. Estando de acordo com a participação, clique abaixo para 

iniciar a pesquisa. 

 
Agradecemos muitíssimo pelas respostas! 

Fabiano Augusto Gomes 

Você possui imóvel em Ribeirão das Neves? 

o Sim Não 

 

Identificação do Respondente 

o Menor de 25 anos 

o 25 - 35 anos 

o 35 - 45 anos 
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o 45 - 55 anos 

o Maior de 55 anos 

 

Nível de escolaridade 

o Analfabeto 

o Fundamental 

o Médio 

o Superior 

o Pós-graduação 

 

Renda 

o Entre R$ 0,00 e R$ 1.212,00 

o Até R$ 2.424,00 

o R$ 2.424,01 a R$ 4.448,00 

o R$ 4.448,01 a R$ 12.120,00 

o R$ 12.120,01 a R$ 24.240,00 

o Acima de R$ 24.240,01 

 

ATT1 - Serei punido financeiramente pela fiscalização pelo não pagamento do meu 

IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

ATT2 - Serei punido financeiramente pela fiscalização por não informar a respeito de 

alguma reforma na minha casa. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 
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ATT3 - Serei punido financeiramente pela fiscalização por não informar a respeito da 

área efetivamente construída do meu imóvel. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

ATT4 - O meu imóvel será inscrito em dívida ativa municipal caso eu não pague o 

meu IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

ATT5 - Serei protestado (ter o meu nome sujo/negativado) caso eu não pague o meu 

IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

ATT1.1 - Pagar o IPTU é bom para Ribeirão das Neves como um todo. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

ATT1.2 - Ao pagar meu IPTU sinto que eu estou realizando uma contribuição 

positiva para a minha cidade. 

o Discordo totalmente 
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o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

ATT1.3 - Tenho obrigação ética em realizar o pagamento do meu IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

ATT1.4 - O pagamento do meu IPTU em dia contribui para a infraestrutura da minha 

cidade. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

PC1 - Se o salário de um contribuinte do IPTU for baixo, ele não precisa pagar o seu 

IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

PC2 - Se não receber o meu carnê do IPTU terei dificuldade em pagar o meu IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 
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PC3 - Receio ser denunciado por um vizinho pelo não pagamento do IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

PC4 - A data de pagamento do IPTU me traz dificuldades financeiras. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

PC5 - O pagamento do IPTU é prioridade no meu orçamento familiar. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

RP1 - É justo penalizar o contribuinte que não paga seu IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

RP2 - Penalizar o contribuinte que não paga seu IPTU contribui para um sistema 

tributário justo. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 



92 
 

 
 

 

o Concordo totalmente 

 

RP3 - As pessoas tenderão a não pagar o IPTU se acreditarem ser baixo o risco de 

ser penalizado pela fiscalização. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

RP4 - As pessoas não pagam o IPTU quando não são penalizadas. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

RP5 - O sistema de penalidades induz o contribuinte ao pagamento do IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

AT1 - A fiscalização não contribui para educar o contribuinte em relação ao 

pagamento do IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 
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AT2 - A fiscalização despende muito tempo punindo o contribuinte inadimplente. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

AT3 - A figura da fiscalização é fundamental para o município. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

AT4 - A fiscalização tributária combate efetivamente a sonegação fiscal. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

AT5 - O contribuinte confia no trabalho dos fiscais tributários. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

CPT1 - Caso ocorra, informarei qualquer alteração em meu imóvel à fiscalização. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 
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CPT2 - Solicitarei revisão das características do meu imóvel sempre que essas 

ocorrerem. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

CPT3 - Não deixarei algum débito referente ao IPTU desse ano. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

CPT4 - Darei prioridade ao pagamento do IPTU no meu orçamento familiar deste 

ano. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

INCPT1 - O contribuinte procura comunicar à Prefeitura alteração na sua área 

construída. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 
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INCPT2 - O contribuinte procura declarar 100% do montante da nova área 

construída. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

INCPT3 - O contribuinte procura declarar alterações em sua área construída mesmo 

tendo pagado o IPTU do exercício. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

ST1 - Um sistema tributário simplificado encoraja o pagamento do IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

ST2 - O pagamento do IPTU é burocrático. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

ST3 - As penalidades previstas na legislação são suficientemente claras para 

identificar uma sonegação. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 
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o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

ST4 - As penalidades previstas na legislação asseguram punições quando houver 

sonegação de IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

ST5 - O sistema tributário impõe custo financeiro pelo não pagamento do IPTU. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

NS1 - Meus familiares me recomendariam pagar o IPTU 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

NS2 - O representante da minha igreja me recomendaria pagar o meu IPTU neste 

ano. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 
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NS3 - Meus vizinhos me recomendariam pagar o meu IPTU neste ano. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

NS4 - O vereador do meu bairro me recomendaria pagar o meu IPTU neste ano. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 

 

NS5 - Os moradores de Ribeirão das Neves me recomendariam pagar o meu IPTU 

neste ano. 

o Discordo totalmente 

o Discordo parcialmente 

o Não concordo nem discordo 

o Concordo parcialmente 

o Concordo totalmente 
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Apêndice B – Construtos e indicadores constitutivos do modelo de análise 
 

 

Construtos  Itens Descrição 
 

RP1 É justo penalizar o contribuinte que não paga seu IPTU. 

