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APRESENTAÇÃO

Administração tem a tarefa de interpretar os objetivos propostos pela
organização e transformá-los em ação empresarial através do planejamento,
organização, direção e controle de todos os níveis da empresa, a fim de atingir os
objetivos.
Administrar é o processo de fluir e conduzir o comportamento das pessoas para
garantir a sobrevivência, o crescimento e a saúde nas organizações, podendo-se dizer
que de suma importância em qualquer tipo organização social.
A obra “Administração, Gestão e Economia: Práticas e Inovação” foi concebida
diante artigos científicos especialmente selecionados por pesquisadores da área. Os
conteúdos apresentam considerações pertinentes sobre os temas abordados diante o
meio de pesquisa e/ou objeto de estudo. Desta forma, esta publicação tem como um
dos objetivos, garantir a reunião e visibilidade destes conteúdos científicos por meio
de um canal de comunicação preferível de muitos leitores.
Este e-book conta com trabalhos científicos de diferentes áreas da
Administração, Gestão e Custos, contabilizando contribuições de diversos autores. É
possível verificar a utilização de muitas metodologias de pesquisa aplicadas, assim
como uma variedade de objetos de estudo.
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Capítulo 1

DETERMINANDO AS
CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA
POR SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE NO BRASIL
Camila Escobar
Fábio Lúcio Rodrigues
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DETERMINANDO AS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA POR
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO BRASIL

Camila Escobar1
Mestranda em Economia Aplicada pela UERN, graduação em Ciências
Econômicas pela UERN, camila.escoba@gmail.com
Fábio Lúcio Rodrigues2
Professor adjunto da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, doutor em
Economia Aplicada pela UFPB, prof.fabiolucio@gmail.com

Resumo: No Brasil, a constituição federal de 1988, assegura o acesso à saúde
pública universal e igualitária como dever do Estado. O presente trabalho se dedica a
traçar o perfil do demandante do sistema público de saúde, bem como dado esse perfil
para qual ferramentas disponíveis de saúde que estes se destinam. O método
utilizado para delinear o objetivo da pesquisa, foi o Modelo Logit Multinomial (MLM).
Os dados obtidos foram da PNS 2013, disponível no IBGE. Para cada equipamento,
tem-se variáveis que aumentam e diminuem a probabilidade de procura, dando
destaque para as que apresentam efeito positivo, temos que se o indivíduo está entre
a faixa de renda4, conforme aumenta seu grau de escolaridade, obter diagnostico de
doença crônica, ter plano de saúde e se sua residência é abastecida pela rede geral
de água, aumentam a chance de o indivíduo demandar o equipamento PAM. No caso
da procura por UPA o aumento na demanda está relacionado ao diagnóstico de
doença crônica, ter plano de saúde, ingerir bebida alcoólica, residência abastecida
pela rede geral, está entre as faixas de renda2 e renda3, ter concluído o ensino
fundamental, médio ou superior. No cenário de procura por PS/Emergência as
variáveis de diagnóstico de doença do coração, ter plano de saúde, ser branco,
residência abastecida pela rede geral de água, ter concluído ensino médio ou superior,
residir no Norte ou Centro-Oeste, aumentam a chance de o indivíduo demandar este
equipamento. Em relação a demanda por Ambulatório/Hospital ser diagnosticado com
doença do coração ou câncer, ter plano de saúde, ser homem, residir no Nordeste ou
Centro-Oeste, está entre a faixa de renda4, ter concluído ensino médio ou superior,
aumentam as chances de o indivíduo demandar esta ferramenta de saúde pública. No
caso da UBS, casado e residir no Sul tem impacto positivo sobre este equipamento.
Palavras-chave: Saúde Pública. Políticas Públicas de Saúde. Modelos Aplicados.
1

Mestranda em Economia Aplicada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
camila.escoba@gmail.com
2

Doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal da Paraíba. prof.fabiolucio@gmail.com

9

Administração, Gestão e Economia: Práticas e Inovação

Abstract: In Brazil, the 1988 federal constitution guarantees access to universal and
egalitarian public health as a duty of the State. The present work is dedicated to outline
the profile of the public health system's claimant, as well as given that profile for which
available health tools they are intended for. The method used to outline the research
objective was the Logit Multinomial Model (MLM). The data obtained were from PNS
2013, available at IBGE. For each piece of equipment, there are variables that increase
and decrease the probability of demand, giving emphasis to those that have a positive
effect, we have that if the individual is within the income range4, as his education level
increases, obtain a diagnosis of chronic disease, having a health plan and if your
residence is supplied by the general water network, increase the chance that the
individual will demand PAM equipment. In the case of demand for UPA, the increase
in demand is related to the diagnosis of chronic disease, having a health plan, drinking
alcohol, residing supplied by the general network, is between the income2 and
income3 ranges, having completed elementary, middle or high school. higher. In the
scenario of demand for PS/Emergency the variables of diagnosis of heart disease,
having health insurance, being white, residing supplied by the general water network,
having completed high school or higher, residing in the North or Midwest, increase the
the individual's chance to demand this equipment. Regarding the demand for an
outpatient / hospital to be diagnosed with heart disease or cancer, to have a health
plan, to be a man, to live in the Northeast or Midwest, it is among the income bracket4,
to have completed high school or higher, the chances increase the individual to
demand this public health tool. In the case of UBS, married and residing in the South
has a positive impact on this equipment.
Keywords: Public Health. Multinomial Logit model. Demand.
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento econômico está ligado há uma série de fatores que buscam,
entre outras coisas, o bem-estar da sociedade. A saúde constitui um direito previsto
constitucionalmente e está diretamente relacionada com o desenvolvimento
econômico de um país. Como ressalta Gadelha (2005), “não há país que possa ser
considerado desenvolvido com a saúde precária”. Índices positivos de saúde se
relacionam com níveis positivos de crescimento econômico, seja de forma direta,
através do aumento da capacidade produtiva e aumento da probabilidade de
participação dos indivíduos na força de trabalho, ou indiretamente, através da
diminuição da taxa de depreciação do capital humano (NUNES; PÔRTO JUNIOR,
2008).
Assim o investimento em saúde e a busca pela melhoria desta é uma forma de
se pensar em desenvolvimento econômico (GADELHA, 2005). Partindo dessa
premissa tem-se na literatura um debate recorrente acerca da temática relacionada à
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economia da saúde. Nunes e Pôrto Junior (2008) conceituam a economia da saúde
como sendo “o campo de conhecimento voltado para o desenvolvimento e uso de
ferramentas de economia na análise, formulação e implementação das políticas de
saúde”. Ainda ressaltam que um dos objetivos da economia da saúde é buscar a
eficiência na aplicação dos recursos públicos. Investimentos em saúde geram
externalidades positivas e por este fato já deve ser provisão pública e estar no centro
do debate.
Conforme descrito por Zucchi, Nero e Malik (2000), os serviços de saúde
públicos amparam indivíduos com diferentes características, sendo os fatores
socioeconômicos fortemente relacionados a demanda pelos serviços públicos de
saúde. Rodrigues, Cruz e Paixão (2015), demostram que os fatores socioeconômicos
estão relacionados a incidência de doenças crônicas, como o câncer de mama. Em
países subdesenvolvidos a incidência de câncer de mama tende a levar um maior
número de óbitos, principalmente devido a carência no atendimento público de saúde.
Diante disso, o presente trabalho se dedicou a identificar os fatores
determinantes pela demanda do serviço público de saúde no Brasil. E, dada a escolha
pelo serviço de saúde pública por parte do indivíduo, estimar a probabilidade desses
mesmos indivíduos escolherem cada um dos equipamentos de saúde pública
disponíveis à população. A compreensão do perfil do demandante da saúde pública é
fator primordial para o planejamento e execução da politicais públicas que facilitem o
acesso à saúde pela população.

Aspectos da oferta e demanda por saúde pública

Zucchi, Nero e Malik (2000) levantam informações sobre os elementos que
interferem na oferta e demanda dos serviços públicos de saúde, o assunto pode vir a
auxiliar na aplicação otimizada de recursos direcionada a saúde pública. Destacam,
que as variáveis na oferta são menos complexas de manusear, uma vez que se trata
de forma geral de investimento no setor e do progresso tecnológico e cientifico a se
desenvolver. As variáveis na demanda, por sua vez, são mais difíceis de controlar,
pois vão de variáveis psicossociais a fatores culturais, além de depender muito do
consumidor ou da proteção social.
O aumento na oferta por serviços públicos de saúde ocorre, de forma geral,
devido ao desenvolvimento do processo tecnológico. A tecnologia empregada para
11
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obtenção de diagnósticos para os pacientes são uma das variáveis que afetam o
aumento dos gastos em saúde. Pelo lado da demanda tem-se a própria consciência
do estado enfermo do indivíduo, suas necessidades biológicas, bem como
externalidades que venham a ocorrer (ZUCCHI; NERO; MALIK, 2000).
Devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) o sistema de saúde
mundial tem enfrentado o maior desafio sanitário deste século. Em decorrência da
carência de conhecimento cientifico, bem como da facilidade de contaminação do
vírus tem-se o sistema de saúde pública saturado, devido a uma demanda crescente.
No Brasil, essa problemática se acentua devido as questões sociais que o país
enfrenta, com populações vivendo em favelas, em aglomerações, sem acesso a água
e sem saneamento básico. É necessário constatar as heterogeneidades da nossa
sociedade e propor um plano de ação a partir das reais condições de cada localidade
(BARRETO ET AL, 2020).
Rache et al (2020) analisa a infraestrutura do SUS para receber pacientes
infectados da COVID-19, uma vez que a quantidade de leitos disponíveis pode não
ser suficiente para atender a população. Devido a heterogeneidade social e
econômica do nosso país a COVID-19 atinge de forma bruta regiões mais vulneráveis,
necessitando de leitos hospitalares em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com a
necessidade de ventiladores mecânicos no caso de síndrome respiratória aguda. Com
dados provenientes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e
do Sistema de Informações Hospitalar (SIH). Os autores mostram que a oferta é
insuficiente para atender a uma demanda crescente. Para além das questões
sanitárias a pandemia do novo coronavírus traz para o debate questões como a
interferência do Estado e seu sistema de proteção social, além da falta de investimento
em pesquisa no Brasil. É um desafio propor medidas adequadas a nossa heterogenia
sociedade, e daí vem a importância de conhecer as características de quem procura
os serviços públicos de saúde (SARTI ET AL, 2020).
Procedimentos metodológicos

A ideia central do trabalho é verificar os impactos das variáveis estudadas na
demanda pelos serviços públicos de saúde. Os dados foram obtidos através da
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) no ano de 2013 realizada pelo Instituto Brasileiro
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de Geografia e Estatística (IBGE) conjuntamente com o Ministério da Saúde.

O

questionário fundamentou-se em dados provenientes do Plano Nacional de Saúde.
O local de atendimento é uma variável multinomial, assumindo diferentes valores
para os equipamentos disponíveis. Os restantes das variáveis são binárias, assumindo
valor 1 para situações positivas e 0, caso contrário. As variáveis para identificar o perfil
de demanda pelos serviços públicos de saúde são baseadas em Cruz e Irffi (2019) e
Rodrigues et al (2020) e estão descritas no Quadro 1.
Quadro I – Descrições das variáveis

Variáveis

Descrição
Dependentes

tipo_atendimento

local_atendimento

Assume valor 1 se o indivíduo demandou o sistema de saúde
público e 0, caso contrário
Variável multinominal, onde: 1 – UBS; 2 – PAM; 3 – UPA; 4
– PS / Emergência; 5 – Ambulatório / Hospital
Explicativas / Controles

sexo

Assume valor 1 se o indivíduo for homem e 0, caso contrário.

branca

Assume valor 1 se o indivíduo for branco e 0, caso contrário.

plano_saude

prat_esporte

beb_alcool

jovem

adulto1

adulto2

adulto3

Assume valor 1 se o indivíduo tem plano de saúde e 0, caso
contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo pratica esporte e 0, caso
contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo não consome bebida alcoólica
e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se a idade do indivíduo estiver na faixa de
idade entre 18 e 21 anos e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se a idade do indivíduo estiver na faixa de
idade entre 22 e 28 anos e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se a idade do indivíduo estiver na faixa de
idade entre 29 e 38 anos e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se a idade do indivíduo estiver na faixa de
idade entre 39 e 58 anos e 0, caso contrário.
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idoso1

Assume valor 1 se a idade do indivíduo estiver na faixa de
idade entre 59 e 68 anos e 0, caso contrário.
(Continua na próxima página)

Quadro I – Continuação

Variáveis

Descrição
Explicativas / Controles

Idoso2
casado

Assume valor 1 se a idade do indivíduo estiver na faixa de
idade de 70 anos ou mais e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo for casado e 0, caso contrário.
Assume

abast_agua

valor

1

se

na

residência

do

indivíduo

o

abastecimento de água é através de rede geral de
distribuição e 0, caso contrário

analfabeto

alfabetizado

fundamental

medio

superior
fumante
viol_conhec

viol_desconhec

doenca_cronica

cancer

doenca_coracao

Assume valor 1 se o indivíduo for analfabeto e 0, caso
contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo for alfabetizado e 0, caso
contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo tem ensino fundamental
completo e médio incompleto e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo tem ensino médio completo e
superior incompleto e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo tem ensino superior completo
e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo é fumante e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo já sofreu violência por pessoa
conhecida e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo já sofreu violência por pessoa
desconhecida e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo apresenta doença crônica e 0,
caso contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo apresenta câncer e 0, caso
contrário.
Assume valor 1 se o indivíduo apresenta doença do coração
e 0, caso contrário.
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norte

Assume valor 1 se o indivíduo reside na Região Norte e 0,
caso contrário.
(Continua na próxima página)

Quadro I – Continuação

Variáveis

Descrição
Explicativas / Controles

nordeste

Assume valor 1 se o indivíduo reside na Região Nordeste e
0, caso contrário
Assume valor 1 se o indivíduo reside na Região Sul e 0, caso

sul

contrário

centrooeste

sudeste

renda1

renda2

renda3

renda4

renda5

Assume valor 1 se o indivíduo reside na Região Centro-oeste
e 0, caso contrário
Assume valor 1 se o indivíduo reside na Região Sudeste e 0,
caso contrário.
Assume valor 1 se a renda do indivíduo estiver na faixa entre
0R$ e 677R$ e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se a renda do indivíduo estiver na faixa entre
678R$ e 2033R$ e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se a renda do indivíduo estiver na faixa entre
2034R$ e 3389R$ e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se a renda do indivíduo estiver na faixa entre
3390R$ e 6780R$ e 0, caso contrário.
Assume valor 1 se a renda do indivíduo for superior 6780R$
e 0, caso contrário.

Fonte: Elaboração própria adaptada a partir de Cruz e Irffi (2019) e Rodrigues et al
(2020).

Segundo Gujarati e Porter (2011), no estudo da regressão a variável
dependente é afetada por variáveis proporcionais, como renda e preço, e também por
variáveis qualitativas, como gênero e raça. Uma vez que, as variáveis qualitativas,
afetam o regressor, elas devem ser inclusas no modelo. Estas variáveis indicam a
presença ou falta de algo. Observando o gênero, o indivíduo pode ser homem, ou
caso contrário.
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Desta forma pode-se estimar essas variáveis elaborando variáveis artificiais
que assumem valor 1 para caso positivo, indicando a presença de algum atributo, e 0
para caso negativo, indicando a falta de algum atributo, que se queira medir. Estas
variáveis qualitativas são chamadas de variáveis binárias (dummies).
Segundo Wooldridge (2012), o modelo logit pode ser derivado a partir de um
modelo de variável latente subjacente. Seja uma variável não observada, ou latente,
determinada por:

y*  0  x  e, y  1 y*  0 

1

em que a notação I  g define um resultado binário. A função I  g é chamada de
função indicadora, que assume o valor 1 se o evento for verdadeiro e 0, caso contrário.
Portanto, y será 1 se Y*  0 e 0 se Y*  0 . Assumimos que e é independente de X e
que tem a distribuição logística padrão. Assim, e será simetricamente distribuída ao
redor de 0, o que significa que 1  G(  Z )  G( Z ) para todos os números z reais. Com
base em (1), podemos derivar a probabilidade de resposta de y, que será dada por
P  y  1| x   P  y*  0 | x   P e    0  x   | x   1  G 
  0  x    G  0  x  

 2

Ainda de acordo com Wooldridge (2012), as magnitudes de cada βj estimado
não são, em si mesmas, de grande valia. Para o nosso propósito devemos estimar o
efeito de Xj sobre a probabilidade de êxito P( y  1 / x ) . Contudo, isso é complicado
devido à natureza não linear de G  g . Assim, faremos uso dos efeitos marginais dos
coeficientes obtidos em que, se Xj for uma variável aproximadamente contínua, seu
efeito marginal sobre P( x )  P( y  1 / x ) será obtido por:
p  x 
x j

 g  0  x   j , onde g  z  

 3

dG
 z
dz

A equação (3) mostra que os efeitos relativos de duas variáveis explicativas
contínuas quaisquer não dependem de x, a razão dos efeitos parciais de xj e xh é βj/βh.
O método econométrico usado para a estimação dos resultados por
equipamento de saúde será o Modelo Logit Multinomial (MLM). Segundo Cameron e
Triveti (2009), existem diversos modelos diferentes para as probabilidades de
16
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distribuição multinominal. No caso do MLM, é usado quando todos os regressores
estão na categoria de resposta binária. Alguns regressores, como gênero não
apresentam variações entre as alternativas (apenas gêneros masculinos e femininos)
e são assim binários. As chamadas múltiplas alternativas são regressores que
possuem várias formas de variação, por exemplo a variável preço, que pode assumir
diversas variações de valores. Em modelos simplificados usa-se os regressores de
resposta binária.
Ainda de acordo com Cameron e Triveti (2009), o resultado w para o indivíduo
i é uma das m alternativas. Define-se Yi  j se o resultado é a j-ésima alternativa e
J  1,2,...,m são arbitrários. A ordem dos valores não importa, a menos que seja um

modelo ordenado. No MLM, a probabilidade do resultado individual de i à alternativa
j, condicionado ao regressor Xj é:

 4

Pij  Pr( yi  j )  Fj ( xi , ), j=1,...,m , i=1,...,m

Onde diferentes formas funcionais, Fj(.), correspondem a diferentes modelos
multinominais. O MLM é usado quando todos os regressores possuem múltiplas
alternativas discretas e pode ser expresso da seguinte forma:

Pij 

exp( xi'  j )

i1 exp( xi'  j )
m

5

, j=1,...,m

Onde xi são os regressores de resposta binária. Este modelo garante que 0< pij<1 e



m
j 1

 1 Pij  1 . Para garantir a identificação do modelo, βj é definido como zero para

uma das categorias, e os coeficientes são interpretados com respeito a esta categoria,
chamada de categoria base (CAMERON; TRIVETI, 2009).
Apresentação e análise dos resultados
O foco deste trabalho é identificar a demanda pelos serviços de saúde pública
no Brasil, traçando o perfil da procura por cada tipo de equipamento de saúde
disponível a população. A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas da base de
dados utilizada.
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis

Variável

Média

DP

Min

Máx

atend_pub

0,5240

0,4994

0

1

local_atend

1,9681

1,5245

1

5

sexo

0,4405

0,4965

0

1

branca

0,3981

0,4895

0

1

casado

0,3915

0,4881

0

1

plano_saúde

0,2718

0,4449

0

1

beb_álcool

0,3821

0,4859

0

1

prat_esporte

0,2781

0,4481

0

1

fumante

0,1356

0,3424

0

1

abast_agua

0,7847

0,4110

0

1

doenca_coração

0,0347

0,1829

0

1

doenca_cronica

0,3890

0,4875

0

1

viol_conhec

0,0273

0,1629

0

1

viol_desconhec

0,0324

0,1769

0

1

alfabetizado

0,2405

0,4274

0

1

fundamental

0,1524

0,3594

0

1

médio

0,3211

0,4669

0

1

superior

0,1297

0,3360

0

1

adulto1

0,1438

0,3509

0

1

adulto2

0,2409

0,4276

0

1

adulto3

0,3459

0,4757

0

1

idoso1

0,1064

0,3084

0

1

idoso2

0,0806

0,2723

0

1

renda2

0,3701

0,4828

0

1

renda3

0,0508

0,2195

0

1

renda4

0,0399

0,1959

0

1

renda5

0,4183

0,4933

0

1

norte

0,2162

0,4117

0

1

nordeste

0,3017

0,4589

0

1
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sul

0,1212

0,3264

0

1

centrooeste

0,1248

0,3305

0

1

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das estimações.

As variáveis das faixas de idades são baseadas em Costa (2004) e foi
delimitada faixas de idade de indivíduos entre 18 e 70 anos. O rol de rendas foi
baseado em Soares e Neri (2007), e varia entre R$ 0 e R$ 6.780,00, com média de
0,4183 para o nível de renda máxima e 0,3701 para o nível de renda mínima.
As faixas de renda foram delimitadas por rentabilidade maior que zero e entre
salários mínimos, este referente ao valor vigente em 2013, ano da pesquisa. As
variáveis relacionadas as faixas de escolaridade foram derivadas da PNS (2013),
sendo analfabeto a variável base. Ainda foram definidas dummies para todas as
regiões do Brasil, tendo o sudeste como variável base. O rol de patologias foi extraído
do questionário da PNS (2013), com médias de 0,0158, 0,0347 e 0,3890 para câncer,
doença do coração e doença crônica, respectivamente. A Tabela 2 apresenta os
coeficientes obtidos a partir das estimações logísticas para determinar as
características da demanda pelo sistema público de saúde.
Tabela 2 – Resultados das simulações para o modelo de demanda por saúde pública
Variável

sexo

branca

Coef.

Variável

Coef.

– 0,1208***

doenca_cronic

0,2878***

a

(0,0205)

(0,0205)
– 0,1714***
(0,0206)
0,0246**

casado

plano_saude

beb_alcool

prat_esporte

fumante

(0,0199)
– 1,9223***
(0,0253)
– 0,1002***
(0,0208)
– 0,0494**
(0,0216)
0,0929***
(0,0272)

viol_conhec
viol_desconhe
c
alfabetizado

fundamental

médio

superior

0,0309
(0,0548)
– 0,1390**
(0,0506)
0,0275
(0,0298)
–0,1864***
(0,0343)
– 0,3972***
(0,0316)
– 0,9115***
(0,0427)

Variável

Coef.
– 0,2805***

idoso1

(0,0451)
– 0,4337***

idoso2

(0,0490)
– 0,2025***

renda2

(0,0312)
– 0,5727***

renda3

(0,0550)
– 0,9011***

renda4

(0,0695)
– 0,2063***

renda5

(0,0307)
0,1725***

norte

(0,0294)

(Continua na próxima página)
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Tabela 2- Continuação

Variável

Coef.
– 0,0519**

abast_agua

(0,0233)
– 0,0661

cancer

(0,0752)

doenca_coracao

0,0223
(0,0504)

Variável

Coef.
– 0,0258

adulto1

(0,0401)
– 0,0086

adulto2

(0,0380)
– 0,1393***

adulto3

(0,0375)

Variável

Coef.
– 0,1738***

nordeste

(0,0265)
0,1938***

sul

(0,0338)

centrooest

– 0,0337

e

(0,0328)

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das estimações.
Notas: Significância (***) < 1%; (**) < 5%; (*) < 10%. Erros-padrão das estimativas entre
parênteses.

A partir dos resultados expostos nas Tabela 2, podemos sugerir que possuir
doença crônica aumenta as chances de o indivíduo demandar o sistema público de
saúde, como também residir na região Sul e Norte do país, assim como estar casado.
A maioria das demais variáveis também se apresentaram significativas, contudo, com
coeficiente negativo.
Para averiguar a validade do modelo, sucedemos mais alguns testes. O modelo
logit, é uma medida eficiente para prever uma resposta dicotômica, no qual o
regressando é uma variável de escolha qualitativa. Na Tabela 3 é apresentado a
tabela de classificação, onde mostra a taxa de acertos dos eventos (sensibilidade) e
a taxa de acerto dos não eventos (especificidade), além da taxa global de acertos do
modelo (GUJARATI; PORTER, 2011)

Tabela 3- Tabela de classificação do modelo de demanda por saúde pública ajustado

Classificação Predita = 1 Predita = 0
Observação =
1
Observação =
1
Totais

Totais

27.839

13.750

41.589

3.929

14.992

18.921

31.768

28.742

60.510

Sensibilidade do modelo estimado

87,63%
(Continua na próxima página)
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Tabela 3- Continuação

Classificação Predita = 1 Predita = 0

Totais

Especificidade do modelo estimado

52,16%

Casos corretamente classificados

70,78%

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das simulações

Os resultados indicam que o modelo possui um alto grau de ajustamento, uma
vez que a taxa global de acerto é avaliada em 70,78% e, portanto, a taxa global de
erro corresponde a apenas 29,22% das observações. Em relação aos demandantes
corretamente classificados (sensibilidade) a taxa fica em 87,83%, e 52,16% do grupo
dos não demandantes corretamente classificados (especificidade).
Para averiguar a validade do modelo estimado, mais um teste se faz necessário
através curva Receiver Operating Characteristic (ROC). A curva ROC é um meio de
especificar falhas no desempenho do modelo. Os valores de corte variam entre 0 a 1
e permite avaliar a variação da sensibilidade e especificidade de cada valor. A curva
ROC é dada pelos pares “x” e “y”, onde 1 é correspondente a especificidade e 0 a
sensibilidade (HOSMER; LEMESHOW,2000 apud RODRIGUES et al, 2020). Na
Figura 1 podemos observar o comportamento da curva ROC para o modelo de
demanda de saúde estimado.
Figura 1 – Curva ROC para o modelo de demanda por saúde ajustado

A área debaixo da curva ROC de 0,7445, é o indicador de eficiência global do
modelo logit binário. Um modelo tem precisão em suas estimativas quando apresenta
uma área elevada sob a curva ROC. Desta forma, podemos observar que o modelo
em questão está bem estimado para seus objetivos. Após verificado que o modelo é
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adequado para sua finalidade, estimamos os efeitos marginais, apresentado na
equação (5), tendo seus resultados expostos na Tabela 4.
Tabela 4 - Efeitos marginais para o modelo de demanda por saúde pública estimado

Variável

Efeitos
Marginais
– 0,0302***

sexo

Variável

– 0,0428***
(0,0052)

plano_saude

– 0,4323***

beb_alcool

– 0,0123**
(0,0054)
– .02504***

abast_agua

alfabetizado

– 0,0431***
(0,0073)
– 0,0434***

nordeste

fundamental

medio

0,0483***
(0,0084)

centrooeste

– 0,0084

superior

renda2

0,0718***

a

(0,0051)

(0,0058)
0,0069

– 0,0465***
(0,0085)
– 0,0989***

– 0,2191***
(0,0094)
– 0,0506***
(0,0078)

renda3

renda4

(0,0082)
doenca_cronic

– 0,0129**

(0,0100)
– 0,0021

adulto2

(0,0095)
– 0,0348***

adulto3

(0,0094)
– 0,0699***

idoso1

(0,0112)
– 0,1074***

idoso2

(0,0078)

(0,0066)
sul

– 0,0064

adulto1

(0,0074)

(0,0052)
norte

Efeitos Marginais

(0,0049)

(0,0045)
prat_esporte

Variável

Marginais
0,0061

casado

(0,0051)
branca

Efeitos

– 0,1405***
(0,0129)
– 0,2140***

(0,0119)
– 0,0165

cancer

(0,0188)
0,0056

doenca_cora
cao

(0,0126)
0,0232***

fumante

(0,0068)
0,0077

viol_conhec

(0,0148)
renda5

– 0,0515***
(0,0077)

(0,0137)
– 0,0347**

viol_desconh
ec

(0,0126)

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das estimações.
Notas: Significância (***) < 1%; (**) < 5%; (*) < 10%. Erros-padrão das estimativas entre
parênteses.

A probabilidade de o indivíduo demandar o sistema público de saúde no ponto
médio segundo esta amostra específica é de 50,84%. A probabilidade de demandar o
sistema público de saúde aumenta 4,8 pontos percentuais (pp) se o indivíduo residir
na região sul do país. Com relação as demais regiões do país, onde a região sudeste
foi a variável base, tem-se que residir na região Nordeste e Norte diminui em ambas
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4,3 pp. Diminui as chances de demandar o sistema público de saúde em 3 pp e 4 pp,
respectivamente, se o indivíduo for homem e branco. Relativo as faixas de
escolaridade, onde analfabeto é a variável base, temos que diminui a probabilidade
de demandar o sistema público de saúde em 4,6 pp, 10 pp e 22 pp, respectivamente,
se o indivíduo concluiu o ensino fundamental, médio e superior. E aumenta 7,2 pp se
ele foi diagnosticado com doença crônica. Ter sido vítima de violência por pessoa
desconhecida diminui em 3,5 pp a probabilidade de o indivíduo procurar o sistema
público de saúde.
Dada a escolha dos indivíduos pelo serviço público de saúde, é estimada,
também, a probabilidade desses mesmos indivíduos escolherem os equipamentos de
saúde pública disponíveis a população. Trata-se uma variável multinomial, assumindo
valores diferentes para cada um dos equipamentos públicos. A Tabela 5 apresenta os
resultados por equipamento de saúde.
Tabela 5 – Perfil dos demandantes de saúde por tipo de equipamento público
Variável

sexo

branca

casado

plano_saude

beb_alcool

prat_esporte

Equipamento de saúde pública
UBS

PAM

UPA

PS/EMG

AMB/HPT

– 0,0181***

0,0007

– 0,0075**

0,0057*

0,0193***

(0,0058)

(0,00164)

(0,0030)

(0,0034)

(0,0044)

– 0,0160**

– 0,0035**

0,0054*

0,0132***

0,0011

(0,0065)

(0,0016)

(0,0031)

(0,0035)

(0,0043)

0,01114**

– 0,0032**

– 0,0033

– 0,0001

– 0,0045

(0,0056)

(0,0015)

(0,0029)

(0,0033)

(0,0041)

– 0,1441***

0,0147***

0,0233***

0,0363***

0,0693***

(0,0154)

(0,0033)

(0,0057)

(0,0069)

(0,0097)

– 0,0259***

0,0007

0,0128***

0,0057

0,0067

(0,0060)

(0,0017)

(0,0032)

(0,0035)

(0,0044)

– 0,0113*

0,0012

0,0032

0,0032

0,0037

(0,0063)

(0,0017)

(0,0034)

(0,0036)

(0,0046)

(Continua na próxima página)
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Tabela 5 – Continuação

Variável

fumante
abast_agu
a
cancer
doenca_c
oracao
doenca_cr
onica
viol_conhe
c
viol_desco
nhec
alfabetiza
do
fundament
al
medio

superior

Equipamento de saúde pública
UBS

PAM

UPA

PS/EMG

AMB/HPT

0,0045

– 0,0036*

– 0,0046

0,0045

– 0,0008

(0,0077)
– 0,0291***

(0,0019
0,0133***

(0,0038)
0,0231***

(0,0045)
0,0211***

(0,0054)
– 0,0284***

(0,0062)

(0,0017)

(0,0032)

(0,0034)

(0,0048)

– 0,0809***

0,0046

0,0101

0,0119

0,0545**

(0,0249)

(0,0062)

(0,0131)

(0,0144)

(0,0193)

– 0,0731***

0,0009

– 0,0020

0,0299***

0,0444***

(0,0156)

(0,0036)

(0,0075)

(0,0097)

(0,0116)

– 0,0208**

0,0042**

0,0129***

– 0,0008

0,0043

(0,0081)

(0,0017)

(0,0031)

(0,0034)

(0,0044)

– 0,0248*

0,0049

(0,0039)

0,0178*

– 0,0020

(0,0149)

(0,0046)

(0,0078)

(0,0094)

(0,0107)

– 0,0192

0,0050

0,0153*

0,0117

– 0,0124

(0,0168)

(0,0045)

(0,0083)

– 0,0090

0,0016

0,0044

0,0029

0,0002

(0,0081)

(0,0026)

(0,0048)

(0,0049)

(0,0057)

– 0,0377***

0,0111***

0,0165***

0,0085

0,0018

(0,0107)

(0,0037)

(0,0059)

(0,0059)

(0,0069)

– 0,0662***

0,0116***

0,0224***

0,0175***

0,0147**

(0,0092)

(0,0033)

(0,0056)

(0,0056)

(0,0066)

– 0,1354***

0,0181***

0,0189**

0,0292***

0,0691***

(0,0062)

(0,0087)

(0,0097)

(0,0127)

– 0,0057**

0,0131**

– 0,0065

0,0094

(0,0026)

(0,0066)

(0,006)

(0,0089)

– 0,0096

– 0,0029

0,0091

– 0,0073

0,0107

(0,0107)

(0,0027)

(0,0059)

(0,0057)

(0,0082)

0,0087

– 0,0015

– 0,0029

– 0,0095*

0,0051

(0,0028)

(0,0055)

(0,0057)

(0,0079)

(0,0155)
– 0,0106

adulto1

adulto2

adulto3

(0,0134)

(0,0106)

(0,0089)

(0,0106)

(Continua na próxima página)
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Tabela 5 – Continuação

Variável

Idoso1
idoso2
renda2
renda3
renda4
renda5
norte
nordeste
sul
centrooest
e

Equipamento de saúde pública
UBS

PAM

UPA

PS/EMG

AMB/HPT

0,0161

0,0161

– 0,0133**

– 0,0203***

0,0139

(0,0129)

(0,0129)

(0,006)

(0,0063)

(0,0101)

– 0,0276
(0,0533)
– 0,0196**
(0,0084)
– 0,0688***
(0,0201)
– 0,1439***
(0,0284)
0,0013
(0,0083)
– 0,0050
(0,0084)
– 0,0224***
(0,0080)
0,1245***
(0,0080)
– 0,0205**
(0,0097)

0,0037
(0,0047)
0,0039
(0,0028)
0,0057
(0,0058)
0,0323***
(0,0118)
0,0035
(0,0027)
– 0,0091***
(0,0017)
– 0,0164***
(0,0017)
– 0,0080***
(0,0018)
– 0,0027
(0,0019)

– 0,0139*
(0,0079)
0,0257***
(0,0051)
0,0339***
(0,0122)
0,0095
(0,0145)
0,0028
(0,0047)
– 0,0220***
(0,0035)
– 0,0287***
(0,0033)
– 0,0241***
(0,0035)
– 0,0223***
(0,0036)

0,0073
(0,0108)
0,0038
(0,0049)
0,0205*
(0,0113)
0,0319*
(0,0165)
– 0,0049
(0,0048)
0,0394***
(0,0056)
– 0,0057
(0,0044)
– 0,0396***
(0,0042)
0,0114**
(0,0058)

0,0287*
(0,0169)
– 0,0138**
(0,0058)
0,0089
(0,0132)
0,0699***
(0,022)
– 0,0025
(0,0057)
– 0,0032
(0,0064)
0,0732***
(0,0064)
– 0,0527***
(0,0061)
0,0341***
(0,0080)

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das estimações.
Notas: Significância (***) < 1%; (**) < 5%; (*) < 10%. Erros-padrão das
estimativas entre parênteses.

Os resultados expostos na Tabela 5 indicam que a probabilidade de o indivíduo
procurar uma UPA diminui para todas as regiões observadas, representando 2,2 pp,
2,87 pp, 2,41 pp e 2,23 pp, respectivamente, para o Norte, Nordeste, Sul e CentroOeste. A probabilidade de o sujeito procurar um PS/Emergência aumenta em 3,94 pp
se ele reside no Norte e 1,14 pp se ele está na região Centro-Oeste. Essa medida
diminui em 3,96 pp se ele reside no Sul. Para a UBS tivemos um efeito positivo apenas
para a região Sul, contando com um aumento de 12,45 pp.
Para as faixas de escolaridade tem-se que, quanto maior o nível de escolaridade
menor a probabilidade média do indivíduo procurar uma UBS, em 3,77 pp, 6,22 pp e
13,54 pp, respectivamente, se o indivíduo concluiu o ensino fundamental, médio e
superior. No caso de a pessoa ter plano de saúde os efeitos serão negativos apenas
para UBS, representando uma queda na demanda de 14,41 pp. Para todos os outros
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equipamentos, o fato de ter plano de saúde aumenta a chance de o indivíduo
demandar os demais equipamentos disponíveis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acesso a saúde pública no Brasil está pautado na existência do SUS e é um
dos maiores equipamentos de assistência à saúde pública do mundo. A assistência à
saúde do SUS atende cerca de 190 milhões de cidadãos e não está pautada em
nenhuma espécie de condicionalidade por parte desses indivíduos, devendo assim
possuir acesso universal e igualitário (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020; SILVA ET AL,
2011). Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que o fato de ter plano de saúde
interfere positivamente na demanda, com exceção da UBS, isto se justifica a medida
que boa parte dos planos de saúde não amparam necessidades como internação
hospitalar e alguns tratamentos exigem alto dispêndio, sendo o SUS capaz de atender
casos complexos como estes e até os mais simples, é a alternativa para esses
portadores de planos privados, como indica o estudo realizado por Silva et al (2011).
Este mesmo aumento observado por portadores de doenças crônicas também pode
ser justificado pelo não amparo por alguns planos de saúde privados.
Os resultados sugerem que condições socioeconômicas estão relacionadas ao
aumento da procura pelo tipo de equipamento públicos de saúde. Sobre as questões
regionais relacionada a utilização dos serviços, foi observado que a região Sul
apresenta aumento da procura apenas para UBS, que pode ser explicado em parte
por uma questão de melhor infraestrutura desse equipamento no Sul em relação a
outras regiões, e diminuem para os demais equipamentos, como indica Silva et al
(2011) por uma questão de poder aquisitivo e consequente aquisição de plano de
saúde capaz de amparar suas necessidades.
O SUS é uma organização que atende diversas demandas da população,
algumas de forma eficiente e outras onde a oferta não consegue suprir, gerando filas
para atendimento, com a pandemia do novo coronavírus se observa uma saturação
para fila de espera em leitos de UTI. É necessário estimular a geração de
conhecimentos que permitam identificar o perfil da nossa heterogênea sociedade,
analises como esta podem contribuir para a formulação políticas de saúde, que
permite conhecer as características de quem o procura, conforme variáveis regionais,
patológicas, escolar, de plano de saúde entre outros, sendo assim capaz de
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reconhecer grupos em situação de vulnerabilidade. O monitoramento do Sistema
Público de Saúde é imprescindível para o aprimoramento do mesmo.
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RESUMO
O presente estudo investiga os aspectos do desenvolvimento local e o
empreendedorismo de pequenos e médios negócios no município de Corumbá (MS).
Com 1.480 empresas atuantes (520º no Brasil e 6° no estado) segundo o IBGE (2020),
sua economia é bastante diversificada, se destacando em atividades como mineração,
pesca, turismo, comércio e serviços. Neste sentido, tem como objetivo analisar como
o empreendedorismo de pequenas e médias empresas influenciam o
desenvolvimento local. Para tanto, realizou-se um estudo descritivo, de natureza
quantitativa, através da coleta de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística e do Data Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) sobre empresas, produto interno bruto (PIB), produto interno bruto per
capita, pessoal ocupado e salário médio mensal. Os dados foram analisados por meio
de estatística descritiva e frequências. Nos resultados, observou-se que no ranking da
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Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos pequenos e médios
negócios foi apresentado nas dez primeiras posições, empresas de comércio,
serviços, restaurantes e cabeleireiros. Dessas empresas, a maioria são
microempreendedores individuais, micro empresas e empresas de pequeno porte,
que são geradores de trabalho e renda à população local. Embora se observa um
decréscimo no número de empresas no período de 2008 a 2018, o desenvolvimento
local foi sustentado pelo aumento nos indicadores de salário, pessoas ocupadas, PIB
e PIB per capita. Dessa forma, fica evidenciado que o empreendedorismo dos
pequenos e médios negócios pode contribuir para o desenvolvimento local.
Palavras-chave: Desenvolvimento Local, Empreendedorismo, Pequenos e Médios
Negócios.

ABSTRACT
The present study investigates aspects of local development and entrepreneurship of
small and medium businesses in the municipality of Corumbá (MS). With 1,480 active
companies (520th in Brazil and 6th in the state) according to IBGE (2020), its economy
is quite diversified, standing out in activities such as mining, fishing, tourism, trade and
services. In this sense, it aims to analyze how the entrepreneurship of small and
medium-sized companies influence local development. To this end, a descriptive study
was carried out, of a quantitative nature, through the collection of data from the
Brazilian Institute of Geography and Statistics and Data Sebrae (Brazilian Service of
Support to Micro and Small Enterprises) on companies, gross domestic product (GDP),
gross domestic product per capita, employed persons and average monthly salary.
The data were analyzed using descriptive statistics and frequencies. In the results, it
was observed that in the ranking of the National Classification of Economic Activities
(CNAE) of small and medium businesses, it was presented in the top ten positions,
trade companies, services, restaurants and hairdressers. Of these companies, the
majority are individual microentrepreneurs, microenterprises and small businesses,
which generate jobs and income for the local population. Although there is a decrease
in the number of companies in the period from 2008 to 2018, local development was
sustained by the increase in indicators of wages, employed persons, GDP and GDP
per capita. Thus, it is evident that the entrepreneurship of small and medium
businesses can contribute to local development.
Keywords: Local development; entrepreneurship; small and medium businesses.

INTRODUÇÃO
O município de Corumbá (MS) apresenta um potencial econômico, com um PIB
de 3.056.326,57 reais em 2018, figurando o 4º maior PIB do estado de Mato Grosso
do Sul. Seu PIB per capita é de 27.582,68 reais. (IBGE, 2020).
Com 1.480 empresas atuantes (520º no Brasil e 6° no estado) segundo o IBGE (2020),
sua economia é bastante diversificada, se destacando em atividades como mineração,
pesca, turismo, comércio e serviços. Também possui um forte e competitivo segmento
agropecuário. Assim, este estudo busca responder o seguinte problema: como o
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empreendedorismo de pequenas e médias empresas influenciam o desenvolvimento
local?
Economicamente, Corumbá sempre teve um papel importante na economia do
Estado, como por exemplo: por possuir o maior porto fluvial da América Latina e o
terceiro maior de um modo geral, além de já ter sido também o principal e mais
importante centro comercial da região Centro-Oeste entre 1880 e 1930. Neste início
de milênio se destaca com seus profissionais liberais, empreendedores e entidades
ligadas ao turismo, agronegócio, indústria, comércio e serviços (FREITAS, 2017).
Diante do exposto, a presente pesquisa tem como objetivo investigar aspectos
do papel das pequenas e médias empresas no desenvolvimento local na cidade de
Corumbá (MS). Como objetivos específicos: Relacionar o número de pequenas e
médias empresas no município; Analisar o PIB dos últimos dez anos; e Apresentar as
informações de trabalho e rendimento dos últimos dez anos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Desenvolvimento Local
O desenvolvimento local está pautado na participação da comunidade que está
inserida, bem como a população local é responsável pelo desenvolvimento da sua
região, possuindo o sentimento de pertença. As pessoas devem ser as beneficiárias
do desenvolvimento, também trabalhando para que isso aconteça e não ficar
esperando que outros empresários, de fora da região, cheguem e façam algo para
que o desenvolvimento ocorra. Nesse sentido é de suma importância o investimento
econômico de outras regiões, que são bem-vindas, mas nunca esquecendo que quem
tem mais interesse, nesse assunto, são os próprios moradores locais (MARTINS,
2002, p.52).
A tendência em se pensar e planejar o desenvolvimento local é dotá-lo de um
caráter mais humano, no sentido de considerar o homem simultaneamente como
sujeito e beneficiário. Que as pessoas devem participar ativamente e não apenas
serem beneficiárias do desenvolvimento.
O termo desenvolvimento tem sido associado à noção de progresso material e
de modernização tecnológica. Entender o desenvolvimento, de fato, não se trata de
mera questão conceitual, mas de postura e de sentimento, basicamente sustentados
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pela modéstia e promotores da simplicidade. A dimensão humana do desenvolvimento
está fundamentalmente na valorização das pessoas na sua, que supõe crescimento
econômico não como fim, mas como meio de reduzir as privações e as aflições
humanas (TORRAS, 1995).
O verdadeiro diferencial do desenvolvimento local não se encontra em seus
objetivos (bem-estar, qualidade de vida e etc.), mas na postura que atribui e assegura
à comunidade o papel de agente e não apenas de beneficiária do desenvolvimento.
Isto implica em rever a questão da participação.
Como propõe Martin (1999, p. 172), o desenvolvimento local proporcional à
escala humana deve ser entendido como a satisfação das necessidades humanas
fundamentais – por meio do -´´protagonismo real e verdadeiro de cada pessoa`` -.
Entende-se que criar as condições para que a comunidade efetivamente exerça este
protagonismo se afigura como o maior desafio para que o desenvolvimento local
aconteça.
Na Europa, o Comitê Econômico e Social das Comunidades Europeias
(COMITÊ, 1995) concebe o desenvolvimento local como um processo de reativação
da economia e de dinamização de uma sociedade local, com base no aproveitamento
ótimo dos recursos endógenos, a criação de emprego e a melhoria da qualidade de
vida.
Para Rozas (1998), desenvolvimento local é a organização comunitária em
torno de um planejamento para o desenvolvimento, por uma perspectiva de
construção social, constituindo assim em um instrumento fundamental, de caráter
orientador e condutor, de superação da pobreza. Não se trata, de buscar tão somente
o atendimento às carências materiais, mas a identificação e a promoção das
qualidades, capacidades e competências existentes na comunidade e no lugar.
Local, o lugar que se constroem a sua identidade é à base de convivência
humana e de interações sociais, e onde acontecem os desafios e as potencialidades
do desenvolvimento, onde as histórias de vida acontecem, onde o conceito de
sentimento territorial flui, o lugar denomina uma territorialidade, que permite residir e
conviver.
Implica no conceito de desenvolvimento local está obviamente uma questão de
escala territorial. O entendimento da escala local, como aquela que permite a eficácia
das ações e um melhor acompanhamento dos resultados, está associado ao fracasso,
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de um modelo de desenvolvimento pautado na industrialização a qualquer custo, no
consumo em massa, em altíssimos custos ambientais e sociais, viabilizando por ampla
disponibilidade de capitais. (LEROY, 1997, p. 88-89).
Quando se fala de local, está-se referindo à escala das inter-relações pessoais
da vida cotidiana, que trata sobre uma base territorial onde constroem sua identidade.
O lugar é essa base territorial, o cenário de representações e de práticas humanas
que são o cerne de sua singularidade; o “espaço da convivência humana”, onde se
localizam os desafios e as potencialidades do desenvolvimento local. (MARTIN, 1999,
p. 172).
O lugar é o cenário interativo dos acontecimentos, onde os fenômenos naturais
e humanos acontecem e produzem seus efeitos. A força do lugar reside no território
compartilhado e identificado por uma consciência social e comunitária de entorno, cuja
essência é a própria história vivida em comum (SANTOS, 1996; LE BOURLEGAT,
2000).

Empreendedorismo

Schumpeter (1982) de maneira simplificada resumiu o empreendedorismo no
conceito de inovação, no qual se enaltece a importância empreendedora para a
criação de prosperidade. De forma inovadora define o empreendedorismo por meio
do termo destruição criativa considerando revolucionária a atuação empreendedora
sobre a economia do país.
Empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra
entrepreneurship,

sendo

utilizado

para

designar

os

estudos

relativos

ao

empreendedor, seu perfil, suas origens, seus sistemas de atividades, seu universo de
atuação. Para Dolabela (1999, p.43), a palavra empreendedor é utilizada para
designar principalmente a pessoa que se “dedica à geração de riqueza, seja na
transformação de conhecimentos em produtos ou serviços, na geração do próprio
conhecimento ou na inovação em áreas como marketing, produção, organização,
etc.”.
Há muitas definições do termo empreendedor, principalmente porque são
propostas por pesquisadores de diferentes campos do conhecimento, que utilizam os
princípios de suas áreas de interesse para construir o conceito. Duas correntes
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principais tendem, no entanto, a conter elementos comuns à maioria delas. São os
pioneiros do campo: os economistas de corte liberal, que associaram empreendedor
à inovação, e os psicólogos, que enfatizam aspectos atitudinais, como a criatividade
e a intuição.
Inicialmente, é interessante entender a origem do termo. Dolabela (1999, p. 47)
afirma que a expressão empreendedorismo, que teria sido popularizado a partir de
textos escritos em língua inglesa, teria origem na palavra entrepeneur.
Segundo Filion (2000), aqueles que pesquisam sobre o assunto concordam em dizer
que a origem desse conceito está nas obras de Richard Cantillon (1680-1734),
banqueiro e economista do século XVIII.
Um pouco mais tarde, o industrial, economista clássico francês e divulgador da
obra de Adam Smith, Jean-Baptiste Say (1767-1832) – considerou o desenvolvimento
econômico um resultado da criação de novos empreendimentos.
Say foi considerado um visionário do século XIX, pois para ele não existiam limites
para o enriquecimento de uma nação. O bem-estar de um país dependia da sua
população ativa, do progresso técnico, do dinamismo de seus empresários (GOMES,
2011, p. 4).
A concepção que Say tinha do empreendedor – alguém que inova e é agente
de mudanças – permanece até hoje. Mas foi Schumpeter (1883-1950) quem deu
projeção ao tema, associando definitivamente o empreendedor ao conceito de
inovação e apontando-o como o elemento que dispara e explica o desenvolvimento
econômico.
Schumpeter (1982), não só associou empreendedorismo à inovação, mas
também mostrou a importância do empreendedor para o desenvolvimento econômico.
Diversos economistas associaram a inovação, pois acreditavam que o empreendedor
funcionava como um motor do sistema econômico, como detectores de oportunidades
de negócios e criadores de empreendedorismo. Mas os empreendedores são pouco
citados nos modelos clássicos de desenvolvimento econômico (FILION, 1999).
Com base nesse estudo que o trabalho será configurado, com a intenção de
identificar os empreendedores locais, e verificar os protagonistas, e sua visão e
trabalho empreendedor.
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O Papel Da Pequena Empresa Para O Desenvolvimento Local

Apesar da

importância

e

relevância

do

empreendedorismo para

o

desenvolvimento econômico, a visão schumpeteriana restringe o sucesso de uma
economia a um indivíduo – o empreendedor. Dada a complexidade do ambiente
empresarial futuro, os gestores deverão estar atentos a uma nova maneira de fazer
negócios, baseada na crescente velocidade da informação e na necessidade de se
trabalhar coletivamente: parcerias e alianças estratégicas (GOMES, 2011, p. 10).
O quadro atual da economia mundial tem apontado para três grandes vetores:
no plano econômico, a globalização e a consequente competição internacional; no
plano social, a regionalização, até como resposta aos efeitos da globalização
econômica que obrigam os países a reduzirem seus custos e a saírem do
assistencialismo e, por fim, no plano político, a descentralização, pois cada região
necessita de flexibilidade para arranjar seus fatores e tornar-se competitiva (GOMES,
2011, p. 10).
No Brasil, como a grande maioria dos países, enfrenta problemas sociais
crônicos, desemprego, má distribuição de renda, balança comercial deficitária, etc. O
desenvolvimento regional pode ser a alternativa para a superação desses problemas.
Uma região competitiva tem condições de aumentar as exportações e gerar
empregos. Além disso, o vetor da regionalização pode atuar no eixo de atenuação das
desigualdades (GOMES, 2011, p. 11).
Além disso, qualquer processo de desenvolvimento local deve considerar a
variável cultural, pois ela pode chegar a representar um nó estruturante em todo o
processo. Afinal de contas, todo o processo de mudança causa inquietações e
resistências nos indivíduos que fazem parte de uma comunidade. A potencialidade
básica de qualquer local, região ou país está assentada em sua população, ou ainda
amplamente, em seu ambiente: Essa é a alavanca principal do processo de
desenvolvimento e que requer grandes esforços de fomento e promoção. Para tanto,
deve-se poder contar com as estruturas institucionais e sociais existentes. Porém,
nesses projetos, a “ótica do desenvolvimento” é nova e seu resultado está vinculado
à transformação dessa ótica em “paradigma”, tornando a concepção comum a todos
os atores sociais envolvidos no processo (GOMES, 2011, p. 11).
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A escolha de um processo de implementação de um modelo de
desenvolvimento local dependerá das características encontradas na microrregião,
das determinadas necessidades endógenas dos ambientes em estudo de acordo com
o grau de interação das redes internas e, ainda, da capacidade de reação do tecido
econômico e institucional para as novas condições ambientais. Assim, devem-se
concentrar esforços na criação de uma base de conhecimento para que dessa forma
se possa chegar a uma linguagem comum, desenvolver as redes relacionais
essenciais e, ainda, promover a efetiva colaboração estratégica e operativa que
poderá proporcionar fortes efeitos sinergéticos (GOMES, 2011, p. 11).

METODOLOGIA

Esta seção aborda os procedimentos metodológicos em atendimento aos
objetivos propostos.
Para o desenvolvimento da referida pesquisa, a metodologia para alcance dos
resultados foi quantitativa com objetivo descritivo. Gil (1999). As pesquisas descritivas
têm como finalidade principal a descrição das características de determinada
população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São
inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas
características mais significativas aparece na utilização de técnicas padronizadas de
coletas de dados.
Em relação às técnicas para realização da coleta de dados, teve como base a
pesquisa documental com dados do IBGE, como: cadastro de empresas, porte, setor,
PIB, PIB Per Capita, pessoal ocupado e salário (IBGE, 2020) e plataforma Data
Sebrae utilizando-se de informações sobre os pequenos negócios brasileiros
(SEBRAE, 2021). A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta seção são apresentados os resultados desse estudo, considerando os
objetivos propostos e discutidos teoricamente, baseando-se na fundamentação
teórica apresentada.
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Tabela 1 - Cadastro de Empresas do estado de Mato Grosso do Sul

Fonte: adaptado de IBGE (2020).

A análise dos resultados permitiu identificar que o município de Corumbá
apresentou no ano de 2018, o total de 1.594 empresas cadastradas, ocupando o 5º
lugar no ranking do estado, até o ano de 2014, ocupava o 4º lugar neste ranking, que
foi superado pelo município de Ponta Porã no ano seguinte, de acordo com a Tabela
1 (IBGE, 2020).

Gráfico 1 - Ranking do cadastro de empresas no estado de Mato Grosso do Sul.

Fonte: adaptado de IBGE (2020).

Comparando com o ano 2008, percebe-se no Gráfico 1, uma queda de 10,45
% no cadastro de empresas. Do ano de 2008 até o ano de 2010, foi observada uma
melhora no indicador à medida que houve um aumento de 4,50 % no total de
empresas cadastradas. Do ano de 2011 até o ano de 2018, o número de cadastro de
empresas foi reduzindo a cada ano, chegando no ano de 2018 com 1.594 empresas
cadastradas.
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Gráfico 2 - Cadastro de empresas do município de Corumbá no período de 2008 a 2018.

Fonte: IBGE (2020)

No Gráfico 2, observa-se de forma mais clara, o histórico do período de 2008 a
2018 do número de cadastro de empresas no município de Corumbá. Nota-se que o
município

apresenta uma queda expressiva na série histórica no cadastro de

empresas de 1.780 no ano de 2008 para 1.594 no ano de 2018.

Gráfico 3 - Empresas por porte.

Fonte: SEBRAE (2021).

O Gráfico 3, apresenta as empresas por porte que o município possui. são
6.277 empresas responsáveis pelos pequenos e médios negócios, sendo 3.938
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Microempresários Individuais-MEI, 1.929 Microempresas e 259 Empresas de
Pequeno Porte.
Gráfico 4 - Percentual de empresas por porte.

Fonte: SEBRAE (2021).

O Gráfico 5 apresenta o percentual de empresas por porte no município de
Corumbá. O microempresário individual possui a maior participação com 62,74%,
seguido pelo ME com 30,73%. O EPP apresenta pouca participação com 4,13%, bem
como os demais portes com 2,41%. Assim, o MEI e o ME são o porte de empresas
que possuem a maior participação nos pequenos e médios negócios no município.

Gráfico 5 - n° de empresas nos grandes setores.

Fonte: SEBRAE (2021).
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Os pequenos e médios negócios estão concentrados nos setores de
agropecuária, comércio, construção civil, indústria e serviços. De acordo com o
Gráfico 5, os setores de agropecuária e comércio são os setores que possuem o maior
número de empresas, ambos com 43,78% .
Tabela 2 - CNAE

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2021).

A Tabela 2 apresenta as dez maiores classificações das empresas por CNAE.
Destacando-se o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios com 710
empresas.
Gráfico 6 - Empresas classificadas por Cnae

Fonte: SEBRAE (2021).

De acordo com o Gráfico 6 as empresas que mais se destacam no município
de Corumbá são as que possuem os CNAE comércio varejista, cabeleireiros,
lanchonetes, serviços, restaurantes e obras de alvenaria. O comércio varejista de
vestuários possui uma representação de 11,54%, seguido do comércio varejista de
mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios.
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Os resultados apresentados acima, nos permitiu analisar a série histórica do cadastro,
porte, setor e classificação econômica das empresas registradas em Corumbá (MS).
A fim de apresentar as variáveis econômicas do município, serão apresentados os
resultados do PIB, PIB Per Capita, Pessoal ocupado, Salário Médio Mensal.

Gráfico 7 - Produto Interno Bruto do Município de Corumbá em R$ (2010 - 2018).

Fonte: adaptado do IBGE cidades.

O Produto Interno Bruto é um indicador econômico que tem o objetivo de fazer
a mensuração da atividade econômica e de verificar os níveis de riqueza de uma
determinada região do país. No ano de 2018, o valor do PIB foi de R$3.056.326,57,
ocupando o 5º lugar no ranking estadual. O Gráfico 7, apresenta os valores do PIB de
Corumbá do ano de 2010 até o ano de 2018.
Gráfico 8 - PIB Per Capita do município de Corumbá-MS.

Fonte: adaptado de IBGE (2020).
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O PIB Per Capita, também conhecido como PIB Por Cabeça, representa o
valor global do PIB dividido pelo número de habitantes de um determinado país e
assim é possível avaliar a qualidade de vida de cada munícipe do município. Com
esse indicador, é possível observar que a economia interna está crescendo ou
diminuindo. No Gráfico 8, observa-se que no ano de 2018, o PIB per capita foi de
R$27.582,68, ocupando o 5º lugar no ranking estadual.
Gráfico 9 - série histórica de pessoal ocupado do município de Corumbá

Fonte: adaptado de IBGE (2020).

O trabalho e rendimento serão apresentados na forma de pessoal ocupado
para trabalho e salário médio mensal para rendimento.
Os valores de Pessoal Ocupado representam o número de pessoas que estão
ocupadas, seja com seu trabalho ou em outros serviços, em algum setor do município
de Corumbá. De acordo com o Gráfico 9, no ano de 2018, o município de Corumbá
possuia 16.609 pessoas ocupadas. Com esses dados, o município ocupa o 4º lugar
no ranking do estado, sendo superado por Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.
Gráfico 10 - Série histórica do salário médio mensal do município de Corumbá.

Fonte: adaptado de IBGE (2020).
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Como rendimentos, de acordo com IBGE (2020), o salário médio mensal do
município de Corumbá é de 2,8 salários mínimos, conforme disposto no Gráfico 10.
Com esse valor, o município ocupa a 8º posição do ranking estadual.
Diante dos resultados obtidos e considerando o que Schumpeter (1982)
apresenta, o empreendedorismo possui muita importância no desenvolvimento
econômico. Nesse sentido, as empresas que mais se destacaram como pequenos e
médios negócios são empresas de porte como MEI, ME e EPP. Esse tipo de empresas
são responsáveis pela geração de emprego para a localidade que estão inseridas.
Essas categorias foram definidas pela Lei Geral, também conhecida como
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, criada pela Lei
Complementar nº. 123/2006 para regulamentar tratamento favorecido, simplificado e
diferenciado a esse setor. Logo em seguida, a lei Complementar nº 128/2008, cria a
figura do Microempreendedor Individual - MEI e modifica partes da Lei Geral da Micro
e Pequena Empresa. Seu objetivo é fomentar o desenvolvimento e a competitividade
da micro e pequena empresa e do microempreendedor individual, como estratégia de
geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade
e fortalecimento da economia.
Assim, os MEI e MPE’s juntos com empreendedores, surgem como geradores
de emprego e renda, valorizando a população e reduzindo as privações e aflições
humanas como orientou Torras (1995).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo se propôs, como objetivo geral, investigar aspectos do papel das
pequenas e médias empresas no desenvolvimento local na cidade de Corumbá (MS).
Para que o estudo não se limitasse somente à teoria, buscou-se junto ao IBGE e a
plataforma Data SEBRAE, informações sobre as empresas, PIB e emprego. Nesse
sentido, essas informações foram necessárias para verificar aspectos do
desenvolvimento local e o empreendedorismo de pequenos e médios negócios na
cidade de Corumbá (MS).
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Com as informações apresentadas na série histórica de 2008 a 2018, no
cadastro de empresas, foi identificado uma queda de 10,45 % na quantidade de
empresas formalizadas. Por outro lado, observa-se que o PIB desse período não
acompanhou a queda no cadastro de empresas, pelo contrário, apresentou no ano de
2018, o valor de R$ 3.056.326,57, sendo 63,99% superior ao ano de 2010. Da mesma
forma, o PIB per capita apresentou um resultado positivo no ano de 2018, superando
em 53,58% o ano de 2010. Na série histórica de pessoas ocupadas, observa-se
variações nesse indicador durante o período de 2010 a 2018. O percentual de pessoas
ocupadas também apresentou crescimento de 0,09% em relação ao ano de 2010.
Observa-se que mesmo com a queda no cadastro de empresas, o PIB, o PIB
per capita e o percentual de pessoas ocupadas apresentaram valores favoráveis, pois,
o PIB e o números de pessoas ocupadas são indicadores utilizados na
macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região.
Tal resultado é semelhante a equivalência ricardiana que “só pode ser válida caso
sejam satisfeitos diversos pressupostos”, pois mesmo o número de empresas não
aumentando, os resultados foram positivos e crescentes. (VIERA, 2005, pag. 9).
Nesse sentido, os resultados responderam ao objetivo da pesquisa, pois observou-se
que as atividades econômicas da região apresentaram resultados positivos.
O desenvolvimento local é observado quando as pessoas do local são as
beneficiárias desse desenvolvimento. Os pequenos e médios negócios do município
de Corumbá são representados por 6.277 empresas. Dessas empresas, 62,74% são
microempresários individuais-MEI, 30,73% são microempresas ME e 4,13% são
empresas de pequeno porte – EPP, que embora a quantidade de empresas
formalizadas tenha se reduzido, o número de pessoas ocupadas aumentou, sugerindo
uma concentração das vagas de empregos em um número menor de organizações.
Nos resultados, observou-se que no ranking CNAE dos pequenos e médios
negócios foi apresentado nas dez primeiras posições, empresas de comércio,
serviços, restaurantes e cabeleireiros que são geradores de trabalho e renda à
população local, contribuindo no desenvolvimento local. Os pequenos e médios
negócios do município de Corumbá que mais se destacam como atividade econômica,
possuem o mesmo percentual que são a agropecuária e comércio com 43,78% cada.
Diante do exposto, o empreendedorismo atua como um grande aliado ao
desenvolvimento local, por meio dos MEI, ME e EPP, que são pessoas da comunidade
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com perfil empreendedor, que fomentam a geração de emprego e renda, bem como
contribuem para o PIB municipal. Assim, fica evidenciado que o empreendedorismo
dos pequenos e médios negócios pode contribuir para o desenvolvimento local
Devido a pandemia da Covid-19, este estudo focou nas informações
disponibilizadas pelo IBGE e do Sebrae, limitando um estudo mais profundo com as
categorias apresentadas com dados de 2018.
Sugere-se novos estudos e pesquisas orientados ao empreendedorismo, como
aliado ao desenvolvimento local. Outros estudos podem emergir a partir destes
resultados, dentre eles os voltados para o pós-pandemia.
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Capítulo 3

A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL
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Hemily Samila da Silva Saraiva
Raquel Teixeira de Brito

48

Administração, Gestão e Economia: Práticas e Inovação

A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NO
SETOR PÚBLICO

Hemily Samila da Silva Saraiva
Advogada. Mestranda em Constituição e Garantia de Direitos e Especialista em
Direito Administrativo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.
Especialista em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Potiguar – UNP e
Especialista em Processo Civil pelo Centro Universitário do Rio Grande do Norte –
UNI/RN. E-mail: saraivahemily@gmail.com

Raquel Teixeira de Brito
Advogada. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Futura.
Habilitada em Direito do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis pela Agência
Nacional do Petróleo - ANP. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte - UFRN. E-mail: raquel.brito.424@ufrn.edu.br

Resumo: O presente artigo científico trata da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
e a implementação dessa legislação no setor público. A necessidade de tutela aos
dados pessoais é um dos maiores desafios contemporâneos que a Administração
Pública enfrenta, no sentido de promover a adequação das atividades de tratamento
de dados pessoais às disposições perpetradas pela LGPD, sob a possibilidade de
responsabilização em caso de inadequação a tais medidas. Nesse contexto, abordamse tanto as medidas necessária à implementação da normativa, quanto à
responsabilização da Administração Pública, caso não se adeque as medidas
preconizadas. O estudo da temática é de suma importância e de interesse social,
tendo em vista a necessidade de assegurar o controle, a fiscalização e a segurança
dos dados pessoais, sensíveis ou não, não apenas do cidadão comum, como também
dos servidores públicos. Apesar de haver normativas sobre o assunto, na LGPD e em
Leis setoriais, ainda são imprescindíveis estudos mais aprofundados com a finalidade
de propor meios de aplicação prática. Como procedimentos metodológicos utilizamse a pesquisa do tipo qualitativo e nível de investigação descritivo, através da análise
bibliográfica, jurisprudencial e dispositivos normativos atinentes ao tema.
Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados. Setor Público. Implementação.
Inovação. Sanções.
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Abstract: This scientific article deals with the General Data Protection Law (LGPD)
and the implementation of this legislation in the public sector. The need for protection
of personal data is one of the greatest contemporary challenges facing the Public
Administration, in order to promote the adequacy of personal data processing activities
to the provisions perpetrated by the LGPD, under the possibility of liability in case of
inadequacy of such measures. In this context, it addresses both the measures
necessary to implement the regulations, and the accountability of the Public
Administration, in case the recommended measures are not adequate. The study of
the subject is of paramount importance and social interest, in view of the need to
ensure the control, inspection and security of personal data, sensitive or not, not only
of ordinary citizens, but also of public servants. Although there are regulations on the
subject, in the LGPD and in sectorial Laws, more in-depth studies are still essential in
order to propose means of practical application. As methodological procedures,
qualitative research and descriptive investigation level are used, through
bibliographical analysis, jurisprudence and normative devices related to the theme.
Keywords: General Data Protection Law. Public sector. Implementation. Innovation.
Sanctions.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho abordará a problemática atinente à implementação da Lei
Geral de Dados (LGPD) no setor público, proposta por meio da Lei Federal nº 13.709
de 14 de agosto de 2018, vigente desde 18 de setembro de 2020, no qual trouxe
inúmeras nuances a serem observadas não apenas pelo setor privado, mas também
pelo setor público. A busca da tutela de dados pessoais é uma realidade amparada
pela legislação, que demanda esforços da Administração Pública, no sentido de
promover a adequação das atividades de tratamento de dados pessoais às
disposições perpetradas pela LGPD, sob a possibilidade de responsabilização em
caso de inadequação a tais medidas.
Em razão da recente entrada em vigor da legislação em comento, o Brasil assim
como diversos países que adequaram tardiamente seu ordenamento jurídico às
legislações de proteção de dados, apresentam um quadro de instabilidade
institucional acerca no armazenamento de dados pessoais, razão pela qual a LGPD
veio fortalecer e reafirmar garantias fundamentais, com o intuito de assegurar direitos
como a inviolabilidade de dados e o direito à privacidade.
Diante disso, a presente pesquisa visa estudar as medidas necessárias à
implementação da LGPD no setor público, dispondo acerca da responsabilidade civil
a ser aplicada aos agentes de tratamento e quais são as sanções previstas na Lei, em
caso de inadequação à normativa.
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Para se alcançar o objetivo pretendido, no primeiro ponto se analisará o
panorama geral da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, especificando como tal
Lei aborda o tratamento de dados no setor público. Posteriormente, passar-se-á a
estudar quais medidas de implementação seriam necessárias e as consequências em
caso de não adequação a LGPD.
No que tange às medidas de adequação, a Lei preocupa-se, em sessão própria
com a temática, as quais devem ser observadas e seguidas pelo setor público, com o
objetivo de resguardar o direito à privacidade dos cidadãos3. A LGPD surge trazendo
mudanças no uso e na coleta de dados pessoais, tendo por ideia geral a função de
educar para a cidadania na seara digital, buscando a proteção da coletividade.
A questão do vazamento de dados pessoais no setor público é algo que merece
ser discutido, para que a Administração Pública não fique a mercê dessa prática. A
implantação da LGPD no setor público se torna uma realidade, imprescindível para o
controle, fiscalização e a segurança, daí o dever dos órgãos públicos se adequarem
a esta Lei.
Para o desenvolvimento do presente trabalho, será utilizada como metodologia
a revisão bibliográfica, a partir de livros, de artigos científicos, da legislação
infraconstitucional e constitucional, bem como da jurisprudência. A abordagem de tais
meios de pesquisa se dará de forma qualitativa e nível de investigação descritivo, uma
vez que buscará, por intermédio de uma interpretação e compreensão do problema
posto à luz da literatura examinada, extrair conclusões pautadas em conceitos e
teorias, descrevendo os resultados levantados e as variáveis que se farão presentes
nesse levantamento.