RP2 
Penalizar o contribuinte que não paga seu IPTU contribui para um sistema 
tributário justo. 

RP3 
As pessoas tenderão a não pagar o IPTU se acreditarem ser baixo o risco de ser 
penalizado pela fiscalização. 

RP4 As pessoas não pagam o IPTU quando não são penalizadas. 

RP5 O sistema de penalidades induz o contribuinte ao pagamento do IPTU. 

ATT1 
Serei punido financeiramente pela fiscalização pelo não pagamento do meu 
IPTU. 

ATT2 
Serei punido financeiramente pela fiscalização por não informar a respeito de 
alguma reforma na minha casa. 

ATT3 
Serei punido financeiramente pela fiscalização por não informar a respeito da 
área efetivamente construída do meu imóvel. 

ATT4 
O meu imóvel será inscrito em Dívida Ativa Municipal caso eu não pague o meu 
IPTU. 

ATT5 
Serei protestado (ter o meu nome sujo/negativado) caso eu não pague o meu 
IPTU. 

ATT1.1 Pagar o IPTU é bom para Ribeirão das Neves como um todo. 

ATT1.2 
Ao pagar meu IPTU sinto que eu estou realizando uma contribuição positiva 
para a minha cidade. 

ATT1.3 Tenho obrigação ética em realizar o pagamento do meu IPTU. 

ATT1.4 O pagamento do meu IPTU em dia contribui para infraestrutura da minha cidade. 

ATT1.5 
O pagamento do meu IPTU em dia me faz sentir que colaboro com o 
crescimento da minha cidade. 

NS1 Meus familiares me recomendariam pagar o IPTU. 

NS2 O representante da minha igreja me recomendaria pagar o meu IPTU neste ano. 

NS3 Meus vizinhos me recomendariam pagar o meu IPTU neste ano. 

NS4 O vereador do meu bairro me recomendaria pagar o meu IPTU neste ano. 

NS5 
Os moradores de Ribeirão das Neves me recomendariam pagar o meu IPTU 
neste ano. 

PC1 
Se o salário de um contribuinte do IPTU for baixo, ele não precisa pagar o seu 
IPTU. 

PC2 Se não receber o meu carnê do IPTU terei dificuldade em pagar o meu IPTU. 

PC3 Receio ser denunciado por um vizinho pelo não pagamento do IPTU. 

PC4  A data de pagamento do IPTU me traz dificuldades financeiras. 

PC5  O pagamento do IPTU é prioridade no meu orçamento familiar. 

ST1 Um sistema tributário simplificado encoraja o pagamento do IPTU. 

ST2 O pagamento do IPTU é burocrático. 

ST3 
As penalidades previstas na legislação são suficientemente claras para 
identificar uma sonegação. 

ST4 
As penalidades previstas na legislação asseguram punições quando houver 
sonegação de IPTU. 

ST5 O sistema tributário impõe custo financeiro pelo não pagamento do IPTU. 

AT1 
A fiscalização não contribui para educar o contribuinte em relação ao 
pagamento do IPTU. 

AT2 A fiscalização despende muito tempo punindo o contribuinte inadimplente. 

AT3 A figura da fiscalização é fundamental para o município. 

AT4 A fiscalização tributária combate efetivamente à sonegação fiscal. 

AT5 O contribuinte confia no trabalho dos fiscais tributários. P
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 INCPT1 Procuro comunicar à Prefeitura alteração na área construída do meu imóvel. 

 
In
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INCPT2 Procuro declarar 100% do montante da nova área construída. 

INCPT3 
Procuro declarar alterações na área construída do meu imóvel, mesmo tendo 
pagado o IPTU do exercício. 

INCPT4 
Caso não receba o meu carnê de IPTU procuro a Prefeitura para realizar o 
pagamento. 

INCPT5 
Pretendo estimular as pessoas próximas a mim sobre a importância de pagar o 

            IPTU da nossa cidade.  

 C
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CPT1 Caso ocorra, informarei qualquer alteração em meu imóvel à fiscalização. 

CPT2 
Solicitarei revisão das características do meu imóvel sempre que essas 
ocorrerem. 

CPT3 Não deixarei algum débito referente ao IPTU deste ano. 

CPT4 Darei prioridade ao pagamento do IPTU no meu orçamento familiar deste ano. 

 