PANORAMA GERAL DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E O
TRATAMENTO DE DADOS NO SETOR PÚBLICO
A sociedade da informação sugere a ideia de uma sociedade estruturada a
partir da informação, que se constitui como a fonte geradora do mercado. Assim, de
acordo com Laura Schertel Mendes, “vivemos em uma economia da informação
pessoal desde a década de 1970”, onde “a crise da produção em massa e o

3

A LGPD dedicou um capítulo exclusivo à Administração Pública, estabelecendo regras para o
compartilhamento de dados pessoais por entidades públicas, bases legais autorizativas de tratamentos
desses dados, transparência e sanções.
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surgimento da economia de especialização flexível, que se caracteriza pela
diversificação da produção para diferentes produtos e diferentes clientes” revelam a
importância dos dados pessoais no mercado de consumo atual (MENDES, 2014, p.
84-85). Ante a relevância dos dados pessoais para a economia mundial, surge a
afirmação: “Dados são o novo petróleo”, em tradução livre para a original “Data is the
new oil”, criada e defendida por Clive Humby, que é um matemático e empresário
britânico no campo da ciência de dados e estratégias de negócios centradas no
cliente.
Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 (CF/88), apesar de não trazer
de forma expressa em seu texto a proteção de dados pessoais como um direito
fundamental, não se pode dizer que a proteção dos dados não recebeu amparo
constitucional (MENDES, 2014), pois a temática é abordada na CF/88 em diversos
dispositivos, como por exemplo, na consagração do direito à liberdade de expressão
(art. 5º, IX), a inviolabilidade da vida privada e da intimidade (art. 5º, X), a
inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas e de
dados (art. 5º, XII) e o direito à informação (art. 5º, XIV), assim como a ação de habeas
data (art. 5º, LXXII).
No entanto, tais dispositivos constitucionais não possuem efetividade para
tutelar os direitos de pessoas naturais em face dos potenciais riscos decorrentes da
atividade de tratamento de dados pessoais (MENDES, 2014). A ação de habeas data,
por exemplo, visa assegurar aos indivíduos, o acesso às informações constante de
registros ou bancos de dados de entidades governamentais de caráter público, bem
como a possibilidade de retificação de tais dados (art. 5º, LXXII, CF), razão pela qual
não é um instrumento ágil e eficaz o suficiente para garantir a proteção de dados
pessoais, pois “ela proporciona uma tutela completamente anacrônica e ineficaz
quanto à realidade das comunicações e tratamentos de dados pessoais na Sociedade
da Informação” (ENDC, 2010, p. 51).
Diante da necessidade de positivação de direito fundamental à proteção de
dados, o Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que “toda e qualquer atividade de
tratamento de dados deve ser devidamente acompanhada das devidas salvaguardas
sob pena de ser uma interferência desproporcional na esfera pessoal dos brasileiro
(a)s” (BIONI, 2020, p. 01).
Ao se posicionar dessa forma, a Suprema Corte findou por elevar a proteção
de dados pessoais ao status de direito fundamental em consonância com a Proposta
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de Emenda à Constituição nº 17/2019, que foi aprovada, de forma unânime, em
Comissões Parlamentares, pelo plenário do Senado Federal e pela Comissão
Especial da Câmara dos Deputados.
Pode-se esclarecer que a LGPD é uma norma que visa assegurar um direito
fundamental, por hora, não expresso, mas que está há poucos passos de ser
positivado em nosso texto constitucional por meio da PEC nº 17/2019, a qual “altera
a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e
garantias fundamentais”, modificando, assim o inciso XII do art. 5º da CF4.
Inclusive, o STF, ao julgar conjuntamente, em 24/04/2020, a medida cautelar
na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ns.º 6.387, 6388, 6389, 6393, 6390,
declarou a inconstitucionalidade da MP n.º 954/20205, chancelando a autonomia do
direito fundamental à proteção de dados pessoais, que já era reconhecida na General
Data Protection Regulation (GDPR), no CONSIDERANDO n.º 1º do Regulamento6.
Nesse contexto, destaca-se que a LGPD foi elaborada tendo como base o
sistema adotado na União Europeia, qual seja, o Regulamento 2016/679 da GDPR, e
as novas legislações sobre proteção de dados pessoais surgiram logo após o
escândalo envolvendo Cambridge Analytica e o Facebook.7
No que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, direito amparado pela
LGPD, podemos afirmar que o tratamento se resume em todas as operações
realizadas com dados pessoais8, englobando também ou dados sensíveis9. Por
tratamento, entende-se tudo que é possível ser realizado com o dado, seja no
momento de entrada ou na saída do banco desses dados. A prática da coleta, do
armazenamento e da transferência seriam meios de tratamentos de dados. Logo, a
legislação ao dispor sobre o tratamento de dados pessoais, sejam tais dados advindos
O art. 5º, XII da CF ficaria com a seguinte redação: “é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal, bem como é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados
pessoais, inclusive nos meios digitais.” (grifos acrescidos).
5 Tal normativa traz em seu texto o dever das operadoras de telefonia a repassarem a Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dados identificados de seus usuários de telefonia
fixa e móvel, o que acarreta milhões de brasileiros, durante a pandemia COVID-19.
6 CONSIDERANDO n.º 1º, da GDPR, diz que “A proteção das pessoas singulares relativamente ao
tratamento de dados pessoais é um direito fundamental”.
7 O fatídico envolveu usuários que participaram de um aplicativo de teste psicológico na rede social, no
qual entregaram, voluntariamente e sem conhecimento, suas informações e dados relativos aos amigos
do perfil na rede social.
8 Os tratamentos de dados pessoais somente podem ser realizados nas hipóteses do art. 7º, da LGPD.
9 O tratamento dos dados sensíveis está presente no art. 11, da LGPD e poderá ocorrer nas hipóteses
lá previstas.
4
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de meio físico ou de meios digitais, podendo ser tratados por pessoa natural10 ou por
pessoa jurídica de direito público ou privado, assume o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da pessoa natural.
O art. 7º, inciso I, da mencionada Lei traz que o tratamento de dados pessoais
somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular.
Isso busca dar soberania aos titulares dos dados, permite que o usuário tenha alguns
direitos que antes não eram resguardados, podendo solicitar alteração dos dados
fornecidos, revogar e pedir a exclusão.
A autodeterminação informativa possibilita o particular controlar a obtenção, a
titularidade, o tratamento e a transmissão de dados relativos ao titular de direitos,
possibilitando manter o controle sobre suas próprias informações. Assim, objetivando
a legitimação do tratamento de dados pessoais, o consentimento livre e expresso dos
titulares dos dados se tornam essencial. Não obstante, conforme dispõe o art. 7º, III,
da LGPD, a Administração Pública é poupada da exigência do consentimento para a
coleta de dados pessoais e para o tratamento e uso compartilhado de dados
necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos, ou
respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres necessários ao
desenvolvimento das atividades do órgão.
Nesse contexto, acerca do tratamento de dados sensíveis pela Administração
Pública, poderá ocorrer, sem fornecimento de consentimento do titular, tratamento
compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em
leis ou regulamentos, conforme art. 11, inciso II, alíneas “a” e “b”, da LGPD. Deve ser
dada publicidade a essa possibilidade (art. 11, §2º, da Lei), trazendo esclarecimentos
sobre o tratamento de dados (art. 23, inciso I, da Lei).
Importante mencionar quais seriam as entidades públicas responsáveis para o
tratamento de dados pessoais e sensíveis. A LGPD utiliza como referência Lei Federal
de Acesso à Informação (LAI) nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, parágrafo único
do art. 1º, para disciplinar as pessoas jurídicas de direito público, que seriam: os
órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo,
Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público, bem

10

Uma vez que a Lei trata de dados relativo à pessoa natural, os dados das pessoas falecidas não são
por ela tratados, pois de acordo o art. 6º do Código Civil de 2002, a existência da pessoa natural termina
com a morte. Logo, pessoa natural é todo ser humano vivo.
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como as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
No entanto, nos termos do art. 24, e seu parágrafo único, da Lei Federal nº
13.709/2018, não se enquadram nesses benefícios às empresas públicas e as
sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, as quais
seguirão o tratamento previsto as pessoas privadas, exceto se estiverem
operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução dessas políticas.
Acerca dos serviços notariais e de registro, exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público, a lei determina o mesmo regime as pessoas jurídicas de
direito público. Ela “equiparou os cartórios (serviços notariais e de registro exercidos
em caráter privado por delegação do Poder Público) as pessoas jurídicas de direito
público, dando a eles o mesmo nível de tratamento diferenciado”, conforme art. 23, §
4º, da norma (SALES; TSUZUKI, 2020, p. 78).
A Administração Pública como custodiante dos dados dos cidadãos, deve
assegurar, nível de proteção apropriada para proteger os dados custodiados e/ou
tratados, promovendo assim, o uso ético, seguro e responsável dos dados pessoais.
Dessa forma, recai sobre os órgãos públicos a iniciativa de implementar uma série de
medidas - as quais serão abordadas abaixo - em consonância com a LGPD,
proporcionando uma verdadeira mudança na cultura organizacional.

AS MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD NO ÂMBITO PÚBLICO
A LGPD foi um marco normativo à proteção de dados pessoais, estabelecendo,
desde 201811, regulamentação sobre o tratamento e compartilhamento de dados,
permitindo penalidades no que atine ao vazamento e uso indevido desses dados. A
não conformidade à legislação pode trazer diversos problemas a Administração
Pública, daí a adequação ser uma necessidade, no qual o setor público e privado não
podem se eximir.
No instante em que haja uma coleta de dados, a Lei tutela uma finalidade,
objetivando proteger o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
11

Antes disso, algumas leis setoriais trataram sobre o assunto: A Lei de Acesso à Informação, de n.º
12.527/2011; a Lei do Cadastro Positivo, n.º 12.414/2011; a Lei do Marco Civil da Internet, n.º
12.965/2014.
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englobando não só o direito à privacidade, mas a intimidade e à autodeterminação
informativa, essa última foi ampliada com a decisão da Corte Alemã, em 198312.
Danilo Doneda (2019, p. 44) menciona que a necessidade de funcionalização
da proteção da privacidade ocasionou a proteção de dados pessoais, que tem em sua
origem pressupostos ontológicos muito parecidos aos da própria proteção da
privacidade: pode-se dizer que a proteção de dados pessoais é a sua “continuação
por outros meios”.
Nessa linha de intelecção, Raphael de Matos Cardoso (2020, p. 217) diz que o
controle dos dados do indivíduo seria o meio de atender ao direito fundamental da
privacidade:
O atributo básico do direito à privacidade seria a capacidade de o indivíduo
controlar a circulação de informações a seu respeito. A privacidade não é a
simples ausência de conhecimento alheio sobre os fatos da vida privada do
indivíduo, mas o controle exercido sobre essas informações e esses dados
pessoais. A privacidade significa o conjunto de informações do indivíduo que
ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo
a quem, quando, onde e em quais condições.

Diante disso, a LGPD tem um interpretação voltada à privacidade13.visando
concretizar a necessidades da sociedade da informação e promover o uso ético,
seguro e responsável dos dados pessoais por parte daqueles que os custodiam e/ou
tratam, recai sobre os órgãos públicos e privados o dever de implementar uma série
de medidas para que possam se adequarem ao disposto neste novo contexto legal. A
implementação dessas medidas no setor público deve ocorrer de maneira estruturada
e planejada, envolvendo todo o órgão público, promovendo, assim, uma verdadeira
mudança na cultura organizacional.
A discussão não é exclusiva da área de segurança da informação ou da área
jurídica do órgão, a responsabilidade pelo cumprimento da Lei é de todo o órgão
público, desde a Autoridade Máxima, passando pelas áreas meio e fim. Assim, todo
projeto de adequação do órgão público à LGPD tem caráter multidisciplinar,
multissetorial e impacto no órgão público como um todo.
12

Vide BVERFGE 65, 1. SCHWABE, Jürgen; MARTINS, Leonardo. Cinquenta anos de jurisprudência
do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005, p. 233 a 245. Disponível
em:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/jurisprudencias-e-pareceres/jurisprudencias/docsjurisprudencias/50_anos_dejurisprudencia_do_tribunal_constitucional_federal_alemao.pdf/view.
Acesso em: 02 ago. 2020.
13 O art. 2, inciso I da Lei disciplina a proteção de dados pessoais tendo como fundamento o respeito à
privacidade.
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Nesse viés, o objetivo geral a ser operacionalizado é um estudo sobre o órgão
público, suas competências legais, atividades finalísticas e atividades meio, a fim de
identificar onde paira sua atuação e delimitar a aplicabilidade da LGPD no órgão
público, bem como as limitações (vedações) às quais está submetido, para assim,
propor medidas de segurança e de adequação sólidas e eficazes. É nesse sentido
que “todo o produto ou serviço desenvolvido deverá pensar, antes de tudo, em como
proteger as informações sensíveis, estabelecendo uma segurança ponta-a-ponta, em
respeito à privacidade do usuário.” (HEINEN, 2020, p. 412).
Podem-se abordar algumas medidas de segurança trazidas pela Lei, o que
abrange: i) a adoção de medidas técnicas que garantam o tratamento de dados de
forma segura; ii) o desenvolvimento de processos internos que permitam a criação e
manutenção de registros das operações de tratamento de dados; iii) conservação dos
dados visando atender a finalidade pela qual foram coletados e cumprir com
obrigações legais regulatórias; e iv) informar o titular caso haja alguma alteração na
finalidade para a coleta de dados. Essas são apenas algumas medidas que deverão
ser adotadas em razão da necessidade de adequação à LGPD.
A implementação da governança e privacidade de dados é mínima para que se
possa proteger os dados pessoais sem invadir a esfera de proteção do cidadão. Diante
disso, como implementar a LGPD na Administração Pública para atingir esse princípio
norteador?
A adequação do órgão público ao disposto na LGPD requer a adoção de
medidas sistêmicas de segurança, e que impactem em toda a organização, as quais,
segundo o Escola Nacional de Administração Pública (ENAP, 2019, p. 7-8), podem
ser implementadas em quatro dimensões organizacionais: i) dimensão estratégica:
momento em que será necessário definir medidas de adequação do órgão em relação
à finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e
prestação de contas (art. 6º da LGPD); ii) dimensão organizacional: será definida uma
estrutura organizacional multidisciplinar, que seja suficientemente capaz para apoiar
a implementação das medidas de adequação definidas. Essa estrutura, por si só já é
uma medida de adequação; iii) dimensão operacional: serão definidas as medidas de
adequação que devem ser incorporadas aos processos organizacionais, os quais
lidam e/ou de alguma forma afetam os dados pessoais custodiados pelo órgão
público; iv) a criação de um Comitê para tratar do tema Proteção de Dados, podendo
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ser aproveitado estruturas já existentes, em analogia ao que ocorre no Executivo
Federal, como por exemplo, o Comitê Central de Governança de Dados, conforme
disposto pelo art. 21 do Decreto nº 10.046/2019 ou o Comitê de Governança, Riscos
e Controles conforme disposto pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n°
01/2016, ou ainda o Comitê de Governança Digital disposto pelo art. 2º do Decreto nº
10.332/2020.
No “Comitê” a ser criado, devem participar os representantes de todas áreas
meio e fim do órgão público, que terão como material base os resultados referentes
aos itens “i” e “ii”. Por sua vez, o item “iii” será plenamente desenvolvido após a criação
do Comitê, que terá como função primordial o gerenciamento das metas a serem
atingidas com vistas a programar efetivamente as medidas de adequação e segurança
da LGPD no setor público.
Logo, pode-se dizer que a implementação da LGPD no setor público inicia-se
a partir do planejamento, após compreender os riscos e problemas na instituição
pública acerca do uso de dados, passa-se a buscar um programa de privacidade. De
forma mais detalhada, Juliano Heinen (2020) teoriza acerca da implementação de um
programa de privacidade no setor público. Para ele, são necessárias algumas
providências: i) deve haver o apoio da alta gestão da instituição, sendo aconselhável
a criação de comitês multidisciplinares que fariam o monitoramento da Lei e a “ponte”
entre os setores que trabalhem com os dados; ii) nomear um encarregado da proteção
de dados que será o gerente do programa; iii) realizar mapeamento dos dados
sensíveis ou pessoais; iv) desenvolver uma política de privacidade de dados, para
realizar o tratamento de dados indicando a finalidade do seu manuseio; v) implementar
vários programas voltados a proteção de dados e infraestrutura da informação
abarcando: um sistema eficiente de respostas a possíveis violações; um programa
que contenha um plano seguro de eliminação das informações, salvo se na devam
ser guardados em algumas situações regulamentadas; vi) a implantação da Data
protection officer (DPO) para esclarecer os titulares dos dados e orientar a instituição.
Ainda sob a ótica do mesmo autor, para se mapear os dados tutelados pela
LGPD deve-se analisar o banco de dados da instituição, classificando-os, objetivando
orientar em como coletar, processar, armazenar, compartilhar ou publicar a
informação. Para tanto, deve-se observar: “Quais os dados sensíveis ou pessoais são
manipulados por cada área/agente da instituição; Qual a finalidade empregada a estes
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dados; Quem é o responsável por eles; Qual é o fluxo dessa informação; Quanto
tempo os dados são retidos; Em que formato eles são retidos” (HEINEN, 2020, p. 416).
Um quesito importante para auxiliar no tratamento de dados seria o Relatório
de Impacto a Proteção de Dados Pessoais (RIPDP), previsto no art. 5º, XVII, da Lei,
que consiste no documento do controlador contendo a descrição dos processos de
tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos
direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação
de risco. Esse documento deverá indicar os resultados e sobre o projeto de
privacidade.
Em síntese, vislumbra-se importante para a implementação da LGPD no setor
público diretrizes que se preocupem em: i) capacitar os servidores para atuarem na
Administração Pública; ii) realizar mapeamentos e relatórios de impactos de proteção
de dados; iii) ter uma organização com as políticas e os procedimentos dos dados em
seus sistemas, no sentido de saber por onde trafegam, como são armazenados,
compartilhados e seu descarte; iv) investir constantemente em segurança da
informação e novas metodologias14.
O art. 6º estabelece o dever do Estado para o tratamento de dados pessoais
observando a boa-fé e os princípios definidos na LGPD. Assim, cabe a Administração
Pública:
a adoção de medidas técnicas e administrativas para proteção desses dados
(princípio da segurança), inclusive que possam prevenir a ocorrência de
danos em virtude do tratamento de dados pessoais (princípio da prevenção)
e que adote medidas eficazes capazes de comprovar a observância das
normas de proteção de dados pessoais (princípio da responsabilização e
prestação de contas), proibindo qualquer tratamento para fins
discriminatórios, ilícitos e abusivos (principio da não discriminação). (SALES;
TSUZUKI, 2020, p. 79).

Um dos maiores desafios contemporâneos da Administração Pública consiste
em proteger os dados pessoais dos cidadãos. A compatibilidade entre os dados
coletados e sua finalidade em vista dos serviços oferecidos, não raro suscitam a
possibilidade de abuso pelo Estado diante dessa prerrogativa. A infração à LGPD em

Como o framework no desenvolvimento de seus sistemas e serviços. “O diagnóstico dos dados da
organização deve ser feito em conformidade com os frameworks que possam fornecer uma estrutura
para conformidade (...) determinadas qualificações, ou mesmo o procedimento já adotado pela
instituição, poderão facilitar a programação pretendida, mas também deverão se adaptar a ela”
(HEINEN, 2020 p. 415).
14
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decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos geram impactos
enormes, além das multas de valor alto. A necessidade de mudança na sistemática
organizacional será inevitável nas estruturas de toda a Administração Pública. O
fortalecimento do processo de inovação, com ênfase na segurança da informação
deve ser incentivado.

A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO À
LGPD E AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI

Como mencionado, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) teve como base
o Regulamento Geral sobre proteção de dados (RGPD) que, detalha de forma mais
específica e rigorosa acerca das altas multas em caso de violação desses dados, até
20 milhões de euros ou 4% da sua receita, buscando maior licitude, lealdade e
transparência dos dados pessoais.
Em âmbito nacional, a LGPD passa a punir empresas por vazamento de dados
pessoais, podendo haver várias sanções, como a multa simples; multa diária;
advertência; bloqueio dos dados pessoais; publicização da infração; e eliminação dos
dados

pessoais15.

Essas

multas

podem

ser

aplicadas

isoladamente

ou

cumulativamente. No que atine ao setor público, a tutela dos dados anda em linha
tênue, no qual já há sistemas de Governo e órgãos públicos sendo invadidos e dados
de servidores públicos vêm sendo utilizados para o cometimento de fraudes.
O ataque hacker, no dia 03 de novembro de 2020, envolvendo o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) resultou na interrupção de diversos julgamentos que
ocorriam por videoconferência e na suspensão de prazos processuais. A preocupação
foi de um vazamento em massa de dados copiados. Ao que parece, a invasão aos
sistemas do STJ utilizou o ransomware - um programa malicioso que sequestram
dados e exige resgate para devolvê-los. Isso demonstra a vulnerabilidade na
segurança envolvendo o setor público no Brasil16.
Outro caso recente ocorreu com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia de eleições
municipais em todo o Brasil, no qual hackers, denominados “Cyber Team”, vazaram

15

As sanções administrativas estão preconizadas no art. 52 a 54 da LGPD.
“Calcula-se que 255 mil processos tramitam na corte. Não há ainda informações se o cibercriminoso
conseguiu fazer cópia de todo esse volume, mas essa é uma possibilidade que preocupa a Corte. Além
disso, há um "risco elevado" de o hacker ter conseguido fazer o download de documentos com
informações dos servidores do tribunal”. Essa informação pode ser vislumbrada no sítio eletrônico do
16
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informações internas do Tribunal com o objetivo de mostrar a vulnerabilidade do
Estado no quesito segurança. Tais dados apenas mostraram a estrutura do banco de
dados, não havendo a exposição dos dados dos cidadãos17. Apesar do problema, o
TSE afirma que a eleição não foi prejudicada18.
Notícia do dia 24 de setembro de 2019, presente no sítio eletrônico do G1,
divulga que operação investiga esquema que fraudava dados em tribunais federais e
do Distrito Federal, no qual suspeitos invadem sistemas e abriram contas, para
transferir parte do salário e efetuar compras, inclusive o financiamento de automóveis,
em nome de servidores públicos. Prejuízo estimado é de R$ 1 milhão 19. Existem
outros casos parecidos como esse de vazamento de dados do sistema de órgãos
públicos, e como podem ainda ocorrer demais casos20.
A LGPD traz em seu escopo a aplicação de sanções, não obstante, os casos
que envolvem entidades e órgãos públicos não estão sujeitos às sanções de multa,
apenas à advertência, publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais e
eliminação dos dados a que se refere à infração, nos termos do art. 52, § 3º. Esse
dispositivo vai além do fato de se coletar dados pessoais dos servidores públicos, haja
vista que responsabiliza os servidores públicos responsáveis pelo vazamento de
dados. Assim, o § 3º referenciado acima menciona a não aplicação de multa pela
ANPD, mas pune aqueles servidores, seja por culpa ou dolo, podendo ser penalizados
nas esferas da improbidade administrativa e criminal.
Por sua vez, os arts. 31 e 32 da Lei Geral de Proteção de dados tratam que
quando houver infração a esta Lei em decorrência do tratamento de dados pessoais
por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informes com medidas
cabíveis para fazer cessar a violação, bem como poderá solicitar a agentes do Poder
Público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir
a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo
setor Público.
UOL. Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/09/ataque-no-stj-hackercontinua-com-o-controle-de-documentos-sigilosos.htm.Acesso em: 22 nov. 2020.
17 Informação disponível em: https://olhardigital.com.br/fique_seguro/noticia/apos-negar-ataque-tsetem-bancos-de-dados-vazado-por-hackers/110224. Acesso em: 23 nov. 2020.
18 Informação disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/16/bugs-do-tse-naocolocam-eleicao-em-risco-entenda-4-pontos-do-vazamento.htm. Acesso em: 23 nov. 2020.
19
Essa informação pode ser vislumbrada no sítio eletrônico do G1. Disponível em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/09/24/operacao-investiga-esquema-que-fraudavadados-em-tribunais-federais-e-do-df.ghtml. Acesso em: 20 nov. 2020.
20 Para maiores estatísticas vide o sítio eletrônico do Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes
Cibernéticos de Governo (CTIR Gov). Disponível em: https://www.ctir.gov.br/. Acesso em: 20 nov. 2020.
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Ante a realidade da revolução digital, observa-se um avanço no que diz respeito
à legislação brasileira em matéria de Direito e novas tecnologias. No entanto, não
seria forçoso dizer que, do ponto de vista retórico, indagar se a inteligência artificial e
os direitos à privacidade representam incoerência entre si, consoante vasta
vulnerabilidade do cidadão e servidor público em razão do uso inadequado dessas
tecnologias de inteligência artificial por instituições e, inclusive, pelos próprios
servidores públicos, como mencionado, que teriam o dever de tutela de dados da
Administração Pública.
A responsabilidade do agente de tratamento de dados está disciplinada entre
os artigos 42 a 45, os quais estabelecem as regras referentes à responsabilidade civil
dos agentes de tratamento de dados pessoais. O controlador ou o operador, o que
inclui os órgãos e entidades públicos, empresas públicas e sociedades de economia
mista, respondem por dano em razão do exercício de atividade de tratamento de
dados pessoais. Tal atividade abrange os casos de violação à legislação de proteção
de dados pessoais, bem como por não adoção de medidas técnicas de segurança. O
operador responde solidariamente pelos danos causados quando: i) descumprir as
obrigações da legislação de proteção de dados; ii) não tiver seguido as instruções
lícitas do controlador. (ITS, 2019)
Tanto o controlador (aquele que toma das decisões sobre tratamento de
dados) como operador (aquele que realiza o tratamento em nome do
colaborador) são responsáveis pelo tratamento das informações. Então, é
salutar que a organização constitua um departamento ou instrua um agente
específico que faça a comunicação e auxilie nesta interlocução entre os
operadores/controladores e os titulares de dados e a ANPD, o que se
denomina de Data Protection Officer - DPO” (HEINEN, 2020, p. 419)

Por sua vez, o art. 43 da LGPD dispõe que o agente quando provar que o
tratamento de dados não aconteceu, não houve violação à LGPD ou caso o dano
advenha exclusivamente da culpa do titular dos dados ou de terceiro. Visando
resguardar a veracidade das informações, a Autoridade Nacional poderá solicitar aos
agentes do Poder Pública a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados
pessoais, quando necessário, desde que respeitados os segredos comerciais e
industriais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de
dados pessoais pelo Poder Público.
É importante destacar a respeito da responsabilidade dos agentes de
tratamento, que conforme dispõe o art. 42 e o art. 44, da LGPD, fora adotada a
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responsabilidade civil objetiva, visto que recai sobre os agentes de tratamento a
obrigação de indenizar os danos causados aos titulares de dados, afastando destes o
dever de comprovar a existência de conduta culposa por parte do controlador ou
operador.
Cumpre destacar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD),
conforme previsão do art. 55 da LGPD, é a autoridade que atuará como um órgão a
serviço do cidadão e da salvaguarda de seus direitos, bem como uma ponte entre a
sociedade e o governo, possibilitando que as pessoas enviem dúvidas, sugestões,
denúncias ligadas à LGPD para apuração. Além disso, exercerá a relevante função
de orientar e apoiar os órgãos e empresas quanto ao tratamento dos dados pessoais
dos cidadãos e com isso assegurará maior segurança jurídica no que diz respeito à
proteção de dados pessoais.
No entanto, apesar de a LGPD estar em vigor, às sanções administrativas
estão suspensas até 1º de agosto de 2021, período reservado à estruturação da
Autoridade, que ainda está em processo de composição, haja vista que a primeira
Diretoria da Autoridade fora indicada em 20 de outubro de 2020 21, e os trâmites
continuam até que seja definida a composição, o que vem limitando a plena eficácia,
regulamentação e fiscalização dos dispositivos intrínsecos à lei. Ademais, editou-se
recentemente o Decreto Federal nº. 10.474, de 26 de agosto de 2020, que
regulamenta com maior especificidade a estrutura e as atribuições da ANPD.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ao dispor sobre a proteção de dados
pessoais propõe um diálogo em consonância com os direitos fundamentais
assegurados na Constituição da República de 1988 (CF/88). Assim, em razão do
desenvolvimento da Sociedade da Informação, tal Lei surgiu com o intuito de atender
a necessidade de circulação de dados pessoais de modo mais seguro, respeitando o
direito à privacidade e mitigando os riscos desse processo.

21

Conforme se pode vislumbrar em informação disponível em: RODRIGUES, Edilson. Senado confirma
primeira diretoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Agência Senado, Brasília, 20 nov.
2020. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/10/20/senado-confirmaprimeira-diretoria-da-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados>. Acesso em: 20 nov. 2020.
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Ao se abordar a necessidade de implementação da LGPD, não apenas no setor
privado, como também no setor público, pois em ambos os caso se visa proteger os
dados pessoais de cidadãos e a sociedade como um todo, haja vista que tais dados,
sensíveis ou não, possuem poder, principalmente de cunho econômico.
Como abordado, as medidas de implementação da LGPD no setor público,
pode ser resumida tanto em diretrizes previstas em lei como em boas práticas a serem
seguidas, como, por exemplo, a capacitação de servidores para atuarem na
Administração Pública; a realização de mapeamentos e relatórios de impactos de
proteção de dados; organização com as políticas e os procedimentos dos dados em
seus sistemas, no sentido de saber por onde trafegam, como são armazenados,
compartilhados e o seu descarte; e no investimento constante em segurança da
informação e novas metodologias.
De igual modo, é importante destacar que, caso a Administração Pública não
promova as medidas de adequação necessárias ou em caso de seus agentes de
tratamento incorrer em algum dano aos titulares dos dados, em decorrência do
tratamento de dados pessoais, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
poderá enviar informes com medidas cabíveis para fazer cessar a violação, bem como
solicitar a agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à proteção
de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os
tratamentos de dados pessoais pelo setor público. Além disso, é possível ainda que o
agente de tratamento venha a responder pelos danos na modalidade de
responsabilidade civil objetiva.
Em que pese à necessidade de promoção das medidas de adequação, em
virtude da natureza propedêutica de muitos dispositivos da LGPD, sem regras
definidas acerca de sua aplicação prática, surgem as dificuldades de sua
implementação, pois a lei não disserta a respeito das ações de natureza tecnológica,
das mudanças regulatórias ou fiscais necessárias, especialmente nesse primeiro
momento em que tudo é novo e necessita de direcionamentos.
Assim, a evolução tecnológica e a natural introdução de novas operações de
tratamento de dados demandam um processo contínuo de adequação e
aperfeiçoamento de procedimentos e medidas protetivas de dados pessoais, com a
finalidade de acompanhar as tecnologias mais recentes capazes de assim dar
cumprimento às disposições da LGPD, para que a Administração Pública apresente a
segurança de dados necessária a proteger direitos fundamentais.
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Portanto, embora a LGPD ofereça relevantes salvaguardas aos titulares de
dados pessoais, ela acabou por criar um extenso rol de obrigações e
responsabilidades aos agentes que realizam tratamento de dados, o que, conciliado
à natureza principiológica da Lei e ao princípio da publicidade e eficiência que rege a
Administração Pública, exigirá dos administradores públicos elevada capacidade de
gestão e integração de sua equipe, além de efetivo empenho e capacitação dos
servidores públicos.
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RESUMO
O consumo de uma forma ampla pode ser compreendido como um ato que engloba
não apenas necessidades utilitaristas ou hedonistas, mas que, além disso, pode
representar uma ação que reforça o valor da vida e os sentimentos que transcendem
o imaterial. E é dentro desse contexto que este artigo busca como seu principal
objetivo examinar o papel moderador atribuído a Espiritualidade na relação entre as
variáveis independentes de Altruísmo e Utilitarismo por meio da escala de intenção
de consumo ético. Para atingir este intuito, realizou-se então uma pesquisa
quantitativa, do tipo Survey, cuja análise foi feita por meio de Modelagem de Equações
Estruturais (MEE). Os resultados trouxeram evidências obtidas que indicaram que a
variável moderadora espiritualidade não apresenta efeito significativo e positivo na
relação entre Altruísmo e Intenção de Consumo Ético e Utilitarismo e Intenção de
Consumo Ético. Assim, a influência do altruísmo na intenção de consumo ético não
se evidenciou. Portanto, os resultados obtidos pela pesquisa vão de encontro à
literatura que sugere que essa forma de consumo pode sofrer influencia de fatores
como a espiritualidade. Essa descoberta demonstra a necessidade de que mais
estudos venham a ser realizados ampliando a população-alvo e buscando a aplicação
de novas pesquisas em outros contextos.
Palavras-chave: Consumo ético. Altruísmo. Espiritualidade. Utilitarismo.

68

Administração, Gestão e Economia: Práticas e Inovação

ABSTRACT
Consumption in a broad way can be understood as an act that encompasses not only
utilitarian or hedonistic needs, but that, in addition, can represent an action that
reinforces the value of life and feelings that transcend the immaterial. And it is within
this context that this article seeks as its main objective to examine the moderating role
attributed to Spirituality in the relationship between the independent variables of
Altruism and Utilitarianism through the scale of ethical consumption intention. In order
to achieve this goal, a quantitative survey of the Survey type was carried out, whose
analysis was performed using Structural Equation Modeling (SEM). The results
provided evidence that indicated that the moderating variable spirituality does not have
a significant and positive effect on the relationship between Altruism and Ethical
Consumption Intention and Utilitarianism and Ethical Consumption Intention. Thus, the
influence of altruism on the intention of ethical consumption was not evident.
Therefore, the results obtained by the research are in line with the literature that
suggests that this form of consumption may be influenced by factors such as
spirituality. This finding demonstrates the need for more studies to be carried out,
expanding the target population and seeking the application of new research in other
contexts.
Keywords: Ethical consumption. Altruism. Spirituality. Utilitarianism.

INTRODUÇÃO

O consumo deixou de ser um ato que supre apenas as necessidades das
pessoas sob o ponto de vista da utilidade (LEE et al., 2002) para ser traduzido como
ações que externalizam valores da vida interior e sentimentos que transcendem o
material (AULETTAM; DAKDUK, 2013). Essa transcendência se reflete na
espiritualidade humana (KARAKAS, 2010) que se conecta com valores éticos, de
justiça, de altruísmo e de integridade (GIACALONE; JURKIEWICZ, 2003).
As decisões dos consumidores, em sua maioria, têm implicações morais que
envolvem considerações éticas. Isso quer dizer, que os consumidores têm de evitar
ações antiéticas, em suas escolhas (RODRIGUEZ-RAD; RAMOS-HIDALGO, 2018).
Nesse sentido, a ética do consumidor constitui uma área significativa de pesquisa,
tanto do ponto de vista da prática quanto do ponto de vista teórico. A identificação de
fatores que afetam as crenças éticas dos consumidores é de grande importância
principalmente por duas razões (CREYER, 1997): em primeiro lugar, porque permite
verificar a atitude mantida por consumidores para práticas que podem ser vistas como
repreensível do ponto de vista ético; e em segundo lugar, porque essa identificação
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pode revelar a atitude que consumidores mantêm suas próprias práticas de negócios
orientadas para o bom comportamento e sustentabilidade.
A decisão de compra é influenciada pela ética (SCHULTZ et al., 2001;
MZOUGHI, 2011), assim como a ética também apresenta impacto a partir da
espiritualidade e essa diminuiu o desejo de consumir conspicuamente (STILLMAN et
al., 2012). A partir disso, esse estudo tem como problema de pesquisa: Qual o efeito
moderador da espiritualidade na relação entre o altruísmo e utilitarismo e a intenção
de consumo ético?
Portanto, esse trabalho tem o objetivo de examinar o papel moderador da
espiritualidade na relação entre as variáveis independentes de Altruísmo e Utilitarismo
e a escala de intenção de consumo ético. No que se refere à metodologia, realizouse uma pesquisa de abordagem quantitativa com alunos de cursos de graduação e
pós-graduação no Brasil. Por meio da modelagem de Equações estruturais testaramse as hipóteses estruturadas a partir do Referencial teórico e apresentou-se o modelo
final.

Fundamentação Teórica

Conceituando Espiritualidade

A espiritualidade abrange aspectos que dizem respeito a uma fonte de valores
e significados além de si próprios, na busca da compreensão de sua consciência
interior e integração (ROOF, 1999) pessoal voltado ao seu crescimento e
desenvolvimento (FULLER, 2001). Para Forman (2004) indicara que a espiritualidade
se constitui de um lado intuitivo, não racional de nós mesmos, que busca a conexão
interna e externa gerando a sensação de totalidade. Alguns estudos (CURASI et al.,
2004; PANDEY et al., 2009; THOMPSON, 2004) já foram realizados e demonstraram
a relação entre a espiritualidade, o clima organizacional e a satisfação de clientes.
Contudo, há uma certo tabu e ceticismo (PANDEY et al., 2009) no mundo acadêmico
e prático, sobre os benefícios da espiritualidade.
Quanto ao conceito do que seja a espiritualidade, não há consenso na
literatura. Ela pode ser descrita como um fenômeno individual, voltado à vida interior,
experiências e sentimentos advindos da idiossincrasia do ser (KARAKAS, 2010).
Outrossim, representa a busca pessoal singular pelo sagrado, pela vida, pelo
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significado das coisas, em outras palavras, uma busca pelo transcendente (CHAIRY,
2012); que pode ou não ser representado pela religião. No entanto, o tema Religião,
não é o foco desse estudo.
Destarte, tem-se que experiências espirituais conduziram os consumidores a
gastar menos com bens de consumo, por exemplo, a aquisição de telefones celulares;
da mesma forma em estudos experimentais, evidenciou-se que os participantes
designados para recordar um espiritual evento também demonstraram diminuição no
desejo de consumir conspicuamente (STILLMAN et al., 2012). Ao investigar a
espiritualidade e os estilos de decisão de compra, Leal (2015) evidenciou que a
espiritualidade é uma variável que influencia a decisão do consumidor, sendo que a
consciência de qualidade, a consciência da marca, a compra por inovação e a
lealdade à marca estão positiva e significativamente relacionados à espiritualidade e
esses fatores explicaram aproximadamente 96% da variância total da espiritualidade.
Percebe-se que a busca pela conexão interna e externa ressoa nas palavras de
Burroughs e Rindfleish (2012), no chamado bem-estar do consumidor, que tenta
alinhar as necessidades individuais e sociais por meio do consumo; esse alinhamento
traz a espiritualidade como sendo uma de suas dimensões (MICK et al., 2012). Nesse
trabalho o foco é a espiritualidade e o consumo ético; têm-se estudos que versam
sobre a forte relação entre espiritualidade e valores éticos como benevolência,
integridade e justiça (GIACALONE; JURKIEWICZ, 2003).
Já na década de 1990, alguns estudos como o de Walker e Pitts (1998) e o de
Kasnnedy e Lawton (1998) evidenciaram que quanto maior o grau de espiritualidade
maior o nível de comprometimento com a ética e a as crenças morais. Nas décadas
seguintes, mais investigações, também, refletiram a ligação entre a baixa
espiritualidade e o comportamento antiético (SWIMBERGHE et al., 2011; VITELL et
al., 2007; VITELL et al.,2011), implicando em atitudes e decisões que afrontam a
legalidade das situações.
Pessoas com um alto nível de espiritualidade tendem a considerar a ética como
uma parte significativa e importante de suas vidas (RODRIGUEZ-RAD; RAMOSHIDALGO, 2018); inclusive em comportamentos de compra verde, a espiritualidade
aliada à autotranscendencia evidenciou-se como um preditor (CHAIRY, 2012). Para
Vittel et al., (2015) demonstraram que quanto mais espiritual um consumidor individual
for, mais provável que o consumidor seja eticamente predisposto.
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Destarte, quanto mais forte é a internalização de uma identidade moral, o mais
provável é ser eticamente predisposto. Esses dois relacionamentos são moderados
por fatores culturais de Hofstede, a saber: grau de coletivismo versus individualismo
na cultura. No entanto, a força da direção da moderação pode variar dependendo da
dimensão específica.
Além disso, Ayoun et al., (2015), por meio de aplicação de cenários, não
evidenciaram relação entre a espiritualidade e quatro variáveis que eles usaram para
medir a ética intensidade moral, percepção ética, julgamento ético e intenção ética. Os
autores explicitam que muitos das relações propostas entre espiritualidade e ética são
com base em estudos conceituais com uma abordagem muito ampla e, portanto,
essas relações não fornecem evidências suficientes e, com isso, abre espaço para
mais investigações.
Alguns estudos apresentam que a espiritualidade é composta por dimensões
que podem afetar o comportamento ético, dessas, quatro são consideradas as
principais influenciadoras: a autoconsciência, as crenças, as práticas e as
necessidades espirituais (SWIMBERGHE et al.,2011; VITELL ET AL., 2007;
WEAVER; AGLE, 2002).
A autoconsciência pode ser entendida como um processo auto-avaliativo que
compara conteúdos com padrões internalizados de correção (o que é certo/ errado,
ético/anti-ético, belo/feio, valoroso/sem valor, etc.), gerando um determinado tipo de
experiência emocional (DUVAL; WICKLUND, 1972). As crenças espirituais estão
ligadas aos valores sendo consideradas uma dimensão humana que instiga as
pessoas a acreditarem em alguma força ou ser superior (FARIA, 2005). As práticas
espirituais seriam as atividades realizadas para o alcance do desenvolvimento
espiritual (FOSTER, 1998). Já as necessidades espirituais envolveriam significados,
propósitos e valores humanos na busca de um sentido para a existência (WILLIAMS;
STERNTHAL, 2007).
Dessa forma, entende-se que há relações significativas entre diferentes
domínios do bem-estar espiritual e das orientações éticas tomando uma decisão e se
evidenciando, pois consideram a ética como parte importante de suas vidas (VITELL
et al, 2015). Mesmo em estudo sobre comportamento de compra verde, evidenciouse que a espiritualidade juntamente com a auto-transcendência constituíram variáveis
preditoras nesse tipo de comportamento de consumo (CHAIRY, 2012).
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Nesse mesmo sentido, os estudos de Stillman et al., (2012) evidenciaram que
níveis mais altos de espiritualidade correspondem a um desejo diminuído de consumir
bens materiais de maneira conspícua. O consumo conspícuo baseia-se nos gastos
excessivos, de forma a exibir riqueza e status (Veblen, 1994), os quais são
proporcionados pelos bens matérias (AMALDOSS; JAIN, 2005; GRISKEVICIUS, et
al., 2007). Já na década de 1980, Belk (1984) sinalizava que a espiritualidade era um
mecanismo que reduzia o materialismo; ou seja, o valor que as pessoas atribuíam aos
seus bens materiais.
Se de um lado a espiritualidade se correlaciona ao consumo conspícuo, de forma
oposta, qual a relação entre a espiritualidade e o consumo ético? Os valores, tanto da
espiritualidade quanto do consumo ético confluem, indo ao encontro de uma
consciência transcendente? Esse questionamento é respondido na continuidade
desse trabalho.
Atribuir valor àquilo que transcende o indivíduo (espiritualidade) conflita-se no
valor que é atribuído aos bens materiais (BURROUGHS; RINDFLEISCH, 2002). A
espiritualidade é fundamental para encontrar significado, conforto e paz interior, o que
ajuda as pessoas a transcender sua condição e a incorporar seu autoconceito –
transformação

(PARSIAN; DUNNING,

2009). Nesse

sentido

a

escala

de

espiritualidade utilizada nesse estudo é o Spirituality Questionnaire (SQ) de Parsian e
Dunning (2009), o qual se baseia em quatro fatores: autoconsciência, importância das
crenças

espirituais,

práticas

e

necessidades

espirituais.

Esses

fatores

consubastanciam o conceito de espiritualidade que engloba encontrar significado na
vida, auto-atualização e conexão com o eu interior e o todo universal.
Outrossim, é possível pensar na ligação entre a espiritualidade e consumo
ético, uma vez que esse engloba não apenas a racionalidade, mas agrega elementos
emocionais como condutores comportamentais. Esse argumento é altamente
relevante para este estudo, pois o consumo ético pode ser o resultado de
manifestações emocionais, como autocomplacência ou auto-estima associada ao
serviço aos outros e à sociedade (OH; YOON, 2014). Dessa forma, Oh e Yoon (2014)
trazem ao comportamento ético de consumo novas variáveis que abordam a
emocionalidade, como é o caso do altruísmo.
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Intenção de Consumo ético e valor percebido

Um modelo estendido da teoria da ação racional, que abrange o componente
emocional (afeto antecipado positivo) e valor socialmente orientado (altruísmo), como
preditores de atitude e intenção ética de Oh e Yoon (2014) evidenciou que o altruísmo
estava positivamente relacionado à atitude do consumidor em relação ao consumo
ético. O altruísmo pode ser considerado como uma ação de ajuda/auxílio aos outros
para além de seus interesses próprios, que podem basear-se em fins monetários,
egoístas e ainda sociais (BATSON, 1991; LEE E LEE, 2007).
Esse consumo é um meio para a ação ética e moral baseando-se na moral
subjetiva que abarca juízos de valor voltados aos produtos, serviços, marcas
individuais, cadeias de produção e consumo (BRUNK, 2010). Carrington et
al. (2012) conceituaram os consumidores éticos como seres socialmente conectados
que estabelecem significado compartilhado e constroem identidades de consumo
complexas. Essa complexidade reflete-se nas estratégias de consumo ético, que são,
ambivalentemente implicadas em um processo mais amplo de generalização de um
modelo particular do que é ser ético.
Este modelo combina ênfase na escolha individual com um senso de resposta
(BARNETT et al., 2005) responsável para com os outros, para que a ação ética seja
facilmente definida em termos de escolha feita para aceitar um amplo escopo de
responsabilidade em relação a ambos outros humanos e não humanos e agir de
acordo com essa aceitação através da própria identidade como consumidor.
Outrossim, o consumo ético abrange uma ampla gama de comportamentos de
consumo que exigem ética do consumo na vida cotidiana (CHUN et al.,2010). Dentre
os fatores que influenciam o consumo ético, tem-se (OH; YOON, 2014): a) Obrigação
ética: definida como a percepção do consumidor ou comportamento que transforma e
conduz o comportamento de consumo do nível pessoal para uma preocupação em
nível da sociedade (coletivo); b) auto-identidade: definida e subordinada a uma crença
subjetiva do consumidor, que é um sentimento invariável sobre si próprio
(autoconceito); e, por fim, c) altruísmo: implica atos voluntários realizados com a
intenção de fazer o bem a outras pessoas, sem antecipar compensação.
Destarte, o crescimento do consumo ético denota a ideia do ego moral
(ALLAHYARI, 2000; CLOKE, 2002), sendo que o eu moral faz menção à mediação do
trabalho de criar-se como uma pessoa mais virtuosa por meio de práticas que
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reconheçam responsabilidades para com os outros. O ego moral pode conduzir a
formas de performances explícitas, ou exibições, de conduta virtuosa, incluindo,
também, uma gama de atitudes mais humildes talvez, até, modos de conduta
anônimos. Outrossim, o consumo ético pode ser entendido como um meio para
traduzir valores éticos abstratos traduzido pelas condutas assim como pelas formas
(maneiras) pelas quais as práticas se articulam em competências éticas específicas
(BARNETT et al., 2005).
Essas identidades de consumo complexas são resultados de valores
percebidos pelos consumidores, os quais se assentam em hedonismo e utilitarismo
(BABIN et al.,1994). Tem-se que os valores hedônicos explicam as escolhas
motivadas pelo prazer, consumo emocional e, ainda, a estimulação relacionada à
excitação. Conquanto, os valores utilitaristas se assentam em aspectos voltados à
racionalidade e à eficiência (BATRA; AHTOLA, 1991). Esses valores guiam os
consumidores na dinâmica de escolhas, as quais responderão aos objetivos por eles
definidos (DHAR; SIMONSON, 1999).
O consumo hedônico refere-se à compra de um produto com relação a
sensação derivada da experiência de uso dos produtos, enquanto o consumo utilitário
se refere a satisfação que os consumidores relacionam as funções desempenhadas
pelos produtos (VOSS et al., 2003). Apesar ambos os tipos de consumo são
igualmente predominantes, pesquisas mostra que os consumidores diferem na
maneira como processam informação hedônicas versus utilitária (HIRSCHMAN;
HOLBROOK, 1982; VOSS et al., 2003).
Para Rucker e Galinsky (2009) em seus estudos evidenciaram que
consumidores que valorizam a potencialidade do produto, são mais persuadidos pela
publicidade de venda pesada que enfatiza propriedades utilitárias de tamanho dos
produtos. Tanto produtos hedônicos quanto utilitaristas apresentam benefícios de
acordo com sua natureza, ou seja, um produto hedônico oferta benefício afetivo que
satisfaz necessidades sensoriais; enquanto produtos utilitários voltam-se a benefícios
pragmáticos (LIM; ANG, 2007).
Outros estudos (LARAN, 2010; BASKIN et al., 2014) evidenciaram que os
consumidores realizam escolhas baseadas em seus objetivos, os quais podem ser
mais voltados à desejabilidade e à viabilidade. Estudos experimentais evidenciaram
que os doadores interpretam os presentes dados de forma mais abstratas do que as
pessoas que receberam tais presentes. Isso traduz que quem presenteia é muito mais
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indulgente quanto à escolha do produto e quem recebe é mais voltado à viabilidade.
Isso porque os objetivos deles são diferentes à luz da distância psicológica de cada
um. Apenas se trouxe estudos que versam numa outra corrente teórica de explanação
sobre escolhas de consumo; não é o foco desse trabalho, mas nada impede de
replicar essa investigação tomando por teoria base a Distância psicológica (Construal
level theory – CLT) dos consumidores em relação ao consumo ético.
Portanto, a partir das colocações dessa seção (2), tem-se as hipóteses
a serem testadas:
H1: O utilitarismo possui influência positiva na intenção de consumo ético.
H2: O altruísmo possui influência positiva na intenção de consumo ético.
H3: A espiritualidade é um fator moderador na relação entre o valor utilitarista e a
intenção de consumo ético.
H4: A espiritualidade pode ser um fator moderador na relação entre o altruísmo e a
intenção de consumo ético.
Sendo o utilitarismo um valor percebido pelo consumidor voltado ao racional e
eficiente (Batra e Ahtola, 1991) espera-se que se confirme sua influência na intenção
de consumo ético (H1). Isso porque a intenção ética envolve elementos emocionais
como condutores do comportamento (Kurland, 1995), uma vez que a ética pode ser
resultado de manifestações emocionais, como auto-complacência e autoestima
associada à prestação de serviço aos outros e à sociedade em geral (OH E YOON,
2014).
Já quanto à H2: o altruísmo possui influência positiva na intenção de consumo
ético, a expectativa é que essa hipótese se confirme, pois o altruísmo é uma variável
preditiva na intenção e no comportamento ético (Kurland, 1995; Shaw e Shui, 2003;
Oh e Yoon, 2014).
Quanto à H3: a espiritualidade é um fator moderador na relação entre o valor
utilitarista e a intenção de consumo ético, espera-se que essa hipótese se confirme,
já que a espiritualidade influencia a intenção e o comportamento ético (Giacalone e
Jurkiewicz, 2003; Swimberghe et al. , 2011; Vitell et al. 2007; Weaver e Agle, 2002),
assim a espiritualidade poderia mitigar o efeito do utilitarismo na intenção de consumo
ético.
Já quanto à H4: A espiritualidade pode ser um fator moderador na relação entre o
altruísmo e a intenção de consumo ético, espera-se que essa hipótese se confirme,
uma vez que se trata de variáveis que abarcam a subjetividade, o transcendente numa
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busca de equilíbrio interno e externo (BURROUGHS; RINDFLEISH, 2012) e que pode
proporcionar o bem–estar ao consumidor baseado em uma dimensão espiritual (MICK
et al., 2012). A variável espiritualidade já se mostrou influenciadora na decisão de
consumo (LEAL, 2015), bem como preditiva em comportamento e intenção de
consumo ético (STILLMAN et al., 2012). Outros estudos (SWIMBERGHE et al.,
2011; VITELL et al., 2007; VITELL et al., 2011) demonstraram que a baixa
espiritualidade estava significativamente correlacionada

a um comportamento

antiético.
Após a apresentação das hipóteses que foram testadas nesse estudo,
apresenta-se a metodologia mais adequada à investigação na próxima seção.

Metodologia

Relembrando que o estudo teve como objetivo examinar o papel moderador da
espiritualidade na relação entre as variáveis independentes de Altruísmo e Utilitarismo
e a escala de intenção de consumo ético, tomou-se alguns fatores para testagem no
que se refere às possíveis relações à variável dependente de consumo ético (SOUZA;
SANTOS, 2010), a saber: a) Altruísmo (OH; YOON, 2014) e b) Valor Utilitarista
(SANTINI et al., 2018). Para a variável moderadora: Espiritualidade (LEAL, 2015).
A Espiritualidade e o Altruísmo utilizaram uma escala de 5 pontos, tendo seus
extremos: discordo totalmente e concordo totalmente. Já o utilitarismo, fez uso de uma
escala de 5 pontos diferenciada apresentada no Quadro I. Antes de se dar
prosseguimento, apresenta-se as dimensões dos construtos utilizados nesse estudo.

Quadro I: Dimensão dos construtos teóricos
CONSTRUTOS
Consumo ético

Altruísmo

DIMENSÃO
O consumo que nasce da mudança de atitude
dos consumidores e da sociedade em geral. É
a forma de consumo que utiliza os recursos
naturais para satisfazer as necessidades
atuais, sem comprometer as necessidades e
aspirações das gerações futuras.
Ato voluntário do indivíduo, que é motivado
para beneficiar o outro, sem que tal
comportamento seja guiado por expectativas
de recompensas externas, ou tenha como fim
evitar punições ou estímulos aversivos

AUTORES
Spínola (2001)
Souza e Santos (2010)

Mnaner e Gailliot (2007)
Oh e Yoon (2014)
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Utilitarismo

Ação de produzir a maior quantidade de bemestar possível.
Na dimensão de compra
engloba aspectos mais tangíveis do consumo,
como escolher para si o produto que traga a
maior satisfação ao consumidor.

Sampaio et al., (2009)
Santini et al.,(2018)

Espiritualidade

A valorização de aspectos não materiais da
vida e início de uma realidade perene. Desejo
básico de encontrar sentido último da vida e
viver uma vida completa. Nesse estudo, a
espiritualidade é composta por quatro
dimensões:
autoconsciência, crenças espirituais, práticas
espirituais e necessidades espirituais.

Parsian e Dunning (2009)
Rucker e Galinsky (2009)
Stillman et al., (2012)
Leal (2015)

Fonte: elaborado pelos autores.

O questionário foi dividido em sete blocos, conforme Quadros II e III acrescidos
do último bloco no qual se coletou o perfil sociodemográfico dos respondentes (sexo,
idade, escolaridade e estado). No início do instrumento, apresentou-se o conceito de
consumo ético.

Quadro II: Questões de pesquisa das variáveis dependente e independente
Altru01
Altru02
Altru03
Altru04
Util01
Util02
Util03
Util04
Inte01
Inte02
Inte03
Inte04

Altruísmo
O benefício de vendas deve ir para os outros
Os ganhos econômicos devem ser compartilhados com outros
Eu tento compreender o humor e os sentimentos dos outros
Eu prefiro ações que ajudem os outros mais do que a mim
Utilitarismo
Comprar produtos éticos é :Ineficaz – eficaz
Comprar produtos éticos é: Inútil – útil
Comprar produtos éticos é: Desnecessário – necessário
Comprar produtos éticos é: Impraticável – prático
Intenção de consumo ético
Eu pretendo consumir produtos éticos.
Eu tenho planos de consumir produtos éticos.
Eu prefiro produtos éticos do que outros produtos.
Eu vou comprar produtos éticos na minha próxima compra.

Fonte: elaboradora pelos autores

Quadro III: Questões de pesquisa das variáveis moderadoras para o constructo:
Espiritualidade

Auto01
Auto02
Auto03

Autoconsciência
Em geral sinto-me satisfeito com a pessoa que sou
Tenho uma atitude positiva sobre mim
Acredito que sou uma pessoa valiosa
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Auto04
Impcr01
Impcr02
Impcr03
Impcr04
Praesp01
Praesp02
Praesp03
Praesp04
Necesp01
Necesp02
Necesp03
Necesp01

Em geral sou uma pessoa que acredita em si mesma
Importância das crenças espirituais
A espiritualidade ajuda-me a definir as metas que estabeleço na minha vida
A espiritualidade ajuda-me a definir quem eu sou
A espiritualidade ajuda-me a decidir a minha orientação geral na vida
A espiritualidade está integrada na minha vida
Práticas espirituais
Muitas vezes envolvo-me em atividades do meio ambiente da cidade
Leio livros de crescimento espiritual e de autoajuda.
Tento encontrar tempo para expandir a minha espiritualidade.
Uso o silêncio para entrar em contato com o meu interior
Necessidades espirituais
Manter e fortalecer as relações com os outros é importante para mim.
Tento alcançar a paz e harmonia interior
Procuro a beleza física, espiritual e emocional na vida
Preciso ter uma forte ligação emocional com as pessoas o meu redor

Fonte: elaborado pelos autores

Para a realização da pesquisa selecionou-se como público-alvo estudantes
universitários (amostragem não probabilística) de graduação e pós- graduação. Para
atingir os respondentes, os questionários foram inseridos na plataforma googledoc’s,
sendo enviados por email com o link a 93 universidades em todo o país. Ao todo
retornaram 320 respostas, não necessitando descartar nenhuma. É importante
destacar que fora realizado pré-teste e não houve indicação de ajustes. O período de
coleta foi de maio a junho de 2018. Após a coleta dos dados, estes foram inseridos e
analisados nos programas: SPSS for Windows 16.0 e AMOS 18.0.
Análise dos dados
Perfil sociodemográfico dos respondentes
Por meio da análise estatística descritiva dos 320 respondentes, foi constatado
que a maior parte dos respondentes, 59%, está na faixa etária de 20 a 30 anos, e que
63% do total da amostra é do sexo feminino. Grande parte da amostra, 69%, está
cursando a Graduação; já 10% está na Especialização e 13% no Mestrado.
Questionados também sobre seu estado civil, 72% responderam estar solteiros.
Porquanto, os resultados voltam-se a uma amostra não-probabilística composta em
sua maioria por mulheres jovens cursando a graduação.
A maior taxa de respostas proveio do estado do Rio Grande do Sul, ficando com
52,5%. Em segundo lugar, o estado de Minas Gerais com 8% do total das respostas;
e o restante pertencentes a 15 estados do Brasil.
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O modelo proposto e as hipóteses testadas

A partir do referencial teórico utilizado para construção das escalas foi elaborado um
modelo de hipóteses para verificar a relação existente entre as variáveis. A figura I, a
seguir, apresenta o modelo desenvolvido para análise dos dados.

Figura I: Modelo hipotético da pesquisa

Fonte: elaborado pelos autores

As hipóteses elaboradas para esse estudo são:
H1: O utilitarismo possui influência positiva na intenção de consumo ético.
H2: O altruísmo possui influência positiva na intenção de consumo ético.
H3: A espiritualidade é um fator moderador na relação entre o valor utilitarista e a
intenção de consumo ético.
H4: A espiritualidade pode ser um fator moderador na relação entre o altruísmo e a
intenção de consumo ético.
Validação individual dos constructos
O modelo atingiu índices comparativos, que procuram contrapor o modelo proposto
ao modelo sem relações estruturais (modelo nulo), com valores satisfatórios NFI, CFI,
TLI: próximo de 1 (acima de 0,90) e o RMSEA entre 0,03 e 0,08. Além disso, o X² deve
ficar entre 2 e 5 (HAIR et al., 2009). Os construtos de Intenção de consumo ético e o
Utilitarismo apresentaram bons índices. No entanto, o construto Altruísmo apresentara
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X² e RMSEA fora dos parâmetros indicados pela literatura (respectivamente: 11,48 e
0,181). A tabela I apresenta estes indicadores.

Tabela I – Índice de ajustamento dos construtos – inicial e final
Constructos
Utilitarismo
Altruísmo
Intenção

Inicial
Final
Inicial
Final
Inicial
Final

X2
1,897
1,897
9,852
11,483
3,338
3,338

Prob.
,150
,150
,000
,001
,035
,035

NFI
,991
,991
,887
,934
,987
,987

IFI
,996
,996
,898
,940
,991
,991

CFI
,996
,996
,895
,938
,991
,991

RMSEA
,053
,053
,167
,181
,086
,086

Fonte: Dados AMOS (2018)

Para a melhoria do modelo, foram acrescentadas relações entre as varáveis
dos constructos; iniciou-se com o constructo intenção do consumo ético, no qual foram
relacionadas somente as variáveis <prefiro produtos éticos do que outros produtos >
e <eu vou comprar produtos éticos na próxima compra>, neste caso, entende-se que
as pessoas que preferem os produtos éticos, são aquelas que comprarão esses
produtos nas suas próximas compras.
No constructo altruísmo, foi necessário fazer mais relações entre as variáveis.
Foram relacionadas as variáveis <o benefício das vendas deve ir para os outros> com
<eu tento compreender o humor e os sentimentos dos outros>, também foram
relacionadas as variáveis <o benefício das vendas deve ir para os outros > com <os
ganhos econômicos devem ser compartilhados com os outros>. Por fim, relacionouse < eu tento compreender o humor e os sentimentos dos outros> com <eu prefiro
que ajudem os outros do que a mim>. Essas relações indicam que indivíduos que se
importam com os outros, preferem que a destinação da verba adquirida pelas vendas
também deva ser destinada ao todo e não somente a um indivíduo.
Finalizando, o construto utilitarismo apresentou as relações entre as seguintes
variáveis: <comprar produtos éticos é eficaz> com <comprar produtos éticos é
necessário>, e também <comprar produtos éticos é eficaz > com <comprar produtos
éticos é praticável >.
Após os ajustes realizados considera-se o modelo satisfatório ainda que com
indicadores que estejam com valores acima do determinado na literatura, mas
justificáveis pelo fato do altruísmo estar relacionado a fatores que diferem do
consumo, ainda que ético e relacionam-se a conceitos opostos como a filantropia ou
81

Administração, Gestão e Economia: Práticas e Inovação

abgnegação. Os índices de confiabilidade dos constructos também foram analisados
e estão dispostos na tabela II.

Tabela II: Índices de confiabilidade dos constructos
Constructo
Utilitarismo

Utilitarismo
,773*
,869**
,822***

Altruísmo

Altruísmo

Intenção

,648*
,742**
,619***

,438
Intenção
,607

,473

,844*
,906**
,906***

*Alpha de Cronbach (confiabilidade simples) ** Confiabilidade composta*** Variância extraída

Fonte: Dados AMOS (2018)

Os índices de confiabilidade do modelo apresentaram resultados satisfatórios
indicados pela literatura, ou seja, acima de 0,7 (HAIR et al.,2009). O Alpha de
Cronbach mede a confiabilidade dos fatores e a sua consistência no modelo,
apresentou valores aceitáveis, estando apenas o altruísmo com o índice de variância
extraída menor do que as correlações estabelecidas com os demais construtos
(lembrando que o Altruísmo já apresentara índices de X² e RMSEA fora dos
parâmetros). No geral, os demais índices de confiabilidade composta e variância
extraída apresentam-se satisfatórios demonstrando que o modelo e as relações
estabelecidas entre as variáveis são confiáveis.
Isso nos leva a refletir algumas questões: a) rever escala de utilitarismo, que é
uma escala de diferencial semântico, sendo que as demais escalas não o são. Talvez
isso possa ter levado o respondente a adotar uma única resposta; b) o altruísmo não
apresenta relação significativa/influência na intenção de consumo ético o que pode
nos levar a pensar que os universitários brasileiros assentam sua atenção muito mais
no caráter utilitarista do que altruísta.
Essas evidências vão de encontro aos estudos de Leal (2015) e Oh e Yoon (2014). A
partir desses resultados, pode-se responder às hipóteses:
H1: O utilitarismo possui influencia positiva na intenção de consumo ético:
Rejeita-se essa hipótese; o construto utilitarista não possui influência positiva na
intenção de consumo ético.
H2: O altruísmo possui influência positiva na intenção de consumo ético:
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Não, rejeita-se essa hipótese de que o altruísmo tenha influência na intenção de
consumo ético. Esse resultado vai de encontro aos estudos de Kurland (1995), Shaw
e Shui (2003) e Oh e Yoo (2014).
A tabela III apresenta os coeficientes padronizados e significância dos
construtos no modelo.

Tabela III: Coeficientes padronizados e significância dos construtos

Altruísmo
O benefício de vendas deve ir para os outros
Os ganhos econômicos devem ser
compartilhados com outros
Eu tento compreender o humor e os
sentimentos dos outros
Eu prefiro ações que ajudem os outros mais
do que a mim
Utilitarismo
Ineficaz – eficaz
Inútil – útil
Desnecessário – necessário
Impraticável – prático
Intenção de consumo ético
Eu pretendo consumir produtos éticos.
Eu tenho planos de consumir produtos
éticos.
Eu prefiro produtos éticos do que outros
produtos.
Eu vou comprar produtos éticos na minha
próxima compra.

Coeficiente
Padronizado

Desvio
Padrão

CR

P

1,000
0,836

0,130

6,419

***

1,028

0,207

4,972

***

0,625

0,159

3,921

***

1,000
1,434
1,477
1,571

0,205
0,208
0,217

6,993
7,101
7,228

***
***
***

1,000
0,960

0,066

14,464

***

1,017

0,078

13,061

***

0,868

0,074

11,709

***

Fonte: Dados AMOS (2018)

Os índices apresentaram resultados nível de significância p<0,01 indicando
que o modelo é significativo e possui índices adequados para o estudo.

Análise do modelo integrado

Após a confirmação da viabilidade das relações entre os índices o estudo
seguiu com o desenho do modelo integrado no software AMOS, conforme
demonstrado na Figura II:
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Figura II. Desenho do modelo de pesquisa

Fonte: Dados AMOS (2018)

O modelo estruturado apresentou os índices de coeficientes padronizados e
significância do modelo integrado da tabela IV.
Tabela IV: Coeficientes padronizados e significância do modelo integrado

Utilitarismo
Altruísmo




Intenção
Intenção

Coeficiente
Padronizado
0,900
0,348

Desvio
Padrão
0,179
0,113

CR

P

5,023
3,091

***
0,002

Fonte: Dados AMOS (2018)

A figura III apresenta o desenho do modelo integrado com os resultados
obtidos após a submissão as análises por meio do AMOS.
Figura III: Modelo integrado final

Fonte: Dados AMOS (2018)
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Embora tenhamos resultados não aceitáveis para o altruísmo como precedente
à intenção de consumo ético, percebemos que no modelo geral, esse construto
apresenta nível de significância aceitável, conforme Tabela IV.
Conforme demonstra a tabela V, os índices absolutos que procuram avaliar o
grau com que o modelo proposto prediz a matriz de covariância observada foram, em
parte, satisfatórios (observe a força da relação altruísmo e intenção de consumo
ético). A relação qui-quadrado e grau de liberdade atingiu o valor de 2,433, ou seja,
abaixo de 5,0. Verifica-se também que os indicadores GFI, CFI e NFI apresentam
índices superiores a 0,90 e o RMSEA, após todos os ajustes realizados, resultou em
um índice de 0,67 abaixo de 0,80 como recomendado pela literatura.
Tabela V: Índice de ajuste do modelo – inicial e final
Índice

Inicial

Final

Qui-quadrado / graus de liberdade
Nível de probabilidade

2,742
0,000

2,433
0,000

IFI
CFI

0,934
0,933

,952
,951

NFI
RMSEA

0,900
0,074

,921
,067

Fonte: Dados AMOS (2018)

Com o objetivo de verificar se o utilitarismo e o altruísmo podem sofrer efeitos
se considerado o fator de espiritualidade, rodou-se o modelo com o construto
espiritualidade como variável moderadora e apresentou os resultados da tabela VI.

Tabela VI: Fatores moderadores
Moderador

Baixo

Alto

Diferença

Autoconsciência
Autoconsciência

Utilitarismo
Altruísmo




Intenção
Intenção

,535
,216

,470
,292

,249
,808

Importância das
crenças
Importância das
crenças
Práticas
espirituais
Práticas
espirituais
Necessidades
espirituais
Necessidades
espirituais

Utilitarismo



Intenção

,316

,598

,851

Altruísmo



Intenção

,403

,122

,164

Utilitarismo



Intenção

,569

,376

,585

Altruísmo



Intenção

,225

,298

,915

Utilitarismo



Intenção

,361

,598

,851

Altruísmo



Intenção

,403

,122

,164

Fonte: Dados AMOS (2018)
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Verificou-se que a espiritualidade não modera as relações entre utilitarismo e
altruísmo em relação à intenção de consumo ético, pois nenhum construto que
compõe a espiritualidade atingiu valor menor que 0,05, ou seja, significativo. Portanto,
rejeitam-se as hipóteses: H3: A espiritualidade é um fator moderador na relação entre
o valor utilitarista e a intenção de consumo ético, não ratificando os resultados dos
estudos de Giacalone e Jurkiewicz (2003), Swimberghe et al. (2011), Vitell et
al. (2007 , 2011) e Weaver e Agle (2002). O mesmo ocorreu com a H4: A
espiritualidade pode ser um fator moderador na relação de altruísmo e a intenção de
consumo ético, contrapondo-se aos estudos de Burroughs e Rindfleish (2012), Mick
et al. (2012), Leal (2015) e Stillman et al. (2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo o objetivo de examinar o papel moderador da espiritualidade na relação
entre as variáveis independentes de Altruísmo e Utilitarismo e a escala de intenção
de consumo ético, evidenciou-se que o construto utilitarista tem influência positiva na
intenção de consumo ético, de forma a rejeitar a hipótese elaborada nessa
investigação: H1: O utilitarismo possui influência positiva na intenção de consumo
ético.
Já no que se refere ao altruísmo, esse construto apresentou estatisticamente,
resultados que demonstram que não há influência, nem positiva, nem negativa na
intenção de consumo ético; o que leva a rejeitar a hipótese H2: O altruísmo possui
influência positiva na intenção de consumo ético.
Diante disso, é possível afirmar que existe uma tendência maior entre os estudantes
universitários brasileiros a seguirem uma visão mais coletiva, no seu consumo ético,
em detrimento aos valores individuais, voltados à necessidade, à eficiência, à utilidade
e à praticidade, constantes no constructo utilitarista.
Tentou-se avaliar a espiritualidade enquanto construto moderador, e percebeuse que não é possível estabelecer essa relação, o que nos levar a rejeitar as hipóteses
H3: A espiritualidade é um fator moderador na relação entre o valor utilitarista e a
intenção de consumo ético e H4: A espiritualidade pode ser um fator moderador na
relação de altruísmo e a intenção de consumo ético.
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Isso denota que mesmo sendo sujeitos considerados espiritualizados não há uma
potencialização na relação de altruísmo e intenção de consumo ético, bem como, na
relação de utilitarismo e intenção de consumo ético. Importante trazer à tona, a
questão do próprio conceito de consumo ético que é tomado pela população em
estudo. No instrumento de pesquisa o conceito utilizado foi: o ato de escolher, comprar
e consumir produtos a partir de uma análise prévia sobre: a proveniência do produto,
o produtor e as condições em que foi produzido. Nesse sentido, não se pode relevar
as questões culturais e socioeconômicas da população investigada; além disso, viuse que a maioria dos respondentes é composta por jovens mulheres.
Já quanto a limitações do estudo, por se fazer uso de amostragem não
probabilística por conveniência, não é possível generalizar os resultados. Os
respondentes caracterizam uma amostra que possui caraterísticas culturais em
termos de país, o que pode ser um viés nesse estudo. Outrossim, indicam-se mais
estudos envolvendo, de forma parcimoniosa, o gênero masculino, e ampliando a
amostragem de forma a contemplar todos os estados brasileiros.
Quanto a estudos futuros, indica-se realizar estudos experimentais que possam
mensurar o efeito do consumo hedônico/utilitário no consumo ético, propondo que o
consumo hedônico irá impactar na intenção de consumo ético.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma discussão sobre as compras públicas e a transparência
dos dados referentes as despesas destinados ao enfrentamento à pandemia do
coronavírus no Estado do Rio Grande do Norte. Diante da declaração de pandemia
em decorrência do novo coronavírus (COVID-19), o Governo Federal editou a Medida
Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, possibilitando uma maior agilidade e um
aumento de limite nos valores de dispensa de licitação. Em paralelo, os órgão de
controle estão intensificando o acompanhando no uso dos recursos públicos, tendo
como base as normatizas legais. Por isso, com uma maior publicização dos dados
com as despesas públicas ocorridas nesse período, torna-se possível a execução do
controle social e a fiscalização no uso dos recursos públicos, evitando assim possíveis
desvios, superfaturamentos ou destinações irregulares dos recursos. Assim surge a
questão que tem norteado o trabalho realizado: quais são os impactos e desafios no
Estado do Rio Grande do Norte, com relação a gastos público no enfrentamento à
pandemia do coronavírus, e quais são as medidas visando a transparência nas
despensas públicas nas compras e serviços no Estado. Para responder esse
questionamento sobre esse momento, esta pesquisa buscou entender as legislações
e normativas instituídas, em nível Federal e Estadual, visando o enfrentamento à
pandemia do coronavírus no Estado do Rio Grande do Norte, por meio do Poder
Executivo Estadual.
Palavras-chave: Gestão Pública; Pandemia; Coronavírus; Trânsparência; Rio
Grande do Norte.
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INTRODUÇÃO
Em decorrência do novo coronavírus, SARS-CoV2, os governos do mundo todo
correram contra o tempo em busca de suprimentos, como respiradores, máscaras,
luvas, álcool em gel, entre outros, visando minimizar os impactos ocasionados com
crescimento da transmissão coronavírus (NEGRI et al, 2020). No entanto, muitas
economias não estavam preparadas economicamente em virtude da elevação de
preços dos suprimentos essenciais no combate ao coronavírus, diante da expansão
da procura mundial.
A declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o estado da
classificação de importância internacional de contaminação à pandemia do novo
coronavírus, a COVID-19, ocorreu em 11 março de 2020 (OMS, 2020), em razão do
elevado crescimento da transmissão da doença em diversos continentes. Essas
consequências refletiram diretamente na necessidade dos países em adotar medidas
visando minimizar os impactos da pandemia à população, assim como, na mitigação
dos impactos à saúde pública.
No Brasil, as ações de reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade
pública ocorreram mais de uma semana depois da declaração da OMS, sucedendo
apenas no dia 20 de março do ano corrente, por meio da emissão do Decretado
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 (BRASIL, 2020). Com isso, introduziu um
novo desafio aos Estados brasileiros diante da crescente disseminação da COVID-19,
refletindo na necessidade ações em virtude da ausência de mecanismos de combate
a doença causada pelo novo coronavírus.
Anterior a esse momento, na promulgação das medidas de combate aos efeitos
do coronavírus no Brasil, o Ex-Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta,
estabeleceu na disposto na Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, algumas
resoluções como a declaração da doença como Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) e o estabelecimento do Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV), em decorrência da infecção humana
do coronavírus (2019-nCoV) (Brasil, 2020).
Para tanto, essas tais resoluções acompanharam as medidas de enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, versados na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, como disposto no
Art. 3º e incisos: I – isolamento; II – quarentena; (...); VII – requisição de bem e serviços
de pessoas naturais e jurídicas (...); VIII – autorização excepcional e temporária para
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a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa (...)
(BRASIL, 2020).
No Estado Brasileiro, cerca 52 atos normativos sobre o combate ao novo
coronavírus foram expedidos até este momento, entre eles: Decretos; Portarias; Leis;
Projetos de Lei; Medidas Provisórias; Resoluções; Deliberações e; Instruções
Normativas (BRASIL, 2020). Em contraponto, nos Estados brasileiros ao todo instituise, até o momento, 1.486 atos normativas a respeito do combate a disseminação do
novo coronavírus nos Estados (LEIS MUNICIPAIS, 2020).
Do montante de atos normativos mencionados anteriormente, o Estado do Rio
Grande do Norte emitiu 42 Decretos Normativos visando o combate e a disseminação
novo coronavírus no Estado, entre à temáticas abordas visando o controle da doença
no Estado, destaca-se: Estado de calamidade e emergência; Administração do
enfrentamento à pandemia; Atividades essenciais; Medidas de estímulo econômico
(retomada gradual das atividades econômicas no Rio Grande do Norte; Medidas de
enfrentamento à pandemia e; Medidas de proteção social e doações (GOVERNO DO
ESTADO RIO GRANDE DO NORTE, 2020).
No contexto nacional, o reconhecimento do estado de calamidade pública
diante do crescimento dos casos de coronavírus no país, tendo em vista as
consequências trazidas com a doença, resultou na agilidade das licitações nos órgãos
públicos das três esferas (municipal, estadual e federal), visando a contratação de
serviços e aquisições de suprimentos de combate ao coronavírus nos hospitais, assim
como, na preservação da saúde da população na transmissão do vírus diante da
obrigatoriedade do uso de máscara de proteção.
A responsabilidade do Estado diante da premissa básica constitucional do
direto à saúde, considerando o crescimento e agravamento do novo coronavírus em
todo país, está em acordo com o Art. 196 da Constituição Federal de 1988, (CF/88)
onde prevê a todos o direto à saúde, sendo obrigação do Estado e deve ser garantido
por meio de políticas públicas que promovam o acesso afetivo, universal e igualitário
às ações e serviços de saúde (BRASIL, 1998).
Em diante, o Presidente da República editou uma importante Medida Provisória
(MP) visando agilizar e garantir a integridade dos processos licitatórios no país. A
Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, autoriza o pagamentos antecipados
nas licitações e nos contratos, adequa os limites de dispensa de licitação dos quais
estão previstos nos incisos I e II do caput do Art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
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de 1993, e amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC)
(BRASIL, 2020).
Essa tal medida estará em vigor até 31 de dezembro do corrente ano, ainda
podendo ser convertida em lei dentro do prazo legal, conforme legislação. Ainda
assim, é importante destacar os limites da dispensa de licitação durante o período de
vigência da medida provisória, sendo a seguinte: antes nas contratações de obras e
serviços de engenharia o valor máximo permitido era R$ 33.000,00 e com a MP
961/2020 é R$ 100.000,00; antes nas compras e demais serviços o valor máximo
permitido era R$ 17.600,00 e com a MP 961/2020 é R$ 50.000,00.
Diante da necessidade na busca por uma maior agilidade nos processos de
licitação, em especial a dispensa de licitação, em virtude das características e limites
legais. A promulgação dessa medida possibilitou e incentivou a agilidade nas
licitações em toda Administração Direta e Indireta de todos os entes federativos e aos
poderes e órgãos constitucionalmente autônomos, aumentando a movimentação dos
recursos público na economia e, consequentemente, estimulando as empresas
privadas na participação nos processo de licitação.
Na questão da realização da modalidade de licitação pública, o pregão, no
período de calamidade pública, abordada na Medida Provisória nº 926, de 20 de
março de 2020 convertida na Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020, no Art. 4º desta
lei, expressa que, havendo a necessidade na realização de licitação na modalidade
pregão, eletrônico ou presencial, objetivando a aquisição ou contratação de bem,
serviços e insumos necessário ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional (...) os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos
pela metade (BRASIL, 2020).
Nesse contexto, o Estado do Rio Grande do Norte adotou mudanças na
realização das sessões presenciais de licitação, nas modalidade concorrência,
tomadas de preços, pregão presencial e convite, por meio de videoconferência ou
outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, conforme
disposto no Decreto nº 29.599 de 8 de abril de 2020 (GOVERNO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, 2020).
Essas mudanças necessárias no Rio Grande do Norte surgiram diante do
estado de calamidade pública imposta no Decreto nº 29.524, de 19 de março de 2020.
Em consequência, acarretada em consequência da intensificação nas medidas de
isolamento social no enfrentamento ao novo coronavíruas, e em sequência no
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teletrabalho dos servidores estaduais, como pode ser visto no Decreto nº 29.548, de
22 de março de 2020, motivando a redação do Decreto nº 29.599/2020 (GOVERNO
DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE, 2020).
Em meio a esse debate, este estudo busca investigar os impactos da pandemia
do coronavírus nas compras públicas no Estado do Rio Grande do Norte, diante das
ações visando a transparência nas despesas dos órgãos do Governo do Estado no
período de calamidade pública em decorrência do crescimento do novo coronavírus,
assim como, no acompanhamento dos gastos públicos estaduais no combate e
enfrentamento a essas doença no Estado.
Assim sendo, pretende-se com o desenvolvimento dessa investigação, tendo
como base as legislações e atos normativas pelo Estado do Rio Grande do Norte e
Governo Federal, conhecer as matérias pertinentes sobre à temática no combate ao
novo coronavírus, bem como as ações dos órgãos de controle, como das contas
públicas na apuração dos gastos e na celeridade nos processos de licitação, como no
caso de acompanhamento dessa ações por parte da Controladoria Geral do Estado
do Rio Grande do Norte (CONTROL) e do Ministério do Estado do Rio Grande do
Norte (MPRN), entre outros órgãos.

REFERENCIAL TEÓRICO
COMPRAS PÚBLICAS
Entre as diversas atribuições do Estado, no art. 37, inciso XXI da Constituição
Federal do Brasil de 1988, traz a deliberação sobre a obrigatoriedade da licitação no
processo de contratações e compras públicas no âmbito da administração direta e
indireta, instituindo normas e diretrizes baseado nos princípios constitucionais. Para
isso, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal sobre as
compras e contratações públicas no Estado brasileiro. Na regulamentação das
compras públicas no cenário brasileiro, no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 traz as
orientações, na execução do procedimento administrativo através da licitação:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
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publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos (BRASIL, 1993).
Antonio Marcello da Silva (1979), complementa dizendo que, em razão do
caráter:
[...] “competitivo e de suas finalidades, a licitação deve
atendimento a determinados princípios que resguardam os
participantes de injusta discriminação, tanto na verificação da
idoneidade quanto no julgamento das ofertas, e protegem a
Administração contra os proponentes inidôneos e contra a
preferência por proposta que não se apresente como a mais
vantajosa, nos termos do pedido e do oferecido” (1979, p. 37).
Mais adiante, em complemento a regulamentação trazida na Lei nº 8.666/1993,
o Governo Federal editou a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, instituindo a
modalidade de licitação denominada pregão, possibilitando a realização do certame
utilizando recursos de tecnologia de informação, tendo com intuito a aquisição de bens
e serviços comuns, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Anteriormente, o pregão era utilizado apenas pela Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL), precursora nas contratações e aquisições, como
referido na Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei Geral de Telecomunicações
(MOTTA et al., 2010).
Diante disso, entenda-se que o pregão eletrônico se constitui como uma das
maneiras na realização de licitação, apresentando as regras básicas do pregão
presencial, com procedimentos específicos, caracterizando-se especialmente pela
ausência da “presença física” do pregoeiro e dos licitantes, uma vez que toda
interação se dá por meio de sistema eletrônico de comunicação na Internet, possuindo
como importante atributo a potencialização de agilidade aos processos licitatórios,
minimizando custos para a administração pública (FONSÊCA, 2007).
Percebe-se que, com o advento da tecnologia, o uso de recursos de tecnologia
da informação tem proporcionado uma maior agilidade e rapidez no andamento dos
processos de licitação (ARAGÃO; ROCHA, 2011; NASCIMENTO et al., 2016). Diante
dos avanços tecnológicos na licitação, o Estado do Rio Grande do Norte, por meio do
Decreto nº 20.103, de 19 de outubro de 2007, regulamentou a aplicação do pregão na
forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito das licitações
realizadas pelo Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, tendo como base
a Lei nº 10.520, conforme disposto no art. 1º: Art.
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1º A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de
acordo com o disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2020, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio Grande
do Norte [...] (RIO GRANDE DO NORTE, 2007).
Assim como nas modalidades de licitação, com base no Art. 22, incisos I ao V
(concorrência; tomada de preços; convite; concurso; leilão), diante de cada uma de
suas características específicas, a realização do pregão está condicionada aos
princípios básico do direito administrativo: legalidade, moralidade, igualdade,
publicidade,

eficiência,

probidade

administrativa,

vinculação

ao

instrumento

convocatório, julgamento objetivo, razoabilidade, competitividade e proporcionalidade
(SILVA, 1979; DELGADO, 1995; BARROS, 2003; PAGNUSSAT, 2020).

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
A transparência na administração pública e o acesso à informação são
essências em um governo democrático. No Brasil, o Governo Federal instituiu a Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, estabelecendo diretrizes sobre o acesso a
informações públicas. Essa importante iniciativa vai de encontro com as
reivindicações dos movimentos sociais à respeito da participação social no controle
da gestão pública. Essa movimentação acerca do acesso à informação estava
previsto anteriormente na Constituição Federal de 1988, no inciso XXXIII do Art. 5º,
dizendo que:
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL,
1988)
Ainda, no inciso II do §3º do Art. 37 da CF/88 traz uma complementação ao
texto trazido no Art. 5º. No §3º do artigo supracitado diz que, a lei disciplinará as
formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente. Em complementação ao texto constitucional, no inciso II do
§3º Art. 37, continua dizendo sobre o acesso dos usuários a registros administrativos
e a informações sobre atos de governo, deve ser observado o disposto no art. 5º, X e
XXXIII.
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Em diante na investigação dos preceitos legais trazidos na CF/88 sobre a
transparência pública e o acesso à informação públicas no país, especialmente no §2º
do Art. 216, expressa no texto dizendo que cabem à administração pública, na forma
da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear
sua consulta a quantos dela necessitem.
Antes da instituição da Lei Federal nº 12.527/2011, o Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) no ano de 2004 lançou o Portal
da Transparência do Governo Federal, tornando possível o acesso as informações
públicas a respeito, como por exemplo, de como são os gastos públicos do Governo
Federal, além de informações sobre os assunto relacionado à gestão pública no Brasil.
No Estado do Rio Grande do Norte, a instituição de uma normativa sobre o
acesso à informação no Estado ocorreu mais de três anos depois da Lei nº
12.527/2011, com o Decreto nº 25.3999, de 31 de julho de 2015 que regulamenta a
Lei nº 9.963, de 27 de julho de 2015, no qual dispõe sobre o acesso à informação no
âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte.
A transparência e as informações sobre os instrumentos de planejamento, os
relatórios fiscais, as licitações, entre outras informações sobre o Estado do Rio Grande
do Norte, podem ser acessadas por meio do Portal da Transparência do Estado do
Rio Grande do Norte, sendo possível o acompanhamento das informações
orçamentárias e financeiras do executivo estadual, conforme a Lei Estadual nº
9.9963/2015.
Na implementação da lei de acesso à informação no Estado do Rio Grande do
Norte, criou-se o serviço de informações ao cidadão, o e-Sic, tornando possível
solicitar documentos e dados sobre a Administração Pública Estadual. Para tanto,
houve a criação de três instrumentos que auxiliam no acesso à informação no Estado,
que são o Portal da Transparência e o Serviço Integrado de Informações ao Cidadão
(e-Sic), mencionados anteriormente, e o Portal de Serviços ao Cidadão do Governo
do Estado (Portal do Cidadão).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A construção metodológica deste estudo tem como base o desenvolvimento
exploratório da temática envolvida na pesquisa, buscando conhecer e agregar as
informações disponíveis na construção de um diagnóstico situacional da temática
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estudada. Alinhando à uma interação metodológica entre a pesquisa e o pesquisador
no desenvolvimento e apuração dos dados (GIL, 2002).
No que se refere à natureza, este estudo se caracteriza como descritivo,
buscando retratar, diante do aprofundamento da temática, como estão sendo
divulgados os dados sobre as compras públicas durante o período de calamidade
pública no Estado do Rio Grande do Norte. Portanto, busca-se entender e descrever
os resultados diante da observação sistemática (GIL, 2010).
Em relação aos procedimentos técnicos desenvolvidos com esta pesquisa, ela
se caracteriza com base na obtenção de documentos e dados sobre as legislações e
atos normativos referentes às compras públicas durante o estado de calamidade
pública. No qual, esses dados estão divulgados na internet, gratuitamente, em sites
institucionais das instituições. Para tanto, os dados analisados não recebeu nenhum
tratamento anterior a divulgação nessa pesquisa.
Na questão do desenvolvimento dos resultados da pesquisa, ela está divida em
três linhas: a primeira, relacionada ao COVID-19 e as compras públicas realizadas
durante o período de calamidade; a segunda, abordará sobre as legislações e atos
normativos sobre a divulgação dos dados referentes as contratações públicas; e a
terceira, está relacionada ao controle e transparência dos dados sobre os gastos
públicos no Estado do Rio Grande do Norte.
É importante destacar que, com os resultados obtidos com o desenvolvimento
deste estudo eles servirão como base na apuração de dados sobre à temática
relacionada aos impactos da pandemia do novo coronavírus nas compras públicas no
Estado do Rio Grande do Norte. Assim como, na identificação e conhecimento das
legislações e normativas relacionadas à temática no nível Estadual e Federal.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Diante da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a
classificação de pandemia em decorrência do novo coronavírus e o crescimento da
doença nos países, resultou em uma corrida internacional na busca por respirados e
ventiladores para os paciente de COVID-19, aparelhos esses necessários para
atender os doentes mais graves da doença, bem como, na busca por materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual, os EPIs, resultando no aumento dos
preços e no esvaziamento dos estoques das empresa.
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Em virtude dos sobrepreços, em muitos do casos, consequência do baixo
quantitativo de estoque nas empresas dos itens necessários ao combate ao
coronavírus, os órgãos de controle adotaram orientações sobre o aumento dos preços
nas dispensas e licitações referente à aquisições de produtos, assim como, na
prestação de serviços à Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.
O Ministério Público Federal (MPF) e o Laboratório de Inovação Tecnológica
em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LAIS/UFRN), por meio
de um termo de cooperação, desenvolveu a plataforma FISCALIZA-RN. A instituição
dessa plataforma surgiu após as recomendações do Ministério Público Federal,
recomendando ao governo estadual e as prefeituras do Rio Grande do Norte um
alinhamento das informações sobre as prestação de contas de recursos federais
destinados ao combate à COVID-19 no estado, possibilitando o acompanhamento no
uso dos recursos públicos.
Essas recomendações de controle e monitoramento dos dados financeiros
sobre as dispensas e licitações visando o combate ao COVID-19, são oriundas
originalmente do Ofício Circular nº 01/2020/CFN/GIAC-COVID19 da ProcuradoriaGeral da República, “no qual informa a existência de compartilhamento pelo TCU de
repasses do Fundo Nacional de Saúde, extraídos do painel específico com dados
orçamentários e financeiros envolvendo rubricas ligadas ao combate ao COVID-19 no
estado do Rio Grande do Norte e em seus municípios ” (MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, 2020).
A criação e execução da plataforma mencionada anteriormente, segue as
recomendações do Ministério Público Federal, conforme disposto na Recomendação
07

–

GT-COVID-19

MPF/RN

(Ref.:

nº1.28.000.000496/2020-37;

Ref.:

nº128.000.000775/2020-09). A execução dessa recomendação segue à Governadora
do Estado do Rio Grande do Norte e a todos os prefeitos e prefeitas dos município
que compões a jurisdição da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, de
acordo com o item 24 da recomendação supracitada. Por tanto, entre os itens trazidos
na recomendação, recomendou-se que (...):
c) que tão logo realizadas as despesas feitas com os recursos
públicos federais ou dado destino aos equipamentos ou insumos
federais recebidos pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E CASA
CIVIL destinados ao enfrentamento da COVID-19, apresentem
as contas dos respectivos gastos, insumos e equipamentos na
plataforma
FISCALIZA-RN
(http://fiscalizarn.lais.ufrn.br)
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desenvolvida em parceria entre a Procuradoria da República no
Rio Grande do Norte e o LAIS – Laboratório de Inovação
Tecnológica em Saúde da UFRN, devendo nela incluir todas as
informações relacionadas a despesas desses recursos.
d) Disponibilizem em seu portal de transparência, em local
específico, nos termos do art. 8°, § 2°8 , da Lei Federal
12.527/2011, as contas e destinação dos recursos públicos,
equipamentos e insumos federais vertidos para o combate ao
COVID-19 pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E CASA CIVIL
(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2020).
Em continuação ao entendimento à respeito dos procedimentos apresentados
na recomendação do Ministério Público Federal, com relação à execução da
plataforma do FISCALIZA-RN, no item 26 diz que:
26. A plataforma do FISCALIZA-RN (http://fiscalizarn.lais.ufrn.br)
se destina a conferir plena transparência dos gastos e destinos
dos recursos, insumos e equipamento públicos federais vertidos
pela UNIÃO e demais órgãos da administração pública indireta
ao enfrentamento da COVID-19 no Estado do Rio Grande do
Norte, nela devendo conter espaço destinado ao cidadão
tendente a acompanhar e fazer denúncias de eventuais
irregularidades identificadas, para que as autoridades
reesposáveis adotem as medidas cabíveis (MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, 2020).
Seguindo essa linha na transparência dos dados sobre as dispensas e
licitações relacionadas ao enfrentamento ao novo coronavíruas, a Controladoria Geral
do Estado do Rio Grande do Norte, a CONTROL, pretendendo orientar e assessorar
a Administração Estadual nos aspectos com os controles interno e externo,
especificamente no acompanhamento de todas as compras públicas durante o estado
de calamidade pública, instituiu a Instrução Normativa nº 03, de abril de 2020, com
orientações e procedimentos à respeito das contratações realizadas, por dispensa ou
licitação, para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da
COVID-19 no Estado.
Ainda, no entendimento sobre as orientações acerca das informações
referentes às contratações realizadas pelo Poder Executivo do Estado do Rio Grande
do Norte, com base na IN nº 03/2020, a CONTROL elaborou uma cartilha, destinada
à toda Administração Pública do Estado, contendo informações mais detalhadas sobre
as determinações abordadas na IN nº 03/2020, visando assim compartilhar as
informações relacionada ao combate à pandemia.
Essas informações estão de acordo com o Art. 222 da IN nº 03/2020
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Art. 22 Compete à Controladoria-Geral do Estado do Rio Grande
do Norte (CONTROL/RN) a fiscalização ininterrupta dos
procedimentos e processos de aquisição e contratação tratados
nesta Instrução Normativa, nos termos do que foi estabelecido
em Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Governo
do Estado do Rio Grande do Norte, o Ministério Público deste
Estado e o Ministério Público Federal e do Decreto Estadual no
29.612/2020, que atribuiu à CONTROL/RN as seguintes
competências, referentes ao enfrentamento à situação de
calamidade pública causada pelo surgimento do novo
coronavírus (COVID-19) (CONTROL, 2020).
Para além das informações sobre as despesas com as compras públicas para
o combate à COVID-19 realizadas pelo Poder Executivo do Estado do Rio Grande do
Norte disponíveis na plataforma FISCALIZA-RN, a CONTROL tem agregado e
disponibilizado essas informações, assim como outras, no Portal da Transparência do
Rio Grande do Norte (http://transparencia.rn.gov.br/covid). Essas informações
referentes as compras e serviços pode ser encontrada detalhadamente no portal
(http://transparencia.rn.gov.br/covidcomprasservicos).
Até a última atualização disponível no Portal da Transparência do Rio Grande
do Norte (04/11/2020), o Governo do Estado do Rio do Grande utilizou
R$200.624.452,82. E os três órgãos que mais contrataram serviços ou realizaram
compras durante esse período de pandemia são: a Secretaria de Estado da Saúde
Pública (SESAP) utilizou o montante de R$216.824.370,12 a Secretaria Extraordinária
para Gestão de Projetos e Metas de Governo e Relações Institucionais (SEGRI)
R$8.235.529,31 e a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência
Social (SETHAS) o total de R$4.739.845,00.
Em meio aos órgãos do Estado que contrataram algum serviço ou realização
alguma compra, temos: Governo do Estado do RN (GOVRN), Agência Reguladora de
Serviços Públicos do RN (ARSEP), Companhia de Águas e Esgotos do RN (CAERN),
Corpo de Bombeiros Militar do RN (CBM), Centrais de Abastecimento do RN
(CEASA), Departamento Estadual de Trânsito do RN (DETRAN), Fundação José
Augusto (FJA), Gabinete Civil do Governo do RN (GAC), Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA), Instituto da Previdência do RN (IPERN),
Instituto Técnico – Científico de Polícia (ITEP), Polícia Civil do RN (PCRN), Secretaria
de Estado da Administração Penitenciária (SEAP), Secretaria Extraordinária para
Gestão de Projetos e Metas de Governo e Relações Institucionais (SEGRI), Secretaria
de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), Secretaria de Estado da
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Saúde Pública (SESAP), Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação da
Assistência Social (SETHAS), Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEIN).
Ao todo, entre os 19 órgãos do Estado do Rio Grande do Norte que
disponibilizaram informações referentes aos contratos realizados no período da
pandemia do novocoronavírus, 559

contratos realizados até o momento,

representando o montante contratado de R$437.716.854,32, de acordo com as
informações disponíveis no Portal da Transparência do Rio Grande do Norte. Entre os
principais serviços contratados, estão: Folha de Pagamento – Administração DiretaExecutivo

(R$

49.892.887,83),

Liga

Norte-Riograndense

Contra

o

Câncer

(R$22.000.000,00), Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde – Avante
Social (R$10.504.325,68), Serv Saúde EIRELLI (R$ 8.544.096,00) e MEDLIFE
Logística LTDA (R$8.428.800,00).
Por fim, ainda é possível encontrar no Portal da Transparência do Rio Grande
do Norte, informações detalhas referentes as ações do Governo do Estado no
enfrentamento aos impactos da COVID-19, sobre as doações recebidas e os
beneficiários dos programas: RN + PROTEGIDO, RN + UNIDO e RN CHEGA JUNTO.
Assim como, pode ser encontrado todos os Decretos Normativo para o combate ao
coronavírus, por tema, e a Instrução Normativa instituída durante esse período de
calamidade pública no Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pandemia pelo novo coronavírus, SARS-CoV2, trouxe ao mundo uma
emergência nas aquisições de suprimentos visando intensificar o combate ao novo
coronavírus, ao mesmo tempo, apresentou novos desafios na divulgação dos dados
referentes as ações de combate a doença no país. Para tanto, a ideia central deste
trabalho baseou-se nesses atuais desafios, nos quais estão as relações existentes
das compras de insumos para combater o coronavírus e a divulgação dos dados sobre
essas despesas ao público, podendo evitar assim a corrupção.
Por isso, este artigo investigou os impactos e desafios da pandemia de COVID19 no Estado do Rio Grande do Norte, alinhado à transparência dos dados sobre as
compras públicas, diante da determinação do Governo Federal a respeito da
transparência no uso dos recursos públicos destinados combate do novo coronavírus
no país. No Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a divulgação dos dados à
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respeito das compras públicas do Poder Executivo estão disponíveis no Portal da
Transparência do Rio Grande do Norte.
Por sua vez, no Estado Brasileiro existem preceitos legais que obrigam tal
divulgação dos dados, exigindo a transparência pública no uso dos recursos públicos.
No Estado do Rio Grande do Norte a Controladoria Geral do Estado instituiu uma
normativa orientando o Poder Executivo na disponibilização dos dados sobre as
despesas referentes a compras e serviços, orientado a divulgação desse dados,
posteriormente a divulgação no Portal da Transparência.
Essas iniciativas, mesmo que exista a obrigatoriedade, como as iniciativas da
Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte, trazem ao cidadão o acesso
as informações pública de uma maneira completa, detalhada e precisa à respeito das
despensas ocorridas com as compras e as contratações de serviços, em especial
aqueles no combate ao novo coronavírus no Estado. Ainda nessa linha de prestação
de contas ao cidadão, além das obrigações existentes, no combate aos desvios,
superfaturamentos ou destinação irregular dos recursos públicos, a plataforma
FICALIZA-RN desenvolvida em parceria entre o Ministério Público Federal (MPF), e o
Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (Lais/UFRN), agregando forças no
controle social e na transparência na destinação dos recurso públicos no Estado do
Rio Grande do Norte.
No entanto, notou-se um vazio temporal com relação a divulgação dos dados
no Portal da Transparência do Rio Grande do Norte. A última atualização ocorreu há
mais de vinte dias. Além disso, alguns dados apresentados na tela inicial do Portal da
Transparência, especificamente na área da Transparência COVID-19, divergem das
informações referentes aos valores dos contratos. Para além disso, os dados
disponíveis no site descrevem detalhadamente as informações sobre as despesas
com as compras públicas no Estado. Ainda, a existência de um dicionário de dados,
exemplificando o entendimento das informações disponíveis no site, traz ao cidadão.
Portanto, percebe-se o cumprimento da legislação no Estado do Rio Grande do
Norte, com a divulgação dos dados sobre as despesas públicas no enfrentamento ao
novo coronavírus. Por fim, ressalta-se a importância da transparência e controle social
no acompanhamento das contas públicos.
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Resumo: Propõe-se a análise das relações de trabalho remoto no âmbito do governo
do Rio Grande do Norte, tomando como objeto a Secretaria de Administração do
Estado. O presente estudo visou identificar as ações de gestão adotadas pelo órgão,
reconhecendo, a partir de um estudo de campo, os pontos fortes e pontos fracos do
trabalho remoto na rotina dos servidores da secretaria. Para tanto, a metodologia
compreende uma abordagem qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica e
documental sobre a temática, além da realização de entrevistas semiestruturadas com
os servidores que atuaram no regime de teletrabalho. Conclui-se que o teletrabalho
vem sendo de suma importância para o desenvolvimento das atividades
administrativas da SEAD/RN, em conformidade com o princípio da continuidade do
serviço público. Pondera-se também que a liberdade de um empregado nos meios
digitais não pode ser usada para justificar a sua disposição aos assuntos da
empresa/órgão.
Palavras-chave: Direitos fundamentais. Gestão Pública. Pandemia. Teletrabalho.
Abstract: An analysis of remote work relations within the government of Rio Grande
do Norte is proposed, taking as its object the State Administration Secretariat. This
study aimed to identify the management actions adopted by the agency, recognizing,
from a field study, the strengths and weaknesses of remote work in the routine of the
secretariat servers. Therefore, the methodology comprises a qualitative approach,
based on bibliographical and documentary research on the subject, in addition to
conducting semi-structured interviews with servers who worked in the telework regime.
It is concluded that telework has been of paramount importance for the development
of administrative activities at SEAD/RN, in accordance with the principle of continuity
of public service. It is also considered that the freedom of an employee in digital media
cannot be used to justify his disposition to the company/organ's affairs.
Keywords: Fundamental Rights. Public administration. Pandemic. Telework.

INTRODUÇÃO
As modificações ocorridas nos últimos tempos ao redor do mundo criaram uma
nova forma de interação e compartilhamento de informações. Essas mudanças
trouxeram o benefício de novos tipos de tecnologia em nossa sociedade. Tendo em
vista esse contexto, podemos observar que, impulsionado pelas novas tecnologias de
informação, novos modelos de produção e métodos de gerenciamento do trabalho,
nas últimas décadas surgiu o teletrabalho – popularizado também pela expressão
homeoffice-.
A evolução da tecnologia e a crescente difusão da rede mundial de
computadores em conjunto com estratégias empresariais de externalização do
trabalho da sociedade mudaram os rumos do que se é considerado laboração,
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trazendo uma nova roupagem, dessa vez mais flexível, oriunda da introdução da
informática e da telecomunicação no processo de gerenciamento das corporações.
É notório que o teletrabalho já está inserido em várias corporações e empresas,
sejam elas públicas ou privadas. Embora apenas o teletrabalho em domicílio seja
amparado pelas leis brasileiras, vários são os tipos e formas de se trabalhar a
distância, o que se pode nos fazer refletir a legislação e o acompanhamento dessas
mudanças, sendo um grande produto da evolução mundial.
O trabalho remoto vem ganhando grande expressão econômica e social, pois,
por muitas das vezes esse tipo de laboração acaba sendo bem mais econômico e
produtivo que o modo convencional, tanto para o empregado quanto para o
empregador. Os principais objetivos do teletrabalho, percebidos ao longo dos anos,
é que ele busca um maior alcance de produtividade e economicidade para as
organizações, bem como desperta uma maior satisfação, por parte dos trabalhadores,
nas atividades realizadas. Trata-se, principalmente, de uma mudança na visão de
como fazer uma gestão de pessoas, cujo objetivo é flexibilizar a jornada de trabalho e
substituir o foco em algumas questões por resultados expressivos.
No ano de 2020, com a chegado da pandemia do Coronavírus no Brasil, uma
das principais alternativas para dar continuidade a diversos ramos empregatícios e a
preservação de empregos foi a adoção do teletrabalho. Durante a vigência do
Decreto-Legislativo nº 06/2020, que decreta Estado de Calamidade em todo território
brasileiro, é estimado que grande parte da população necessitou de alteração de seu
contrato de trabalho para um regime domiciliar. Assim, fomentando uma série de
questionamentos. Mesmo antes dos decretos e medidas provisórias, estudiosos já
apontavam que o teletrabalho seria o mecanismo para realizar a conciliação do
trabalho com as políticas de isolamento social.
Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo compreender os novos
desafios e perspectivas do regime de trabalho remoto, face às condições trazidas pela
pandemia do Coronavírus no ano de 2020, tendo como estudo de caso a Secretaria
de Estado da Administração (SEAD). Para tanto, a metodologia compreende uma
abordagem qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica e documental sobre a
temática, além da realização de entrevistas semiestruturadas com os servidores que
atuaram no regime de teletrabalho.
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Assim, este trabalho está dividido, além desta introdução, em quatro seções e
a conclusão. Na primeira seção intitulada “Novas relações de trabalho: O teletrabalho
e as normas trabalhistas.” Será discutido de maneira histórica a normatização do
teletrabalho no Brasil. Na segunda seção, denominada “A legislação do teletrabalho
pós-pandemia no estado do Rio Grande do Norte.” Será relatado a importância dos
decretos como maneira de legitimar essa nova modalidade laboral. Em sua terceira
seção intitulada “Análise do teletrabalho na SEAD/RN.” é realizado um levantamento
de dados a respeito dos benefícios e malefícios do teletrabalho segundo os próprios
servidores da Secretaria de Estado da Administração. Na última seção designada
como “Desafios e perspectivas do Teletrabalho na Gestão Pública.” será abordado o
impacto que se deu na sociedade com a chegado desse novo modelo trabalhista.
NOVAS RELAÇÕES DE TRABALHO: O TELETRABALHO E AS NORMAS
TRABALHISTAS
Com o advento das novas tecnologias, em especial com a implementação dos
serviços informáticos no cotidiano das grandes corporações, concomitante com a
popularização do acesso a computadores e à internet pelos cidadãos em geral, surge
um novo formato de trabalho, que rompe com os padrões laborais tradicionais onde o
trabalhador comparece diariamente ao seu posto de trabalho: é o chamado
teletrabalho.
O teletrabalho adquire papel de destaque no cotidiano dos brasileiros durante
as primeiras décadas do século XXI, e, como todo fenômeno social, não passou
despercebido pelas lentes do direito. Foi necessário que a legislação trabalhista se
adaptasse aos novos costumes, e que os doutrinadores enxergassem os direitos e
deveres inerentes aos empregados a eles submetidos.
Nesse sentido, a Lei 13.467 do ano de 2017, cujo texto alterou a Consolidação
das Leis Trabalhistas de 1943, foi o primeiro marco normativo brasileiro a unificar um
entendimento acerca desse tema. Para os legisladores trabalhistas, o teletrabalho
pode ser conceituado como “a prestação de serviços preponderantemente fora das
dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de
comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo“.
Para tanto, de acordo com o novo Art. 75-C da CLT, a modalidade de
teletrabalho deverá estar expressa no contrato individual de trabalho, este que deverá
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especificar as atividades que serão realizadas pelo empregado. Esse ponto é
importante, tendo em vista que algumas atividades tipicamente realizadas em
ambiente externo de trabalho não podem ser consideradas como teletrabalho, a
exemplo dos vendedores, motoristas, viajantes.
Ademais, as novas alterações da CLT assumem uma postura flexível aos
acordos firmados entre empregadores e empregados, afirmando que pode ser
alterado a qualquer momento o regime presencial de trabalho, desde que haja acordo
entre as partes, registrado mediante aditivo contratual, bem como poderá haver
alteração do regime de teletrabalho para presencial por determinação do empregador,
desde que seja garantido um

prazo de transição mínimo de quinze dias, com

correspondente registro em aditivo contratual. Trata-se do princípio da prevalência da
norma coletiva sobre a Lei, expresso no art. 611-A, VIII da CLT.
Importante pontuar todas essas alterações legislativas da CLT, pois elas
estabeleceram parâmetros legais para que o regime de teletrabalho fosse adotado
também pelos entes administrativos, na medida de sua autonomia institucional e de
sua descentralização administrativa.
Os servidores destes órgãos, em sua maioria, estão submetidas a um estatuto
que rege seus direitos e obrigações como funcionários públicos. Porém, em casos de
extrema necessidade, onde há lacuna ou omissão na forma de se conduzir o serviço
público, a consolidação das leis trabalhistas serve como norteador para adoção de
medidas emergenciais.
Adiante, estudaremos a experiência do Rio Grande do Norte frente a pandemia
do Coronavírus, iniciada no mês de março de 2020, e que exigiu dos entes públicos a
efetividade no seu serviço prestado, concomitante com a proteção da dignidade do
trabalho de seus servidores, e sua segurança. Para tanto, foi necessária a adoção de
um regime de trabalho remoto para diversas áreas da administração estadual, como
veremos a seguir.
A LEGISLAÇÃO DO TELETRABALHO PÓS-PANDEMIA NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
Antes da pandemia do novo Coronavírus, não havia uma legislação específica
que tratasse acerca do teletrabalho no serviço público do Poder Executivo no Estado
do Rio Grande do Norte. Contudo, diante do crescimento exponencial de novos casos
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do COVID-19, era necessário reduzir o quantitativo de servidores nos órgãos públicos,
principalmente, afastando do local do de trabalho os que fossem enquadrados no
grupo de risco. Assim, o Estado do Rio Grande do Norte precisou inovar, de modo que
os servidores pudessem trabalhar nas suas residências, mas respeitando o princípio
da continuidade do serviço público.
Logo, a conjuntura da pandemia fez surgir uma nova modalidade de relação de
trabalho no serviço público: o teletrabalho ou o home office. A primeira legislação no
Estado do Rio Grande do Norte abordando esse tema foi o Decreto nº 29.512, de 13
de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 14 de março de 2020.
De acordo com o Decreto nº 29.512, de 13 de março de 2020, em seu artigo
7º, ficou estabelecido que os Gestores Públicos estariam autorizados a liberar os
servidores e os empregados públicos para execução de suas atividades na
modalidade de teletrabalho, desde que o número de pessoas em atividade presencial
fosse suficiente para a adequada prestação do serviço público. Portanto, ante a
inovação trazida, faz-se necessário colacionar o citado artigo:
Decreto nº 29.512, de 13 de março de 2020
(...)
Art. 7º Enquanto durar o estado de pandemia pelo novo coronavírus
(COVID-19), ficam os Secretários de Estado e os Dirigentes Máximo
de Entidade autorizados a liberarem os servidores e os empregados
públicos para execução de suas atividades na modalidade de
teletrabalho, resguardando-se que o número de pessoas em atividade
presencial seja suficiente para a adequada prestação do serviço
público.
Parágrafo único. Será priorizada a tramitação dos processos de
teletrabalho de servidores e empregados públicos que:
I - forem portadores de doenças respiratórias crônicas, devidamente
comprovadas por atestado médico;
II - estiverem gestantes;
III - tiverem filho menor de 1 (um) ano;
IV - forem maiores de 60 (sessenta) anos.

Logo em seguida, foi expedido pelo Executivo Estadual o Decreto nº 29.548,
de 22 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 22 de março de
2020, alterando o Decreto nº 29.512, de 13 de março de 2020 e trazendo novas regras
para a implementação do teletrabalho. O Decreto nº 29.548, de 22 de março de 2020
ampliou o rol das pessoas que poderiam ser beneficiadas com o home office, incluindo
estagiários, bolsistas, empregados terceirizados de áreas administrativas e demais
colaboradores.
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Além disso, acrescentou outros casos para priorização quanto à tramitação dos
processos de teletrabalho, como por exemplo os servidores que fossem diabéticos,
hipertensos ou imunodeprimidos, haja vista que o número de pessoas infectadas com
o novo coronavírus, no primeiro trimestre no ano de 2020, crescia intensamente no
Estado do Rio Grande do Norte e esses servidores, que estavam no grupo de risco,
precisariam ser afastados dos seus locais de trabalho o mais rápido possível.
Deve-se destacar ainda que os servidores da saúde tiveram uma legislação
própria para tratar sobre o teletrabalho, porquanto a redução do número dos
servidores, nesta área, poderia comprometer o trabalho de enfrentamento do COVID19. Assim, quanto a estes servidores foi elaborada a Portaria – SEI nº 758 de
18/03/2020, publicada no Diário Oficial de Estado de 19 de março de 2020, fixando as
regras referentes ao teletrabalho.
Entretanto, com a estabilidade do número de casos do novo coronavírus, no
último trimestre de 2020 foi expedida a Portaria Conjunta Nº. 03/2020 - SESAP/SEAD,
de 07 de agosto de 2020, publicada em 08 de agosto de 2020, permitindo a
continuidade do teletrabalho apenas aos servidores com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, com comorbidade e/ou fatores de risco ou com filhos em idade
escolar (12 anos) ou inferior e que necessitem da assistência de um dos pais.
Em seguida, foi publicada no Diário Oficial do Estado de 21 de novembro de
2020 a Portaria Conjunta Nº 028/2020- SESAP/SEAD, de 18 de novembro de 2020,
restringindo ainda mais a concessão do regime de teletrabalho, desde que o servidor
apresente atestado médico e haja autorização do Gestor do órgão. Assim, os
servidores que tenham idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, possuam
comorbidades e/ou fatores de risco ou tenham filhos em idade escolar (12 anos) que
necessitem da assistência de um dos pais deverão comprovar, por meio de atestado
médico, a necessidade de permanecer em teletrabalho.
Dessa forma, percebe-se que a pandemia causada pelo COVID-19 modificou
as relações de trabalho no Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte,
trazendo a modalidade de teletrabalho. Não obstante, muito embora haja uma
legislação disciplinando esta relação de trabalho, por meio de decretos ou portarias,
de forma temporária, é necessário que seja elaborada uma legislação mais robusta e
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detalhada tratando desse tema, caso seja interesse do Estado em implantar, em
definitivo, o home office no Poder Executivo.

ANÁLISE DO TELETRABALHO NA SEAD/RN
No âmbito da Secretaria de Estado da Administração – SEAD/RN, o regime de
teletrabalho foi adotado por meio do Decreto Estadual nº 29.512, de 13 de março de
2020, o qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Poder Executivo Estadual. Assim, com a
autorização da Secretária de Estado ao exercício das atividades na modalidade de
teletrabalho, os servidores puderam solicitar o trabalho remoto por meio de um
formulário no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Esse formulário deveria conter
as respostas aos seguintes campos: autoridade a quem é dirigido; nome do
requerente; matrícula; endereço; telefone; bairro; cidade/estado; CEP; cargo ou
função; classe; nível, símbolo ou código; o motivo do requerimento e, em anexo, a
documentação que ateste o enquadramento do requerente nas circunstâncias do
trabalho remoto.
Ao protocolar o processo de requerimento de teletrabalho no sistema, o chefe
do setor do requerente encaminha ao Gabinete para o acompanhamento e
direcionamento do processo. Após o Gabinete, o processo tramita pela Assessoria
Jurídica, a qual emite o parecer favorável ou desfavorável, destacando as ressalvas
nos casos em que a documentação comprobatória está incompleta ou não é suficiente
para justificar a autorização do trabalho remoto.
Assim, o processo retorna ao Gabinete que envia para o Setor Pessoal e o
setor de lotação do servidor, para que seja registrado pelo primeiro e acompanhado
pelo setor de origem, o qual deverá inserir mensalmente o relatório das atividades em
trabalho remoto, conforme dispõe o Decreto Estadual nº 29.512/2020, em atenção ao
inciso II, §1°, in verbis:
§ 1º O desempenho das atividades do servidor ou do empregado
público a que tenha sido aplicado o regime de trabalho de que trata o
inciso II deste artigo dependerá do cumprimento das metas e dos
níveis de produtividade estabelecidos pelo Secretário da Pasta ou pelo
Dirigente Máximo da Entidade (RIO GRANDE DO NORTE, 2020).
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Durante os meses de março a maio, foram protocolados 257 requerimentos,
sendo em sua maioria de servidores da Escola de Governo – EGRN (50 solicitações),
Subsecretaria de Recursos Humanos -SRH (45 solicitações), seguidos da
Coordenadoria de Operações de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTIC
(27 solicitações), Coordenadoria de Patrimônio – COPAT (22 solicitações), Unidade
Instrumental de Administração Geral – UIAG (18 solicitações), Coordenadoria de
Pagamento – COPAG (16 solicitações), Coordenadoria de Compras Governamentais
– COMPR (14 solicitações), Coordenadoria de Gestão de Pessoas – COGEP (13
solicitações), Assessoria Jurídica – ASJUR e Gabinete (9 solicitações cada), Unidade
Instrumental de Finanças – UIFI e Programa Nacional de Apoio à Modernização da
Gestão – PNAGE (8 solicitações cada), Coordenadoria de Atendimento ao Servidor e
ao Cidadão – CODACI e Protocolo (7 solicitações) e Arquivo Público (4 solicitações),
como pode ser observado no gráfico 1 abaixo.
Gráfico 1 – Quantitativo de servidores em teletrabalho por setor
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Fonte: Elaboração própria, 2020.

Ressalta-se que, a título de sistematização de dados neste trabalho, foram
considerados como parte do SRH as Comissões Permanente de Avaliação Pericial
(COMPAPE), Acumulação de Cargos (COPAC), Inquérito (CPI) e a 1ª Câmara. Na
Escola de Governo também foram consideradas as solicitações da Escola de
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Tecnologia da Informação (ETI), na UIAG o setor de Pessoal e, por fim, no PNAGE a
Assessoria de Comunicação (ASSECOM).
Entre os motivos mencionados nos requerimentos de trabalho remoto estavam
as opções de: i. Portador de doenças respiratórias e cardíacas crônicas; ii. Gestante
ou lactante; iii. Tem filho (a) menor de 12 anos; iv. Tem mais de 60 anos; v. Diabético
ou hipertenso; vi. Imunodeprimido; vii. Em tratamento oncológico; viii. Utiliza
transporte público para translado entre trabalho e residência e ix. Convive com pessoa
na mesma residência que está em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a
VIII, do artigo 7º do Decreto nº 29.312/2020, podendo o servidor alegar mais de uma
opção.
O gráfico 2 demonstra o quantitativo das condições apontadas pelos servidores
para o enquadramento no regime de teletrabalho, com destaque para o item “idade
superior a 60 anos”, correspondendo a 28%, 72 alegações. Seguido de “utiliza
transporte público” com 48 alegações, “convive com pessoa de risco” com 38
alegações, “diabético ou hipertenso” com 36 alegações, “filho menor de 12 anos” com
25 alegações, “diversos” com 24 alegações e “doenças respiratórias ou cardíacas”
com 14 alegações. Em diversos estão fatores como viagem interestadual nos últimos
15 dias, transplantado e em tratamento oncológico.
Gráfico 2 – Condições apontadas para o enquadramento no regime de teletrabalho
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Fonte: Elaboração própria, 2020.
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O gráfico 2 demonstra que a condição mais citada pelos servidores
compreende a idade superior a 60 anos. Nesse aspecto, cabe destacar a
recomendação de isolamento desse grupo considerando a vulnerabilidade de pessoas
idosas para o agravamento da infecção por coronavírus, apesar de as chances de
contágio serem as mesmas independente da faixa etária. Como segundo ponto mais
citado têm-se a alegação de uso do transporte público. Quanto a esse fator, em que
pese a obrigatoriedade do uso de máscaras, o uso de transporte público representa
um grande risco pela dificuldade em manter o distanciamento mínimo recomendado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e ausência de ventilação adequada,
situação agravada pela redução de 30% da frota de ônibus pela Prefeitura do Natal
entre os meses de março e abril.
Ademais, a condição de “conviver com pessoa do grupo de risco” aparece com
15% das alegações, uma vez que, o Decreto nº 29.512/2020 abrange diversas
possibilidades de enquadramento nessa situação, como faixa etária, comorbidades e
uso de transporte público. Contudo, a adoção do trabalho remoto na Administração
Pública do Poder Executivo do RN representou um desafio tanto pelas mudanças nas
relações de trabalho, como por se tratar de uma situação não prevista de calamidade
pública.
Ademais, complementando os dados já expostos, o presente estudo também
se fundamenta metodologicamente em entrevistas realizadas com 13 (treze)
servidores da Secretaria de Administração do Estado do Rio Grande do Norte,
compostas por um membro representante de cada um dos setores que compõem a
secretaria.
A efetivação da pesquisa ocorreu entre os dias 24 e 26 de novembro de 2020,
e visou a coleta de dados, objetivando que os servidores elencassem pontos positivos
e negativos acerca do exercício de trabalho remoto, os quais serão apresentados no
quadro 1 a seguir.
Quadro 1 – Aspectos positivos e negativos do regime de teletrabalho

Aspectos positivos
Continuidade da prestação
dos serviços

Aspectos negativos
Informações não disponíveis
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Maior agilidade na resposta
aos processos
Conforto de estar em casa
Liberdade para organizar o
horário de trabalho
Diminuição de gastos com
deslocamento e
alimentação
Economia de tempo
Mais tempo com a família
Reuniões virtuais
Maior proteção contra o
Coronavírus

Dificuldade no atendimento ao público
Aumento do gasto com energia, água
e internet
Excesso de trabalho
Ausência de estrutura adequada em
casa para o trabalho
Carga horária de trabalho excessiva
Dificuldade em organizar a rotina
Dificuldade na resolução de problemas
Prejuízo das relações interpessoais e
convivência diária

Fonte: Elaboração própria, 2020.

Entre os aspectos positivos, foi ressaltado a continuidade da prestação dos
serviços públicos, como aponta o servidor B: “[...] o teletrabalho proporcionou
continuidade do serviço sem perda de celeridade, sem perda de tramitação de
serviços ou pendências de serviços que não necessariamente precisa ser presencial.”
(SERVIDOR B, 2020). Apesar disso e também da maior agilidade de resposta às
demandas, a não disponibilidade de informações e o excesso de trabalho foram
listados como aspectos negativos dessa nova modalidade, principalmente com
relação a carga horária, uma vez que, a disponibilidade dos servidores em teletrabalho
tornou-se integral, a depender dos horários das demandas.
Também foram enumerados como pontos favoráveis a maior proteção contra
o Coronavírus possibilitada pelo trabalho em casa, o maior conforto, agilidade nas
reuniões virtuais e economia de tempo. No entanto, como colocado pelo servidor A, o
regime de trabalho remoto causa prejuízo nas relações interpessoais, o que é
bastante negativo para troca de conhecimento e aprendizagem, evitar a circulação
nesse momento de contágio e se proteger da pandemia da Covid-19, esses são
positivos, mas a relação interpessoal presencial que tinha, não tem mais, o convívio
diário, a rotina muda, tem um afastamento presencial das pessoas. No meu caso, o
período que eu fiquei, me causou muito incômodo porque eu tenho uma experiência
muito boa no trabalho presencial (SERVIDOR A, 2020).
Também foi listado entre as dificuldades de resolução de problemas à
distância, a ausência de infraestrutura adequada para o trabalho em casa, o que
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colabora para a dificuldade de concentração e também, como destaca o servidor C,
“[...] a dificuldade quanto a isso esbarra também nos servidores mais antigos que não
tem facilidade de lidar com as tecnologias.” (SERVIDOR C, 2020). A dificuldade com
a tecnologia, por parte de alguns servidores, afeta o desempenho do setor e acarreta
na sobrecarga dos servidores mais jovens, gerando, como já mencionado, uma carga
excessiva de trabalho e a não limitação da carga horária.
Dessa maneira, com base no exposto, a próxima seção abordará os desafios
e perspectivas do teletrabalho na gestão pública.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO TELETRABALHO NA GESTÃO PÚBLICA
A necessidade de inovação no setor público brasileiro passou a ser essencial
com o passar dos anos, para a progressão e uma efetividade no dia a dia do trabalho.
Visando sempre a demanda por excelência é importante destacar que a gestão
pública vem se tornando cada vez mais foco nos debates a respeito de eficiência e
desempenho das atividades realizadas. Sendo assim, a gestão pública tem focado
ultimamente no mundo globalizado para potencializar a capacidade produtiva de cada
pessoa que está envolvida de forma direta no serviço público. Diante disso, a criação
de inovações no setor público vem se mostrando cada vez mais essencial para a
sociedade como um todo, pois é através dela que temos a melhoria na eficiência e um
aumento gradual de desempenho nos serviços prestados.
Com essa perspectiva, observando que uma das demandas dos gestores
públicos é a de buscar novos meios para que os serviços prestados pelo Estado sejam
os mais competentes possíveis, encontra-se nessa nova forma de se trabalhar uma
grande possibilidade de aumento na produtividade, pois com a chegada do
teletrabalho algumas funções e serviços se descentralizaram, causando uma melhoria
na gestão e distribuição de tarefas. Vale salientar que o trabalho realizado a distância
já vem sendo utilizado em várias corporações pelo mundo, no Brasil houve um enorme
avanço devido a pandemia ocorrida no início de 2020.
Mendes (2020), nos diz que:
diante dessa perspectiva, é notório reconhecer que o tema merece
relevância científica e uma necessidade de aprofundamento desse
modelo trabalhista, analisando os impactos na gestão pública, bem
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como a sua influência nos aspectos da cultura organizacional da
administração pública, visto a premente necessidade do serviço
público brasileiro conseguir tirar proveito, de forma consistente, das
tecnologias inovadoras disponíveis no mundo moderno. (MENDES,
2020, p. 12747).

Sendo assim, o trabalho remoto aliado ao grande avanço das tecnologias,
acaba impulsionando e criando ferramentas para o trabalhador da esfera pública
elaborar suas demandas de maneira mais criativa, inovadora e condizente com as
melhorias nos órgãos públicos que a sociedade atual necessita. Nessa nova fase que
a esfera pública alcança, a descentralização de diversos serviços impulsiona uma
maior demanda de atividades, já que as atividades passam a ser realizadas em
inúmeros lugares por meio de tecnologias de comunicação e sistemas informacionais.
É notório que essa mudança vai modificar a forma de produção de trabalho por
um bom período, pois, novas práticas no processo laboral estão sendo aprimoradas e
modificadas melhorando a qualidade de vida dos servidores. Esse novo modelo é de
grande proveito em ambas as partes, já que o estado consegue reduzir os gastos e
cada pessoa acaba que consegue elevar o nível de produtividade gradativamente. A
respeito disso, Kaled, (2020), disserta que:
mesmo com todas essas peculiaridades, ao que tudo indica, há mais
vantagens do que desvantagens. Uma das maiores vantagens desta
forma de contratação é a comodidade de o trabalhador não ter que se
deslocar até seu local de trabalho nos horários pré-determinados pelo
empregador. Ele poderá ter seu próprio ritmo de trabalho para produzir
nos horários que seu biorritmo permitir, visto ser ele o detentor da
autonomia nesta forma de contratação, autogerindo seu tempo. Além
disso, será poupado do tempo de deslocamento e estresse causado
pelo trânsito até seu trabalho, podendo descansar um pouco mais e
usufruir do convívio familiar, ocasionando melhora em sua
produtividade e criatividade. (KALED, 2020, p. 180)

Podemos notar que existem ao longo do percurso da implementação desse
novo modelo trabalhista desafios para as organizações que se deparam com alguns
problemas pontuais, observados mediante a gestão, controle do trabalho seja ele um
monitoramento de desempenho, bem como os custos altos para aquisição de
softwares altamente capacitados para gerar dados em qualquer ambiente.
É importante salientar que se deve atentar para a facilitação das condições
para o teletrabalhador, quanto a sua estrutura físico e conforto, incluindo os devidos
cuidados como qualquer trabalho comum. É necessário que o teletrabalhador seja
contemplado em todos os casos de implantação e organização do trabalho a distância.
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Além do que, não menos importante, a infraestrutura deve ser equipada de um
ambiente operacional compatível com seu serviço, além de contemplar, caso seja de
necessidade a compra de licenças de versões atualizadas de software para a
realização das tarefas igualmente realizadas no trabalho convencional. Silva (2015),
nos diz que:
é importante destacar que a adoção, de forma ampla, do teletrabalho
na administração pública não é uma medida fácil de ser implantada.
Para que isso ocorra, é preciso que as atividades que devam ser
priorizadas, sejam selecionadas, distribuídas e acompanhadas de
forma consistente. Isso exige investimentos em softwares para
administrar todo o processo, além de treinamento para os gestores,
para sensibilizá-los na gestão das pessoas que vão estar distantes da
repartição pública. (SILVA, 2015, p. 8)

Há inúmeros apontamentos de que o trabalho remoto devido a pandemia surgiu
como uma alternativa dentro da difícil adaptação na qual a gestão pública brasileira
vem tentando alinhar seus objetivos estratégicos e serviços de excelências que
garantam competitividade, com questões como: redução de despesas, preservação
da saúde dos servidores e elevação nos indicadores de rentabilidade. Sem dúvida
esse novo normal ou prática de trabalho readaptada, acaba rompendo de forma direta
com a clássica forma trabalhista que conhecemos. O teletrabalho remodelou as
relações de trabalhistas, permitindo com o uso dos novos mecanismos tecnológicos
disponível, compreender as diversas formas de processos de trabalho sem a presença
física de servidores.
Assim, cada vez mais é possível reconhecer que com a implantação racional
do teletrabalho nas organizações públicas haverá uma potencialização da
produtividade e engajamento nas tarefas diárias, simultâneo, com a presença de
alguns vantagens trabalhistas reconhecidas por leis já conquistados no âmbito do
serviço público brasileiro. o teletrabalho, mesmo que feito em diversas esferas de
forma repentina devido a pandemia pelo coronavírus, acabou se tornando uma
brilhante modalidade de trabalho, que vem se mostrando eficaz frente aos desafios
que a globalização e ao novo estilo a qual a nova sociedade impõe. Trazendo
melhorias para todos os campos do corpo social.
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CONCLUSÃO
O presente estudo nos trouxe, em um primeiro momento, um panorama geral
acerca das mudanças nas relações de trabalho, em especial no trabalho remoto ou
teletrabalho. A prática de trabalho remoto já era bastante disseminada sob o pretexto
da economicidade de tempo, de energia, da flexibilidade na jornada de trabalho onde
os empregados podem adequar às suas tarefas domésticas, sendo introduzida na
Consolidação das Leis trabalhistas mediante a reforma ocorrida no ano de 2017 (Lei
13.467).
Ocorre que, no ano de 2020, com a deflagração da pandemia do COVID-19
houve uma necessidade de rápida modificação nas relações de trabalho: o sistema
de ensino público e privado, tradicionalmente presencial, necessitou se adaptar ao
distanciamento social, o comércio, os serviços, as academias, até mesmo as
consultas médicas também começaram a ser desenvolvidas à distância, e não foi
diferente com a gestão pública, atividade primordial para que todas as outras se
desenvolvam.
Nesse sentido, o grande desafio da gestão pública foi de estipular políticas
públicas, em um curto período de tempo, visando manter seus serviços funcionando
normalmente para atender as demandas organizacionais da sociedade, em especial
as demandas de gestão dos serviços públicos e o cumprimento das determinações
judiciais emanadas durante este período de calamidade sanitária. Concomitante ao
princípio da continuidade do serviço público, é necessário oferecer a segurança à
saúde dos servidores e de seus familiares.
Tais desafios foram enfrentados a partir da publicação de normas que
vincularam toda a administração pública estadual, tendo como marco o Decreto nº
29.512, de 13 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 14 de março
de 2020, o qual estabeleceu que os Gestores Públicos estariam autorizados a liberar
os servidores e os empregados públicos para execução de suas atividades na
modalidade de teletrabalho, desde que houvesse um número de pessoas também em
atividade presencial, para tornar efetiva a prestação dos serviços públicos.
Nosso Estudo tem como objeto apontar as medidas tomadas, no âmbito da
Secretaria de Estado da Administração (SEAD), para esta prestação. Por meio da
pesquisa de campo, foram identificados 257 requerimentos de teletrabalho, cada um
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com sua exposição de motivos, onde merecem destaques os itens “idade superior a
60 anos”, correspondendo a 28%, 72 alegações, seguido de “utiliza transporte público”
com 48 alegações, “convive com pessoa de risco” com 38 alegações, “diabético ou
hipertenso” com 36 alegações, “filho menor de 12 anos” com 25 alegações, “diversos”
com 24 alegações e “doenças respiratórias ou cardíacas” com 14 alegações.
Mediante entrevistas realizadas com 13 funcionários de todos os setores da
SEAD/RN, foram identificadas as impressões positivas e negativas acerca do regime
de trabalho remoto, com destaque para a maior proteção contra o COVID-19 (em
consonância com a quantidade de requerimentos recebidos), a continuidade da
prestação de serviços, a liberdade de organizar o horário de trabalho e a economia de
tempo. Como pontos negativos, destaca-se o excesso de trabalho, a carga horária de
trabalho excessiva e as dificuldades de estrutura.
Conclui-se, a partir dessa pesquisa, que o teletrabalho vem sendo de suma
importância para o desenvolvimento das atividades administrativas da SEAD/RN,
como alternativa à calamidade sanitária. Identificamos que a secretaria não pode
interromper a prestação de seus serviços, pois nela são gerenciadas as questões
financeiras, de recursos humanos, o cumprimento de demandas judiciais, e que a
parada em seu funcionamento afetaria servidores de todos os municípios do Rio
Grande do Norte.
Salienta-se a necessidade de um acompanhamento especial desses
servidores, a fim de preservar sua saúde psicológica, e seu esgotamento físico e
mental, tendo em vista que desempenham, em um mesmo ambiente, suas atividades
pessoais e profissionais e que, embora conectados aos seus dispositivos digitais
(computadores ou smartphones), os servidores nem sempre deveriam se encontrar à
disposição dos seus superiores hierárquicos.
Assim, pondera-se que a liberdade de um empregado nos meios digitais não
pode ser usada para justificar a sua disposição aos assuntos da empresa/órgão. É
necessário saber separar a liberdade de estar conectado, daquela de estar disponível
para receber demandas e preocupações advindas do trabalho. As doutrinas iniciam
discussões acerca de um Direito à desconexão, que consiste na preocupação e na
fiscalização do tempo disponibilizado ao teletrabalho.
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RESUMO
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), com exceção do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), conf. art. 155, II, da CF/88, é um
imposto municipal, ou seja, somente municípios têm competência para instituí-lo
(Art.156, IV, da Constituição Federal). A única exceção é o Distrito Federal, unidade
da federação que tem as mesmas atribuições dos Estados e Municípios. O ISSQN
vem, nos últimos anos, consolidando-se como o imposto de maior significância para
a arrecadação tributária municipal. Assim, realizamos uma análise acerca da
arrecadação prevista e realizada do ISSQN do Município de Corumbá, Estado de Mato
Grosso do Sul, no período 2014 a 2018. Para isso, realizou-se uma breve pesquisa
com autores sobre o tema de contabilidade pública, administração pública e Leis
relacionadas ao tema. Foi adotada como metodologia o processo de pesquisa
descritiva, a fim de delinear o arrecadado e o previsto no período, através da coleta
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de dados diretamente do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de
Corumbá, bem como de informações obtidas no setor de Contabilidade da Prefeitura.
Desta forma, puderam ser realizadas as análises necessárias e apresentação dos
resultados demonstrativos da comparação entre o arrecadado e o previsto no ISSQN
do Município de Corumbá.
Palavras-Chave: Arrecadação; Fiscalização tributária, ISSQN, Previsão de
arrecadação.

INTRODUÇÃO

Os tributos são a principal fonte geradora de renda para entes públicos (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo que estes darão suporte para que as
Administrações Públicas possam realizar seus gastos. O município de Corumbá
arrecada o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, doravante denominado
ISSQN, sobre o qual realizamos o estudo comparativo do valor constituído como
crédito tributário e o efetivamente arrecadado no município, entre os anos de 2014 e
2018.
Ao abordar essa análise, pretendemos verificar a política tributária municipal,
seu foco de atuação e os resultados obtidos na arrecadação do tributo ISSQN.
Para essa análise foram utilizadas as informações disponibilizadas na página
do SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro,
do Governo Federal. Esse é o sistema estruturante da Secretaria do Tesouro Nacional
responsável pela coleta, tratamento e divulgação de informações contábeis,
orçamentárias, financeiras, fiscais, econômicas, de operações de crédito e de
estatísticas de finanças públicas dos entes da Federação, as quais são de livre acesso
a todos os cidadãos. Nele foram obtidas todas as informações relativas aos valores
previstos e efetivamente arrecadados do ISSQN do município de Corumbá-MS, no
período de 2014 a 2018.
O tema foi escolhido como forma de avaliar a política tributária da prefeitura
local e avaliar sua efetiva capacidade de recebimento do tributo e suas ações para
alinhar o planejamento com o efetivamente arrecado. Visto que isso afeta diretamente
o desenvolvimento econômico da cidade e influencia o desenvolvimento de políticas
públicas. Consequentemente, as despesas essenciais que dependem exclusivamente
da receita municipal para alavancar as ações econômico-sociais de interesse da
população local também são influenciadas.
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Sendo a arrecadação de ISSQN a principal fonte de receitas próprias do
município de Corumbá, desenvolver-se-á este trabalho de pesquisa para que
possamos analisar se a política tributária do município apresenta eficiência na
projeção de arrecadação tributária. A arrecadação deste tributo está diretamente
relacionada ao desenvolvimento econômico do município através da constituição do
crédito tributário, e na sua efetiva arrecadação tributária. Esta arrecadação, caso não
esteja de acordo com o projetado, influencia drasticamente o desenvolvimento das
políticas

públicas

(gastos

públicos

municipais),

que

dependem

direta

e

exclusivamente de receita municipal.
Assim, o objetivo geral deste trabalho foi verificar a efetividade de arrecadação
tributária no município de Corumbá, comparando-se os valores de crédito tributário de
ISSQN constituídos e efetivamente arrecadados. Além disto, buscou-se, dentro do
presente artigo, definir o crédito tributário, identificar os valores de ISSQN constituídos
e efetivamente arrecadados em Corumbá, destacar os principais aspectos envolvidos
no processo de fiscalização e arrecadação do ISSQN no município de Corumbá, e
demonstrar a aplicação das normas que integram o ISSQN.
Dentre as formas de arrecadação tributária, encontra-se o REFIC - Programa
Cidadão de Recuperação de Créditos com a Fazenda Pública Municipal. Instituído por
leis específicas nos anos de 2015 (Lei Complementar nº 192/2015) e 2017 (Lei
Complementar nº 212/2017), destinou-se a promover a regularização de créditos
municipais relativos ao Imposto Sobre a Propriedade Territorial e Predial (IPTU) e ao
Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza (ISSQN). O programa permite
parcelamento em até 48 vezes de débito com o Município e concede isenções de
multas, juros e correção monetária que variam de 30% a 100%.
Mediante os resultados obtidos, pode-se ter uma visão mais ampla sobre como
o município de Corumbá trata o assunto da arrecadação tributária, bem como o
impacto que este resultado tem nas políticas públicas municipais, sendo positivo com
o desenvolvimento econômico-social.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
TRIBUTOS E A LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)
De acordo com o artigo 3° do Código Tributário Nacional (CTN), "tributo é toda
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
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que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada". Com base nesse artigo, entende-se que o
tributo é compulsório.
Ainda conforme o artigo 3° do CTN, o tributo não constitui sanção de ato ilícito,
a hipótese de incidência depende da prática de atos lícitos:
Deve-se observar quais situações, como a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de rendimentos, são suficientes para o nascimento de
obrigações tributárias, como o Imposto de Renda por exemplo, ainda que
esses rendimentos sejam provenientes de atividades ilícitas como o jogo do
bicho, nesse caso, a hipótese de incidência é a aquisição de disponibilidade
financeira e não o jogo do bicho. (OLIVEIRA, 2009, p. 53).

O tributo só pode ser exigido mediante lei conforme o princípio da legalidade,
artigo 150, I, da constituição Federal (CF), e cobrado mediante atividade
administrativa plenamente vinculada. Ou seja, "a administração pública deverá agir
estritamente conforme a lei e não segundo seus critérios de conveniência e
oportunidade". (OLIVEIRA, 2013).
O tributo é a principal fonte de receita para os Entes da Federação (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios), representando, no caso dos municípios, quase
a totalidade de suas receitas, sendo as demais fontes de receita advindas de recursos
de outros entes federativos, convênios e concessões, entre outros, sem os quais as
execuções de suas despesas seriam impossíveis.
Isso decorre do fato de que, para disciplinar as contas públicas, foi introduzida,
no artigo 37 da Constituição Federal, a ideia da administração pública gerencial
baseada no princípio da eficiência. Desta forma, para que se consolidasse esse
pensamento, foi criada a Lei Complementar 101 em 4 de maio de 2000, conhecida
como Lei de Responsabilidade Fiscal, mais conhecida como LRF.
Desta forma, a LRF alterou significativamente a forma de administração do
setor público, em especial para os municípios. Sua principal alteração foi a
obrigatoriedade de vincular as despesas à receita efetivamente realizada,
diferentemente da forma anterior utilizada pela administração pública, que realiza as
despesas baseando-se em previsões de arrecadação. No decorrer deste artigo,
iremos observar o quanto a previsão de arrecadação é importante para o município
de Corumbá, porém, sua efetiva arrecadação para a realização das despesas
programadas pela administração pública, conforme determinado pela LRF, faz com
que este elabore políticas de arrecadação visando maximizar as receitas, adequando
o que foi efetivamente arrecadado com o planejado.
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A LRF trata, no Capítulo III, Seção I, especificamente da previsão e da
arrecadação de tributos de competência do respectivo ente da Federação.
Obedecendo aos aspectos legais e técnicos, as previsões de receita devem ser
apresentadas em projeções de dois anos adiante.
Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal
a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da
competência constitucional do ente da Federação. (BRASIL, 2000).

Além disso, a Seção III, do Capítulo IX da LRF, determina como instrumento de
controle a elaboração do chamado relatório resumido da execução orçamentária, o
qual, entre outros demonstrativos, deve especificar a previsão de receitas.
Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da Constituição
abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta
dias após o encerramento de cada bimestre e composto de:
[...]
(BRASIL, 2000).

Por sua vez, os arts. 8º e 9º da LRF estabelecem que o Poder Executivo deve
elaborar uma programação financeira, com desembolso mensal de caixa.
Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea
“c” do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério
Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta
dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira,
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
(BRASIL,2000).

Caso seja constatado, após apresentação e análise de todos relatórios
requeridos, que a receita é insuficiente para execução da despesa, para cumprir as
metas de resultado primário e nominal estabelecidas no orçamento, os poderes,
inclusive o Ministério Público, deverão estabelecer limitações de comprometimentos
e de movimentação financeira, conforme estabelecido por lei, no caso a Lei de
Diretrizes Orçamentária – LDO.
Desta forma, dentro deste novo contexto na administração pública, a utilização
de métodos que garantam estimativas razoáveis de receita assume papel de
importância na administração financeira municipal.
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IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)

O Código Tributário Nacional (CTN), foi promulgado em 25 de outubro de
1966, dispondo sobre o Sistema Tributário Nacional e instituindo normas gerais de
Direito Tributário, aplicáveis à União, Estados e Municípios. Relativamente ao ISS,
o CTN disciplinou os elementos essenciais da tributação: a hipótese de incidência,
a base de cálculo e o contribuinte.
“Falar do ISS na Legislação Municipal é falar do princípio da legalidade,
previsto na Norma Maior. Esta estabelece que um imposto só possa ser
cobrado se previsto em lei. Cabe, portanto, a lei municipal de cada ente
tributante instituir tributos. Com isso, o ISS para ser cobrado pelos Municípios,
é preciso que haja a sua instituição e modificação por lei municipal (estricto
sensu) nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar e ainda,
das suas leis orgânicas”. (GOMES, 2010).

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 3º, define que: tributo é toda
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade
administrativa

plenamente

vinculada.

Dentro

desta

definição,

encontra-se

constitucionalmente previsto o Imposto Sobre Serviços – ISS, também chamado de
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
Com o advento da Constituição de 1988, o município brasileiro, parte integrante
do Estado-Membro, alcançou a condição de ente federado, passando a ser
personagem autônomo do denominado Pacto Federativo.
Diante disso, o município, no Brasil, é pessoa jurídica de direito público interno,
constitucionalmente definida como ente federativo, dotado de autonomia legislativa,
administrativa e política. Assim, possui estrutura sociopolítica e financeira que lhe
permite a realização das finalidades locais (MAFIA, 2005).
Assim, a Constituição de 1988, além de elevar o município à categoria de ente
da federação, inovou ao implementar a repartição de competências entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo, nessa repartição, a competência
tributária. Segundo Rosa Júnior (2005: 257), competência tributária é “a parcela do
poder de tributar conferida pela Constituição a cada ente político para criar tributos”.
Conforme determinação do art. 156, III, da Constituição Federal, o ISS é um
tributo de competência do Distrito Federal e dos municípios. Para estes, municípios,
representa a principal fonte de receitas auferidas no decorrer do exercício.
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O ISS é um tributo incidente sobre a prestação de serviços nos municípios,
sendo de grande importância no quadro de impostos discriminados na Federação
brasileira, por sua significação econômica. Em que pese ser imposto de competência
municipal, tem suas normas gerais fixadas em lei complementar, por expressa
disposição constitucional. Nesse sentido, até o ano de 2003, o Decreto-Lei nº 406/68
descrevia as normas gerais do tributo; contudo, com a publicação da Lei
Complementar nº 116/03, o ISS passou a ter nova regulamentação legal.
Desta forma, aos Municípios foi atribuída competência residual, posto que
somente pudessem legislar sobre os serviços não compreendidos na competência
da União e dos Estados. Devido à prescrição legal contida no parágrafo único do
artigo 15 da EC nº 18/1965, a diferenciação das atividades sujeitas ao ISS e ao ICMS
deveria ser objeto de regulamentação posterior.
Além da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 116/2003, encontrase em vigor, no âmbito nacional, a Lei Complementar nº 126/2006, que trata do
Simples Nacional, regime tributário diferente aplicável às Microempresa e Empresas
de Pequeno Porte, implicando em recolhimento mensal mediante documento de
arrecadação único de vários tributos, entre eles o ISSQN.
Com relação aos conceitos do ISSQN, Harada (2017) define o sujeito ativo do
ISS como “o local do estabelecimento prestador é eleito pelo art. 3º da Lei
Complementar nº 116/2003 como um dos aspectos espaciais do fato gerador do ISS
que define o local de pagamento do imposto, isto é, define o Município competente
para tributar (Art. 3º, caput, da Lei Complementar nº 116/2003)”.
De forma semelhante, Carneiro (2013, p. 140) afirma que “em relação ao
sujeito ativo considerando que a competência tributária é atribuída ao ente federativo
na forma da Constituição, esta, em seu art. 156, III, atribui aos Municípios
(competência privativa) e ao Distrito Federal (competência cumulativa) e a União nos
casos de territórios não divididos em Municípios (competência cumulativa) a
competência tributária para instituir o ISSQN.”
Com relação ao sujeito passivo, segundo Sabbag (2013, p. 175), o artigo 5º
da LC 116/2203 com “[...] o prestador de serviço, na condição de empresa [...] ou
profissional autônomo [...], com ou sem estabelecimento fixo”.
Carneiro (2013, p. 140) optou por dividir o sujeito passivo em contribuinte e
responsável, considerando contribuinte quem presta serviço a outrem, devendo esse
serviço ter natureza mercantil e ausência de vínculo trabalhista. Como definido em
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lei, o responsável é incumbido a realizar o pagamento do tributo ou pela
desobediência a obrigação jurídica.
Para Santos (2015), o Art. 128 do Código Tributário Nacional, define a pessoa
do responsável tributário, o qual tem a obrigação de realizar a retenção do ISS.
Além das definições de sujeito ativo e passivo no âmbito tributário do ISS, é
de suma importância a definição do “serviço” propriamente dito, para que se possa
elucidar a incidência de legislação pertinente sobre o tributo em si, bem como seu
fato gerador.
Aires Barreto (2009, p. 64) ensina que “[...] serviço é o esforço de pessoas em
favor de outrem, com conteúdo econômico, sob regime de direito privado, em caráter
negocial, tendente a produzir uma utilidade material ou imaterial”.
Paulsen (2014, p. 283) define serviço como a situação na qual alguém presta
uma gentileza a um próximo, no qual em seu bojo ocorre uma relação jurídica a título
oneroso. De acordo com Sales (2007, p. 16), somente podem ser tributados pelos
Municípios fatos que sejam caracterizados pelo serviço prestado com conteúdo
financeiro.
Desta forma, definido o conceito de serviço, podemos explanar o fato gerador
do tributo, ou seja, sua real incidência sobre as operações comerciais denominadas
serviços.
Para alguns estudiosos como Kiyoshi Harada, o fato gerador “costuma-se
definir como uma situação abstrata, descrita na lei, a qual, uma vez ocorrida em
concreto enseja o nascimento da obrigação tributária”.
Esse assunto é de suma importância, que dentro do Código Tributário
Nacional, encontramos um capítulo inteiro sobre fato gerador, trazendo importantes
definições, tal como a que define “fato gerador da obrigação principal é a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.” (CTN, art. 114)
Desta forma, entende-se que fato gerador é o ponto central e relevante para
identificar o momento de surgimento da obrigação tributária, identificar o sujeito
passivo e os demais elementos da obrigação tributária.
O ISS tem como fato gerador a prestação de serviços definidos pela mesma
Lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja
prestação se tenha iniciado no exterior do País.
O ISS, não incide sobre:
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I – as exportações de serviços para o exterior do País (ver nota);
II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores
avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho
fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos
gerentes-delegados;
III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor
dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos
a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. (PORTAL
TRIBUTÁRIO, 2019).

Segundo MARTINS (2007), base de cálculo é a grandeza econômica
escolhida pelo legislador para estabelecer a tributação. Esta constitui aspecto
fundamental da estrutura de qualquer tipo tributário, tendo o objetivo de quantificar
o objeto da imposição fiscal como seu elemento nuclear, cerne da hipótese de
incidência normativa.
A base de cálculo do ISS é o preço do serviço (valor bruto). Tal valor não
incluirá parcelas relativas a juros, seguros, multas ou indenizações.
No cálculo do tributo, não devem ser incluídos os valores relativos a seguro,
juros, e quaisquer outras importâncias recebidas ou debitadas – como
multas e indenizações -, pois tais verbas têm natureza jurídica diversa
(financeira, ressarcitória) do respectivo preço contratual. Nessa mesma
situação,
devem
ser
considerados
os
valores
relativos
a
descontos/abatimentos
(condicionais
ou
incondicionais),
porque
caracterizam diminuição do preço dos serviços e consequente redução da
base de cálculo, tendo o STJ, entretanto, decidido que o ‘preço do serviço
deve, pois, ser considerado o preço bruto, sem levar em consideração o
desconto feito, pela liberalidade do prestador”. (SABBAG, 2013)

Diante do exposto, pode-se citar as seguintes conclusões com relação à base
de cálculo do ISS:
 O momento da ocorrência do fato gerador do ISS se dá com a
prestação do serviço constante da lista. Não há ISS sobre serviço
potencial, mas apenas sobre o serviço real (efetivo, concretamente
verificado, ocorrido, prestado).
 Recebimentos antecipados de valores previstos em contrato também
não constituem obrigação tributária de recolher o ISS, pois o signo
presuntivo

de

riqueza

(capacidade

econômica)

não

guarda

correspondência com a efetiva prestação de serviços.
 O ISS tem por base de cálculo o preço do serviço (é indevido o tributo
sobre serviços gratuitos).
Após a prestação do serviço, deve haver o recolhimento do ISS sobre o
preço integral. Eventual parcelamento desse valor pelo tomador do serviço
não concede o mesmo direito ao contribuinte, no que se refere ao
recolhimento do imposto (não há a possibilidade de se recolher o ISS de
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forma parcelada, conforme forem acontecendo os recebimentos do preço
do serviço pelo prestador). (FIORENTINO, 2010).

CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Segundo Fabretti (2014, p.146), "crédito tributário corresponde ao direito do
Estado de exigir o tributo, ou melhor, de exigir o objeto da obrigação tributária principal
do sujeito passivo". Esse direito é decorrente da realização do fato gerador de tal
obrigação por parte do sujeito passivo, que realiza a hipótese de incidência, que acaba
criando uma relação jurídica tributária entre o Estado e o contribuinte, direto ou
indireto.
Dessa forma, pode-se dizer que o ato de lançamento é essencial e constitui
formalmente o crédito tributário, transformando a obrigação em crédito tributário,
sendo ato exclusivo e vinculado a administração pública, conforme art. 142 do Código
Tributário Nacional:
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível. (CTN, 2010).

Existem três modalidades de lançamento, sendo elas:
a) lançamento de ofício: quando é feita por parte da administração;
b) lançamento por declaração: quando o sujeito passivo presta informações
de fato a administração;
c) lançamento por homologação: a atribuição de determinação do tributo é
atribuída ao sujeito passivo, antecipadamente a ação do Estado.
Há suspensão do crédito tributário quando o Estado (sujeito ativo) tem sua
capacidade de exigir o crédito tributário do contribuinte (sujeito passivo) suspenso
temporariamente. Já a extinção desse crédito ocorre, normalmente, através do
pagamento, desfazendo assim a obrigação tributária do contribuinte para com o
Estado.
Existe, também, a possibilidade da exclusão do crédito, fato que se dá pela
desconstituição do tributo, mesmo ocorrendo o fato gerador. O CTN trata desse
assunto em seu art. 175, ocorrendo quando o contribuinte é excluído do dever de
pagar através de isenção - sempre decorrente de lei que especifique as condições e
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requisitos exigidos para a sua concessão; ou anistia – que abrange exclusivamente
as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede.
METODOLOGIA DE PESQUISA
Para elaboração deste trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica e
documental com vários autores sobre o tema apresentado. A pesquisa bibliográfica “é
elaborada com base em material já publicado” (GIL, 2017, p. 28)
Foram feitas coletas de dados com funcionários do setor responsável pelos
controles de arrecadação do Município de Corumbá, bem como acesso aos dados
disponíveis no Portal de Transparência do Município de Corumbá. A pesquisa
eletrônica utilizada baseia-se no que Félix (2018, p. 11) afirma com relação a esta,
“[...] compreende o universo de dados retirados de endereços eletrônicos que são
disponibilizados em sites, livros, folhetos, revistas, artigos de jornais [...]”.
A pesquisa realizada é considerada como descritiva, de acordo com Gil (2017,
p. 16) pois “têm como objetivo a descrição das características de determinada
população ou fenômeno”. Este sentido descritivo é dado pelo fato de trabalhar com
dados arrecadatórios disponibilizados entre 2014 e 2018 pelo poder público municipal.
Desta forma, os dados apresentados demonstram a evolução da arrecadação
do ISSQN no Município de Corumbá no período analisado, demonstrando, ainda,
como o poder público trata os valores não arrecadados em seus respectivos
exercícios e as políticas tributárias municipais utilizadas para que esses valores sejam
recolhidos aos cofres públicos.

ANÁLISE DE DADOS
A tabela 01, mostra a previsão e a arrecadação do Imposto Sobre Serviço (ISS)
e a diferença entre previsto e arrecadado que caracteriza o excesso ou insuficiência
de arrecadação.
Tabela 1: Análise da arrecadação tributária do ano de 2014 ajustada sobre o ISS
2014
Previsão

Arrecadado

Diferença

Porcentagem
(%)

ISS
R$25.065.600,00 R$24.661.600,00 R$403.998,10
-1,62
Multa e Juros ISS
R$338.200,00
R$311.718,17
R$26.481,83
-7,83
Dívida Ativa de
R$28.500,00
R$28.500,00
R$0,00
100
ISS
Total
R$25.432.300
R$25.001.819,07 R$430.480,93
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados obtidos no Portal da Transparência. 2014.
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Verificando a tabela acima sobre a arrecadação tributária do ISS do município
de Corumbá, referente ao exercício de 2014, foi previsto uma arrecadação de R$
25.065.600,00 milhões, porém foi arrecadado R$ 24.661.600,00 milhões, ou seja,
houve um déficit de arrecadação cuja diferença ficou em R$ 403.998,10, totalizando
uma diferença de 1,62% abaixo do valor previsto do ISS. Com relação à Multa e Juros
de Mora de ISS, contata-se que houve um déficit de arrecadação de 7,83% da
previsão. A arrecadação referente à dívida ativa de ISS, foi cumprida 100% do total
previsto de arrecadação.
A diferença entre o previsto e o arrecadado de ISS foi lançado na área tributária,
pois a administração pública cumpriu o que determina o Art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), sobre o lançamento do crédito tributário. Desta forma, essa diferença
tornou-se uma dívida ativa do ano seguinte (exercício seguinte).
Devido ao fato de não ter ocorrido excesso de arrecadação, logo não houve
abertura de crédito adicional. O crédito tributário é o vínculo jurídico, oriundo do
lançamento tributário, de natureza obrigacional, por força do qual o Estado (sujeito
ativo) pode exigir do particular, contribuinte ou responsável (sujeito passivo), o
pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária (objeto da relação jurídica),
tornando o tributo exigível por sua liquidez e certeza. (MACHADO, 2005).
Tabela 2: Análise da arrecadação tributária do ano de 2014 ajustada sobre o ISS
2015
Previsão

Arrecadado

Diferença

Porcentagem
(%)

ISS
R$30.151.621,02 R$21.521.323,18 R$8.630.297,84
-28,62
Multa e Juros ISS
R$410.500,00
R$439.451,09
R$28.951,09
7, 05
Dívida Ativa de
R$13.300,00
R$35.714,62
R$22.414,62
168,53
ISS
Total
R$30.575.421,02 R$21.886.488,89 R$8.681.663,55
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados obtidos no Portal da Transparência, 2015.

Com base na tabela 02, sobre a arrecadação tributária do ISS do município de
Corumbá, referente ao exercício de 2015, foi prevista uma arrecadação de R$
30.151.621,02 milhões, porém, foi arrecadado o valor de R$ 21.521.323,18 milhões,
ou seja, houve um déficit de arrecadação cuja diferença ficou em R$ 8.630.297,84,
totalizando uma diferença de 28,62% abaixo do valor previsto. Multa e Juros de Mora
do ISS contabilizaram um excesso de arrecadação de 7,05% sobre o valor previsto.
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A dívida ativa de ISS também teve um superávit na sua arrecadação, estabelecendo
um aumento de 168,53% acima do valor previsto.
Este aumento pode ser creditado à implantação de política de REFIC
implantada pela Prefeitura Municipal para o exercício de 2015. Isso possibilitou a
recuperação de valores pertinentes à dívida ativa do exercício anterior.
De acordo com informações obtidas através da Prefeitura Municipal de
Corumbá, essa diferença na arrecadação do ISS (previsto x realizado) no decorrer de
2015, transformou-se em dívida ativa do exercício seguinte (ano de 2016), e, devido
ao excesso da arrecadação advindos de pagamentos de multas pelo atraso, houve
lançamentos dos créditos tributários. Este lançamento é ato exclusivo e vinculado da
Administração Pública, sendo procedimento constitutivo e declaratório do tributo,
gerando uma série de aberturas de créditos adicionais.
Tabela 3: Análise da arrecadação tributária do ano de 2016 ajustada sobre o ISS
2016
Previsão

Arrecadado

Porcentagem
(%)

Diferença

ISS
R$25.894.700,00
R$6.709.054,36
R$19.185.645,64
-74,09
Multa e Juros ISS
R$327.300,00
R$86.199,11
R$241.100,89
-73,66
Dívida Ativa de
R$98.100,00
R$21.724,84
R$76.375,16
-77,85
ISS
Total
R$26.320.100,00
R$6.816.978,31
R$19.503.121,69
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados obtidos no Portal da Transparência, 2016.

Verificando a tabela acima sobre a arrecadação tributária do ISS do município
de Corumbá, referente ao exercício de 2016, foi previsto uma arrecadação de R$
25.894.700,00 milhões, porém, foram arrecadados R$ 6.709.054,36 milhões, ou seja,
houve um déficit significativamente abaixo do previsto para a arrecadação, pois, sua
diferença ficou em R$ 19.185.645,64 milhões, totalizando uma diferença de 74,09%
abaixo do valor previsto do ISS. Com relação à Multa e Juros de Mora de ISS, contatase que houve um déficit de arrecadação de 73,66% da previsão. A arrecadação da
Dívida Ativa de ISS não foi cumprida integralmente, devido ao fato de ter sido previsto
R$ 26.320.110,00 milhões e ser arrecadado durante todo o exercício, apenas
21.724,84, sendo finalizado com uma arrecadação de 77,85% menor do que o
previsto.
No ano de 2016 a prefeitura de Corumbá informou que não houve abertura de
créditos adicionais, e neste ano analisado não foi constatado implantação de nenhum
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sistema ou ação para que as metas de arrecadação estabelecidas pudessem ser
alcançadas. Em vista disso, conclui-se que a administração pública não fez o
lançamento de crédito tributário, auferido no ano, com base nos valores abaixo da
previsão.
Tabela 4: Análise da arrecadação tributária do ano de 2017 ajustada sobre o ISS
2017
Previsão

Arrecadado

Diferença

Porcentagem (%)

ISS
R$22.300.000,00 R$19.427.547,18 R$2.872.452,82
-12,88
Multa e Juros ISS
R$200.000,00
R$242.957,00
R$42.957,00
21,48
Dívida Ativa de
R$300.000,00
R$270.847,18
R$29.152,82
9,72
ISS
Total
R$22.800.000,00 R$19.941.351,36 R$2.944.562,64
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados obtidos no Portal da Transparência, 2017.

A tabela 04 mostra a previsão e a arrecadação do Imposto Sobre Serviço (ISS)
e a diferença entre previsto e arrecadado que caracteriza o excesso ou insuficiência
de arrecadação.
Analisando a tabela referente exercício de 2017 sobre a arrecadação tributária
do ISS do Município de Corumbá, foi prevista uma arrecadação de R$ 22.300.000,00
milhões, porém foi efetivamente arrecadado o valor de R$ 19.427.527,18 milhões, ou
seja, houve um déficit de arrecadação cuja diferença ficou em R$ 2.872.452,82,
representando uma diferença de 12,88% abaixo do valor previsto do ISS, que se
tornará uma Dívida Ativa de ISS do ano de 2018. Com relação à Multa e Juros de
Mora de ISS, contata-se que houve um superávit de arrecadação de 21,48% da
previsão, pois houve recebimentos de anos anteriores, considerados pagamentos
atrasados. A arrecadação com relação à dívida ativa de ISS se encontra 9,72% abaixo
da previsão.
Devido ao fato de não ter ocorrido excesso de arrecadação, logo não houve
abertura de crédito adicional. Desta forma, foi possível verificar que a prefeitura
procurou aumentar essa arrecadação tributária, implantando esforços para alcançar o
objetivo, entre eles, a instituição do REFIC-2017 (a ser executado no exercício de
2018), como maneira de recuperação de pagamentos atrasados. Cumprindo, desta
forma, o que o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal menciona sobre o fato de
instituir o ISS, efetivando a arrecadação.
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Tabela 5: Análise da arrecadação tributária do ano de 2018 ajustada sobre o ISS
2018
Previsão

Arrecadado

Diferença

Porcentagem (%)

ISS
R$22.300.000,00 R$23.918.249,65
R$1.618.249,65
7,26
Multa e Juros ISS
R$230.000,00
R$268.433,25
R$38.433,25
16,71
Dívida Ativa de
R$350.000,00
R$427.588,28
R$77.588,28
22,17
ISS
Total
R$22.880.000,00 R$24.614.271,18
R$1.734.271,18
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados obtidos no Portal da Transparência, 2018.

Por fim, a tabela 05, mostra a previsão e a arrecadação do Imposto Sobre
Serviço (ISS) e a diferença entre previsto e arrecadado que caracteriza o excesso de
arrecadação no período. Esse excesso de arrecadação pode, em parte, ser atribuído
ao REFIC-2017, pois este permitiu um sensível aumento da arrecadação de valores
classificados como Dívida Ativa de ISS do Município. Podemos chegar a essa
conclusão comparando os valores percentuais das variações entre a diferença
arrecadada de ISS no período corrente, de apenas 7,26%, e a diferença arrecada na
Dívida Ativa de ISS, de 22,17%.
Com relação ao baixo valor referente Multas e Juros de ISS no período, podese concluir que as diretrizes de abatimento destes relacionados à Dívida Ativa de ISS
(conforme determinação do REFIC) foram os responsáveis pela baixa arrecadação,
sendo o valor proporcional aos pagamentos inerentes à multas e juros do ISS do
período corrente.
Desta forma, conforme análise da tabela de dados referente arrecadação de
ISS no período de 2018, conclui-se que, além da recuperação de ISS incluído na
Dívida Ativa no montante de R$ 77.588,28 acima do previsto, houve excesso de
arrecadação de R$ 1.618.249,65.
Com relação à análise da diferença percentual entre as arrecadações de ISS e
da Dívida Ativa de ISS no ano de 2018, observa-se que no período de 2014 a 2017 a
arrecadação deste tributo sempre ficou abaixo do esperado. Apenas no ano de 2018
a arrecadação superou o previsto.

CONCLUSÃO

Este artigo teve, como foco o esclarecimento do Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza (ISSQN), cuja arrecadação é de grande importância para a
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economia dos municípios. Através das análises feitas nos anos de 2014 a 2018, tanto
em documentos científicos e pesquisas de campo, sendo o Município de Corumbá o
centro da pesquisa, foi constatado que não houve uma efetiva arrecadação do
imposto, no período de 2014 a 2017, sofrendo oscilações significantes, com relação a
Multas e Juros de Mora devido a pagamentos atrasados, comparados ano a ano.
Como ocorreu déficit de arrecadação todo ano, não há possibilidade de que a
prefeitura abra créditos adicionais por excesso de arrecadação, podendo ser
concluído de que não foi a arrecadação originária do ISS do período que permitiu a
abertura dos créditos adicionais.
Trata-se de uma análise numérica, no sentido de analisar a situação da
administração pública, verificando se a mesma está realmente cumprindo seu papel,
o que determina o Art. 11 da LRF, realizando os lançamentos da área tributária
conforme a legislação específica determina.
O recebimento destes valores permitiu ao poder público municipal,
conjuntamente ao recebimento das receitas dos demais tributos municipais, executar
políticas públicas destinadas às melhorias nos setores de educação, saúde,
assistência social e demais atividades necessárias ao bem-estar da população do
Município de Corumbá e à manutenção das atividades necessárias ao funcionamento
da Administração Pública Municipal.
Por fim, podemos concluir que a Prefeitura Municipal de Corumbá, enfrenta
vários problemas quanto a arrecadação de ISS, porém, em alguns anos da análise,
instituiu recursos para tentar efetivar a arrecadação do ISS, sendo um destes recursos
o REFIC, citado anteriormente.
Desta forma, observamos a importância econômica para o Município de
Corumbá que uma melhoria na eficiência da arrecadação dos tributos municipais, em
especial do ISSQN, reflita nas políticas de administração tributária do município,
procurando receber os créditos tributários lançados em Dívida Ativa, bem como Juros
e Multas, mediante programa REFIC - Programa Cidadão de Recuperação de
Créditos com a Fazenda Pública Municipal, com condições financeiras mais atrativas
para os contribuintes.
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Capítulo 8
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RESUMO
O presente trabalho objetiva descrever traçar um panorama da presença digital,
notadamente no âmbito do poder legislativo da esfera municipal do Rio Grande do
Norte, em 2019, a partir da avaliação das ferramentas tecnológicas disponibilizadas
pelas câmaras de vereadores em cumprimento à legislação vigente. Para tal fim,
utilizou-se a pesquisa bibliográfica, documental, exploratória e coleta de dados para
avaliação das informações. Ao final, os resultados demonstraram que parcela
significativa dos órgãos legislativos do estado descumpre as normas, embora a maior
parte delas já se encontre adequada aos preceitos das Leis Complementares nº
101/2000 e nº 131/2009, além da lei federal nº 12.527/2011, demonstrando haver uma
tendência de consolidação desse cenário, ainda que haja aspectos que precisam ser
corrigidos, a exemplo da linguagem contábil empregada, que dificulta a compreensão
por parte do cidadão comum, e da necessidade de cumprimento do preceito de tempo
real da execução da despesa, sobretudo nos legislativos dos municípios de menor
porte populacional, inclusive nos órgãos que já atendem aos critérios determinados
nas câmaras das maiores cidades do estado.
PALAVRAS-CHAVE: Transparência, Portais, Câmaras, Controle Social.

OVERVIEW OF THE DIGITAL PRESENCE OF THE 167 RIO GRANDEDO NORTE
CHAMBER OF COUNCILORS IN 2019
ABSTRACT
This paper aims to describe a panorama of the digital presence, notably within the
scope of the legislative power of the municipal sphere of Rio Grande do Norte, in 2019,
from the evaluation of the technological tools provided by the city councils in
compliance with current legislation. To this end, we used bibliographic, documentary,
exploratory and data collection to evaluate the information. In the end, the results
showed that a significant portion of state legislatures do not comply with the rules,
although most of them are already in compliance with the provisions of Complementary
Laws Nº. 101/2000 and Nº. 131/2009, in addition to Federal Law No. 12.527/2011,
demonstrating that there is a tendency to consolidate this scenario, although there are
aspects that need to be corrected, such as the accounting language employed, which
makes it difficult for ordinary citizens to understand, and the need to comply with the
real-time precept of expenditure execution, especially in the legislatures of the smaller
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municipalities, including the bodies that already meet the criteria determined in the
chambers of the largest cities in the state.
KEYWORDS: Transparency, Portals, Chambers, Social Control.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A transparência pública é uma temática distante do dia a dia da população
brasileira, ainda, sobretudo aos que vivem nas pequenas cidades do interior do país,
visto que, a rigor, quanto mais se adentra aos rincões da nação, mais se observa a
resistência à adoção de boas práticas administrativas nos órgãos públicos.
Para situar-se quanto à evolução do assunto, é preciso voltar ao ano de 1988,
em que a promulgação da Constituição Federal introduziu diversos mecanismos de
proteção e fortalecimento da democracia, no âmbito dos três Poderes Constitucionais
e da própria sociedade, dentre os quais, o Princípio da Publicidade dos atos
administrativos (Art. 37, § 1º)1, o qual em seu bojo visou dar clareza e ciência aos
cidadãos quanto às ações realizadas na gestão pública.
Com o processo de amadurecimento da democracia, a legislação federal
acerca do tema foi sendo aperfeiçoada ao longo dos anos para dar cada vez mais
consistência e efetividade à transparência em todas as esferas da administração
pública, o que restou materializado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em
seus artigos 48 e 48-A, embora que ainda superficialmente, a partir dos quais ficou
estabelecida a obrigatoriedade de disponibilização de informações em meios
eletrônicos de acesso público.
Decorridos nove anos da vigência da LRF, seguia recorrente o descumprimento
das normas por uma parte significativa dos órgãos públicos e esse quadro fez com
que o Congresso Nacional aprovasse a Lei Complementar nº 131/2009, a qual inseriu
novos artigos à LRF, agora estabelecendo prazos para a efetiva adequação dos
municípios aos ditames da lei, em períodos que variavam de um a quatro anos, de
acordo com o porte populacional dos municípios, contados da data de vigência
daquela norma.
No final do ano de 2011, o Congresso Nacional criou uma lei específica para
tratar da transparência na gestão pública, a lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei
de Acesso à Informação (LAI) que, por um lado, ampliou o leque de informações às
quais o cidadão poderia ter acesso fácil e célere e, por outro lado, permitiu aos órgãos
de controle uma fiscalização mais rápida, ampla e integrada, a exemplo de iniciativas
149

Administração, Gestão e Economia: Práticas e Inovação

como o Ranking Nacional de Transparência do Ministério Público Federal (MPF), que
serviu de base para a propositura de diversas ações, além da Escala Brasil
Transparente da Controladoria Geral da União (CGU), a qual delineou, anualmente, o
quadro da transparência nas prefeituras do país inteiro.
A LAI, após quase uma década de sua implementação, delineia-se como uma
ação que assume caráter de política pública de estado que baliza e vai ao encontro do
anseio da sociedade quanto ao direito fundamental de acesso às informações,
conferindo escoamento às demandas e reclamos da sociedade, no que tange aos
valores que devem ser perseguidos pelas democracias modernas.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 1º A publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.

Nessa perspectiva, quando trata-se do processo de controle e fiscalização
referente aos municípios, o cenário não é dos melhores, segundo a última avaliação
do MPF em seu Ranking Nacional de Transparência – edição 2016, a qual apontou
as prefeituras do país com pontuação de apenas 5,21 –, e também de acordo com os
números da 3ª Escala Brasil Transparente da CGU, em que cerca de 70% das
prefeituras obtiveram notas inferiores a 5,0 pontos.

OBJETIVOS
Contribuir para a mudança do quadro geral da presença digital dos legislativos
municipais seja objetivo geral perseguido por este trabalho, posto que os indicadores
supracitados sinalizam para a baixa implementação da LAI nos municípios, em
especial nas câmaras de vereadores de todos os estados do país.
Para ter um diagnóstico mais preciso e pontual sobre o tema, optou-se por fazer
um recorte estadual de cobertura do levantamento proposto, tendo como objetivos
específicos estabelecer o quadro atual da presença digital das câmaras de vereadores
e apresentar dados pormenorizados em estratificações dos resultados, populacional
e situacional.
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Essa abordagem reforça a necessidade de realização de uma avaliação
abrangente, capaz de estabelecer o panorama estadual em 2019, na medida em que
os municípios potiguares receberam nota média de apenas 4,68 na edição do Ranking
Nacional de Transparência (2016) e o relatório produzido em meados de 2019 pelo
Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) apontou que mais de 100 câmaras de
vereadores apresentam pendências referentes às obrigações legais estabelecidas
pela LAI.
Desta feita, o presente trabalho encontra na carência de estudos acadêmicos
sobre o recorte proposto (presença digital dos legislativos potiguares), a relevância da
sua abordagem, conforme tratado em todas as suas etapas, quais sejam o contexto
histórico, a metodologia, o referencial teórico, os resultados e discussões e a
conclusão, ao passo que os resultados alcançados subsidiarão a realização de novos
estudos, com ênfases mais específicas, além de possibilitar que os agentes de
controle e, em última análise, a própria sociedade, debatam e ajam com mais
proatividade quanto ao zelo na fiscalização do patrimônio público pelos agentes
políticos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa configura-se como documental, transversal, exploratória,
utilizando a coleta de dados, em um trabalho quantitativo para avaliação das
informações, visto que visa tratar de uma especificidade, debruçando-se sobre o
quadro verificado, a partir da coleta, organização, tratamento, avaliação e inferências,
por meio da ação decisiva do investigador, ainda que sem influência direta nos
resultados.
Para a pesquisa de campo, ocorrida em dezembro de 2019, utilizou-se
pesquisa documental para situar-se quanto ao tema objeto do estudo, além da
consecução dos dados necessários nos sítios eletrônicos oficiais das câmaras
municipais observadas, levantados por meio de pesquisas exploratórias.
Como balizador da investigação, lançou-se mão de banco de dados do
TCE/RN, em seu endereço

eletrônico (http://www.tce.rn.gov.br),

que

reúne

informações de todas as câmaras do estado, no item menu “Transparência dos
Jurisdicionados”, a partir de onde estão disponibilizados os links de cada uma das 167
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casas legislativas potiguares, permitindo uma cobertura de 100% dos legislativos
municipais na investigação, independente do porte populacional, financeiro,
geográfico ou de qualquer outra espécie.
Na etapa de avaliação das informações coletadas, utilizou-se agrupamento de
dados extraídos das pesquisas na rede mundial de computadores, por meio da
sistematização das seguintes etapas: a pré-análise, a exploração do material e o
tratamento dos resultados por meio de inferência e interpretação. Dessa forma, os
dados foram inicialmente agrupados em tabelas no software aplicativo Microsoft
Excel, a partir do resultado das consultas individuais aos links das câmaras,
disponíveis no item menu “Transparência dos Jurisdicionados” do sítio do TCE/RN,
sendo posteriormente, analisados para o enquadramento nas caraterizações
previamente estabelecidas de avaliação.
Assim, com vistas a proceder a avaliação de modo a permitir a objetiva
compreensão quanto ao panorama da transparência nas câmaras, foram adotados os
seguintes aspectos:

Quadro 1: Critérios de avaliação da presença digital
Item

Descrição

Domínio

Existência de registro de endereço eletrônico oficial e padronizado na
internet em nome do ente público.

Sítio

Existência de página oficial do ente na internet, destinado à divulgação
de notícias, ações e documentos institucionais.

Portal

Existência de módulo digital pertencente o ente público, que
congregue as informações exigidas pela lei nº 12.527/2011.

Situação do portal Situação de funcionamento ou não do módulo digital de informações
determinadas pela LAI.

Ao final, a etapa de tabulação dos apontamentos delineou os resultados
verificados, indo ao encontro do quadro fático esboçado pelos estudos que
precederam este trabalho, corroborados em estatísticas apresentadas por gráficos,
com vistas a permitir maior justeza às interpretações decorrentes dos resultados
postos.
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REFERENCIAL TEÓRICO

Controle social na administração: condição da democracia

A democracia pressupõe participação popular no processo decisório dos
governos, seja direta ou indiretamente e o controle social é o meio pelo qual o cidadão
efetivamente cumpre esse papel, pois o controle social diz respeito à capacidade dos
grupos sociais organizados de influenciar na administração pública, interferindo nos
atos de governo conforme interesses de categorias, objetivando a manutenção do
status quo. (Costa, 2009)

Na mesma linha conceitual, o controle social estabelece as diretrizes a partir
das quais a população legitima o seu protagonismo no âmbito da fiscalização e da
interatividade da administração pública, de acordo com Assis e Scatena (2003):
Controle social consiste, portanto, em canais institucionais de
participação na gestão governamental, com a presença de novos
sujeitos coletivos nos processos decisórios, não se confundindo
com os movimentos sociais que permanecem autônomos em
relação ao Estado.

Resta claro que o controle social, por meio dos seus mecanismos de
funcionamento, desempenha função essencial para o bom desenvolvimento do
Estado Democrático, notadamente no âmbito da gestão pública, haja vista que a razão
de ser dos governos é servir ao povo, como define Nogueira (2004):
A gestão participativa procura introduzir formas novas de controle
social, ou seja, de controle do governo pela sociedade. Ela é, em
boa medida, uma aposta democrática e republicana: o governar
deve visar o povo, fazer-se em seu nome e ser por ele avaliado e
controlado, funcionando segundo regras, critérios e procedimentos
que privilegiam aquilo que é público, o bem comum e o interesse
de todos.

E, tendo em vista tratar-se essa temática de algo relevante ao processo
democrático, como sustentáculo na coisa pública, é que o controle social carrega em
si uma dimensão vasta de utilidade, não se limitando a vistoriar as ações
governamentais, mas servindo, também, como balizador para quais rumos a gestão
deva seguir. Cunha (2003) afirma que a pilastra dos meios de controle social é a
fiscalização das ações públicas; porém, numa perspectiva mais ampla, objetivam
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apontar caminhos, sugerir ideias e promover a participação efetiva da comunidade
nas decisões de cunho público.

Transparência pública: premissa de governança

Os processos que permeiam as ações desenvolvidas na administração pública
estão sujeitos ao julgo popular e, por isso mesmo, prescindem de regramento e
eficiência para sua consecução. No bojo dessas condições, reside a necessidade da
administração se adequar aos anseios populares, pois para Florini (1999), a
transparência requer a existência prévia de um padrão comum de comportamento que
propicie uma melhor aplicabilidade da transparência.
A partir da adoção de práticas que vão ao encontro da implementação da
transparência nos órgãos públicos, especialmente, é possível estabelecer o salutar
ambiente no qual o controle social se materializa, posto que ambos os conceitos se
interligam, conforme afirma Santos (2012):
A informação precisa, suficiente e de fácil entendimento para o
cidadão comum é fundamental para o controle social. A
transparência e participação social são conceitos indissociáveis,
interdependentes e intercambiáveis. A transparência revestida do
conceito de accountability se torna um poderoso instrumento de
participação social.

Uma consequência da efetivação na transparência como ferramenta de
controle social na seara do poder público é que esse contínuo aperfeiçoamento
desborda no estabelecimento da consolidação disso como política pública de estado
e, ademais, confere respaldo ao exercício da cidadania, de acordo com Platt Neto et
al (2007):
Mais do que garantir o atendimento das normas legais, as
iniciativas de transparência na administração pública constituem
uma política de gestão responsável que favorece o exercício da
cidadania pela população.

Por conseguinte, quando se trata da aplicação dos mecanismos de
transparência pública no âmbito da esfera municipal, tal tarefa traveste-se de mais
importância, já que o contexto de precariedade sob variadas formas que assola a
menor unidade do sistema federativo nacional impõe a necessidade de
transformação, no tocante às boas práticas administrativas.

154

Administração, Gestão e Economia: Práticas e Inovação

Nesse sentido, a busca para que o processo de transparência seja eficiente e
vá ao encontro do Princípio Constitucional da Publicidade dos Atos é necessária,
como afirma Limberger (2006), para quem disciplinar os gastos do administrador
público, bem como divulgar a ideia de transparência na gestão fiscal, é a forma de
conferir efetividade ao princípio da publicidade, norteador da administração pública.

Governo digital e transparência pública

A necessidade de dar concretude aos preceitos basilares de cidadania e
protagonismo aos diversos atores sociais no Brasil, na prática, fez com que o país se
voltasse para o aprimoramento e para diversificação das ferramentas disponibilizadas
à sociedade, nas últimas décadas, oportunidade em que o então chamado governo
eletrônico (E-Gov) e agora governo digital tornou-se elemento de centralidade nas
discussões sobre o tema, encontrando em seu conceito as justificativas para isso, de
acordo com a definição de Intosai (2003):
A oferta e troca de informações e serviços governamentais on-line
para cidadãos, empresas e outras agências governamentais.

O governo digital no Brasil, desde o princípio de suas definições, no início do
século XXI, desenvolveu-se em paralelo ao processo de expansão da internet e da
modernização da administração pública, propiciando o ambiente adequado à
interatividade entre os governos e o cidadão comum, no dever daquela de ofertar
serviços públicos, como afirma Diniz et al. (2009):
Além de ser uma das principais formas de modernização do
Estado, o governo eletrônico, também conhecido como e-gov, está
fortemente apoiado em uma nova visão do uso das tecnologias
para a prestação de serviços públicos, mudando a maneira pela
qual o governo interage com o cidadão, empresas e outros
governos, viabilizando um novo modelo de gestão pública.

Todo o contexto de implementação do governo digital sinaliza para a
massificação do uso desse mecanismo na sociedade, embora também reste evidente
o estágio ainda tímido que essa cultura se encontra na esfera municipal, mesmo
havendo versatilidade de usos nos órgãos da administração pública, de acordo com
Silva (2015):
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Ainda nesse contexto, o que se sabe é que no Brasil muitos órgãos
dos três Poderes têm utilizado portais da web tanto como forma de
disponibilização de serviços e publicação de informações quanto
como caminho para que o cidadão possa entrar em contato direto
com os órgãos, sempre de forma participativa.

Decorrente disso impõe-se a adoção de ferramentas digitais aos moldes do
governo digital no âmbito municipal, especialmente no poder legislativo, que tem
vocação natural para dar escoamento às demandas da população, dada a sua
proximidade com o cidadão.
De modo geral, as câmaras atendem à significativa parcela dos critérios
avaliados, embora tal situação não sinalize, por efeito, um contexto de boas práticas
de accountability por parte dos legislativos, fato corroborado, por exemplo, pelo
quadro verificado por Raupp e Pinho (2013), os quais investigaram a transparência
das câmaras dos 93 municípios de Santa Catarina e constataram que em 91,4% delas
não há informações suficientes para possibilitar a correta prestação de contas à
sociedade.
Na mesma linha, Teixeira et al. (2015), ao estudar os 21 portais das câmaras
de Alagoas, constataram que os mecanismos de transparência disponibilizados por
aqueles legislativos se mostraram desafiadamente limitados, quanto à tarefa de
fomentar adequados processos de accountability aos alagoanos.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para efetuar a análise dos dados coletados, optou-se por estabelecer como
categorias os portes populacionais dos 167 municípios do Rio Grande do Norte nos
quais as câmaras de vereadores funcionam, com agrupamentos mais homogêneos
possíveis entre cidades, do ponto de vista administrativo, dadas as singularidades que
cada faixa populacional apresenta, divididas em cinco grupos, com quatro critérios,
cada.
As nuances reveladas após o tratamento dos dados coletados corroboram e
apontam para cenário semelhante ao do resultado verificado no trabalho de Raupp e
Pinho (2013), posto que a maioria das câmaras potiguares precisa melhorar sua
presença digital na prestação de contas à população.
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Os resultados verificados neste trabalho também alinham-se aos obtidos na
avaliação de Teixeira et al. (2015), na medida em que os legislativos municipais do
Rio Grande do Norte apresentaram-se limitados, na tarefa de cumprir os requisitos
da LAI, quanto à presença digital, em sua maioria.
Antes de apresentar os resultados como proposto pelo trabalho, frise-se que
11 câmaras (João Dias, Jundiá, Lagoa d'Anta, Lagoa Salgada, Messias Targino,
Paraná, Parazinho, Pedra Grande, Pendências, Rafael Fernandes e Vila Flor) ou
6,58% de todas as potiguares não têm, sequer, domínio registrado, tampouco,
sítio/portal da transparência, disponíveis na internet, caracterizando afronta aos
preceitos insculpidos na LAI.
Para a devida organização do trabalho, os critérios adotados neste trabalho
foram os seguintes:

Quadro 2: Critérios de avaliação da presença digital
Item

Descrição

Municípios de até Municípios com registro de domínio oficial, municípios com sítio eletrônico
10.000 habitantes próprio, municípios com portais da transparência e situação dos portais nos
municípios em que eles existem.
Municípios entre Municípios com registro de domínio oficial, municípios com sítio eletrônico
10.001 e 20 mil próprio, municípios com portais da transparência e situação dos portais nos
habitantes
municípios em que eles existem.
Municípios entre Municípios com registro de domínio oficial, municípios com sítio eletrônico
20.0001 e 100.000 próprio, municípios com portais da transparência e situação dos portais nos
municípios em que eles existem
mil habitantes
Municípios acima Municípios com registro de domínio oficial, municípios com sítio eletrônico
de
100.001 próprio, municípios com portais da transparência e situação dos portais nos
municípios em que eles existem.
habitantes
Panorama
das Municípios com registro de domínio oficial, municípios com sítio eletrônico
câmaras de todos próprio, municípios com portais da transparência e situação dos portais nos
os 167 municípios municípios em que eles existem.
potiguares

Municípios de até 10.000 habitantes

Nesta categoria, há 94 municípios no Rio Grande do Norte e todos eles foram
pesquisados quanto ao preenchimento dos requisitos e critérios utilizados neste
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levantamento, por parte dos órgãos públicos legislativos da esfera municipal. Após
consulta, verificou-se que boa parte das câmaras de vereadores, em 2019, ainda
descumprem as normas estabelecidas pela legislação federal, de acordo com as
Figuras 1, 2, 3 e 4.

Municípios com registro de domínio oficial
No que diz respeito ao critério “registro de domínio oficial”, os números apontam
para um cenário preocupante em relação a cumprimento da legislação vigente, por
parte das câmaras municipais do Estado do Rio Grande do Norte, pois embora 56%
atendam ao critério, mas quase metade delas (44%) sequer possui endereço
eletrônico institucional, em 2019, decorridos quase dez anos da vigência da Lei de
Acesso à Informação.

Municípios com sítio eletrônico próprio
Quanto ao critério “municípios com sítio eletrônico próprio”, ocorre o mesmo
que no critério “registro de domínio oficial”, pois se uma câmara não tem domínio, por
conseguinte, ela não possui página na internet. Do mesmo modo, há 41 câmaras ou
44% do total que negligenciam suas responsabilidades.

Municípios com portais da transparência
Sobre o critério “municípios com portais da transparência”, os dados coletados
evidenciam um aspecto positivo quanto ao cumprimento desse critério pelas câmaras,
visto que 89% delas mantém módulos de transparência na internet, mesmo que em
significativa parte delas, por meio de páginas de terceiros (contratação de empresas
que mantém sistemas coletivos na web) e apenas 11% deixaram de atender a essa
exigência.

Situação dos portais nos municípios em que eles existem
Em relação ao critério “situação dos portais nos municípios em que eles
existem”, verificou-se que 83% das câmaras de vereadores mantinham, até a data da
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coleta dos dados, seus portais da transparência disponíveis ao acesso público na rede
mundial de computadores, funcionando normalmente, embora apresentando variadas
limitações, ficando só 17% delas sem seguir a lei, com suas páginas fora do ar.

Municípios entre 10.001 e 20.000 habitantes

Nesta categoria, há 45 municípios no Rio Grande do Norte e todos eles foram
pesquisados quanto ao preenchimento dos requisitos e critérios utilizados neste
levantamento, por parte dos órgãos públicos legislativos da esfera municipal. Após
consulta, verificou-se que boa parte das câmaras de vereadores, em pleno ano de
2019, ainda descumprem as normas estabelecidas pela legislação federal.

Municípios com registro de domínio oficial
No que diz respeito ao critério “registro de domínio oficial”, os dados mostram
que a maior parte das câmaras desse porte populacional (76%) cumpre o critério,
embora uma em cada quatro delas (24%) não registraram seu domínio ainda.

Municípios com sítio eletrônico próprio
Quanto ao critério “municípios com sítio eletrônico próprio”, ocorre o mesmo
que no critério “registro de domínio oficial”, demonstrado anteriormente, pois se uma
câmara não tem domínio, por conseguinte, não possui página na internet. Do mesmo
modo, há 11 câmaras ou 24% do total que negligenciam suas responsabilidades.

Municípios com portais da transparência
No que tange ao critério “municípios com portais da transparência”, os dados
revelam um panorama bastante alentador, entre os municípios desse porte
populacional, acerca do atendimento desse critério por parte dos legislativos
municipais, posto que 96% delas mantém módulos de transparência na internet,
mesmo que em significativa parte delas, por meio de páginas de terceiros (contratação
de empresas que mantém sistemas coletivos na web). Apenas duas ou 4% delas
deixaram de atender a essa exigência.
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Situação dos portais nos municípios em que eles existem
Em relação ao critério “situação dos portais nos municípios em que eles
existem”, verificou-se que 83% das câmaras de vereadores mantinham, até a data da
coleta dos dados, seus portais da transparência disponíveis ao acesso público na rede
mundial de computadores, funcionando normalmente, embora que com variadas
limitações, ficando somente 11% delas sem seguir a lei, com suas páginas fora do ar.

Municípios entre 20.0001 e 100.000 mil habitantes

Nesta categoria, há 24 municípios no Rio Grande do Norte e todos eles foram
pesquisados quanto ao preenchimento dos requisitos e critérios utilizados neste
levantamento, por parte dos órgãos públicos legislativos da esfera municipal. Após
consulta, verificou-se que boa parte das câmaras de vereadores ainda descumprem
as normas estabelecidas pela legislação federal.

Municípios com registro de domínio oficial
No que diz respeito ao critério “registro de domínio oficial”, os dados mostram
que a maior parte das câmaras desse porte populacional (87%) cumpre o critério,
embora uma em cada quatro delas (13%) não registraram seu domínio ainda.

Municípios com sítio eletrônico próprio
Quanto ao critério “municípios com sítio eletrônico próprio”, ocorre o mesmo
que no critério “registro de domínio oficial”, consoante demonstrado, pois se uma
câmara não tem domínio, por conseguinte, não possui página na internet. Do mesmo
modo, há 3 câmaras ou 13% do total que negligenciam suas responsabilidades.

Municípios com portais da transparência
Acerca do critério “municípios com portais da transparência”, os números
mostram o ineditismo de cumprimento integral desse critério por parte câmaras, ou
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seja, 100% delas mantém módulos de transparência na internet, mesmo que em
significativa parte delas, por meio de páginas de terceiros (contratação de empresas
que mantém sistemas coletivos na web).

Situação dos portais nos municípios em que eles existem
No tocante ao critério “situação dos portais nos municípios em que eles
existem”, constatou-se que 96% das câmaras de vereadores mantinham, até a data
da coleta dos dados, seus portais da transparência disponíveis ao acesso público na
rede mundial de computadores, funcionando normalmente, embora que com variadas
limitações, restando unicamente a câmara de Santo Antônio do Salto da Onça
descumprindo a lei.

Municípios acima de 100.001 habitantes

Nesta categoria, há 4 municípios no Rio Grande do Norte e todos eles foram
pesquisados quanto ao preenchimento dos requisitos e critérios utilizados neste
levantamento, por parte dos órgãos públicos legislativos da esfera municipal. Após
consulta, verificou-se que boa parte das câmaras de vereadores ainda descumprem
as normas estabelecidas pela legislação federal.

Municípios com registro de domínio oficial
Com relação ao critério “registro de domínio oficial”, observou-se que todas as
câmaras desse porte populacional (100%) cumprem a exigência, delineando um
cenário de completo respeito à legislação por parte dessa parcela de legislativos
municipais.

Municípios com sítio eletrônico próprio
Quanto ao critério “municípios com sítio eletrônico próprio”, ocorre o mesmo
que no critério “registro de domínio oficial”, pois se uma câmara não tem domínio, por
conseguinte, ela não possui página na internet. Assim, todos os órgãos legislativos
fizeram jus às suas responsabilidades.
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Municípios com portais da transparência
Sobre o critério “municípios com portais da transparência”, os dados coletados
evidenciam um aspecto positivo quanto ao cumprimento desse critério pelas câmaras,
visto que todas mantém módulos de transparência na internet, mesmo que em
significativa parte delas, por meio de páginas de terceiros (contratação de empresas
que mantém sistemas coletivos na web).

Situação dos portais nos municípios em que eles existem
Em relação ao critério “situação dos portais nos municípios em que eles
existem”, verificou-se que todas as câmaras de vereadores mantinham, até a data da
coleta dos dados, seus portais da transparência disponíveis ao acesso público na rede
mundial de computadores, funcionando normalmente, embora que com variadas
limitações, passíveis de abordagens aprofundadas por futuros outros estudos.

Panorama das câmaras de todos os 167 municípios potiguares

Esta categoria engloba todos os 167 municípios no Rio Grande do Norte e todos
eles foram pesquisados quanto ao preenchimento dos requisitos e critérios utilizados
neste levantamento, por parte dos órgãos públicos legislativos da esfera municipal.
Após análise global, evidenciou-se que, de acordo com o porte populacional do
município a que o órgão pertence, há variações maiores ou menores no tocante ao
cumprimento das normas estabelecidas pela legislação federal.

Municípios com registro de domínio oficial
No que diz respeito ao critério “registro de domínio oficial”, os dados mostram
que a maior parte das câmaras do estado (67%) cumpre o critério, embora uma em
cada três delas (33%) não registrarem seu domínio ainda.

Municípios com sítio eletrônico próprio
Quanto ao critério “municípios com sítio eletrônico próprio”, ocorre o mesmo
que no critério “registro de domínio oficial”, já verificado na Tabela 8, pois se uma
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câmara não tem domínio, por conseguinte, ela não possui página na internet. Do
mesmo modo, há 55 câmaras ou 33% do total que negligenciam suas
responsabilidades.

Municípios com portais da transparência
Sobre o critério “municípios com portais da transparência”, os dados coletados
evidenciam um aspecto positivo quanto ao cumprimento desse critério pelas câmaras,
visto que 93% delas mantém módulos de transparência na internet, mesmo que
em significativa parte delas, por meio de páginas de terceiros (contratação de
empresas que mantém sistemas coletivos na web). Apenas 7% deixaram de atender
a essa exigência.

Situação dos portais nos municípios em que eles existem
Em relação ao critério “situação dos portais nos municípios em que eles
existem”, verificou-se que 87% das câmaras de vereadores mantinham, até a data da
coleta dos dados, seus portais da transparência disponíveis ao acesso público na rede
mundial de computadores, funcionando normalmente, embora que com variadas
limitações, ficando apenas 13% delas sem seguir a lei, com suas páginas fora do ar.

Independente de posicionamentos diversos que possa haver quanto ao tema,
é certo que alguns aspectos dos resultados obtidos neste trabalho ficam evidentes,
como a persistência de dificuldades que acarretam a implementação da transparência
pública no âmbito das câmaras de vereadores do Rio Grande do Norte, especialmente
a aparente negligência dos parlamentares em dar bom exemplo quanto à prestação
de conta dos seus atos, somada ao formalismo contábil impregnado na disposição
das informações, em sua maioria técnicas, que dificultam a precisa compreensão do
cidadão no que diz respeito aos dados franqueados ao seu acesso público.

CONCLUSÃO

A avaliação sobre o quadro atual da transparência pública nas câmaras de
vereadores do estado do Rio Grande do Norte foi realizada a contento, neste trabalho,
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trazendo à tona nuances que devem ser observadas pela sociedade civil organizada,
bem como pelos órgãos de controle.
A partir da análise dos resultados obtidos por esse estudo, foi possível
estabelecer o quadro em que se encontra a transparência no segmento da
administração pública, a qual costuma passar despercebida, especialmente no poder
legislativo municipal. Nessa perspectiva, os números desvelados por este trabalho
delineiam os aspectos positivos e os pontos em que há fragilidades acentuadas no
cumprimento da legislação que rege a temática em questão.
Ao pesquisar a situação das câmaras de vereadores de todos os 167
municípios potiguares sob quatro requisitos, constatou-se que, quanto maior o porte
populacional, maior tende a ser o grau de cumprimento das responsabilidades das
casas legislativas, no tocante à transparência pública, ao passo que o inverso também
ocorre, ou seja, há predominância de descumprimento de requisitos entre os
legislativos dos municípios de menor população.
Constatou-se, por outro lado, que há direta relação entre as câmaras quanto
ao registro de seus domínios institucionais e a consequente implantação de suas
páginas oficiais na rede mundial de computadores, na medida em que a falta de
registro de endereço eletrônico, junto aos organismos de tecnologia da informação,
leva à inexistência de sítios oficiais por um terço das câmaras.
Embora uma quantidade bem relevante de legislativos municipais negligencie
parte das normas, quase nove em cada dez câmaras disponibilizam portais da
transparência, fazendo cumprir especialmente as exigências da Lei de Acesso à
Informação, quais sejam oferecer ao público informações contábeis, de pessoal,
administrativas e de ações governamentais. Todavia, é evidente que a preocupação
dos órgãos municiais, em sua maioria, reside quase que totalmente apenas no
cumprimento daquilo que é determinado por lei, posto que as exigências facultadas
pela legislação demonstram ser, em boa parte, ignoradas por parte das câmaras.
O cenário revelado por esse estudo deixa claro que há boa margem para
melhorias no panorama da transparência das câmaras de vereadores, embora não
seja desprezível o dado de que ao menos cerca de sete em cada dez delas,
independente do porte financeiro, atingiu um nível de implantação dos mecanismos
de controle social e de transparência que permite aduzir a tendência de consolidação
dessa política pública de gestão em médio prazo.
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Pretende-se, pois, que este trabalho seja útil para a adoção de medidas pelos
organismos de controle estaduais, a exemplo de Ministério Público Federal, Ministério
Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, além de subsidiar a mídia local no
processo de difusão e conscientização da população quanto ao seu papel e ao seu
direito de acesso às informações da administração pública, notadamente na esfera
municipal legislativa, por ser esta a ambiência de maior estreitamento entre o cidadão
e a classe política governante, no que tange à interação que caracteriza essa relação.
Importa destacar que durante a realização deste trabalho, algumas
circunstâncias impuseram dificuldades e restrições à coleta dos dados, limitando sua
abrangência, como a falta de padronização dos domínios eletrônicos institucionais, o
desencontro de informações oficiais das câmaras junto aos órgãos de controle, além
da recorrente terceirização das plataformas por parte dos legislativos municipais.
Por fim, espera-se que a temática não se esgote nessa abordagem, devendo
esta ser ampliada para que seus efeitos possam reverberar por todo o conjunto da
sociedade potiguar, fornecendo ao cidadão os subsídios para que este possa exercer
seu protagonismo democrático, a partir da perspectiva que o aprofundamento de
outros trabalhos acerca dessa temática possa oferecer, como, por exemplo, a
investigação sobre a disponibilidade de dados referentes à execução das despesas
das casas legislativas em tempo real, como estabelece a LAI, ensejando um menor
“delay” entre a ocorrência de eventuais irregularidades por parte das câmaras e a
ação dos órgãos fiscais no combate à corrupção praticada naquele poder.
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