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RESUMO 

Objetivou-se analisar a percepção e a participação da população roraimense no programa Nota Fiscal 
Roraimense. O referencial teórico e o instrumento de coleta de dados (questionário) foram elaborados a 
partir de uma pesquisa bibliográfica em documentos institucionais, da prefeitura, por exemplo, e sites, por 
meio de materiais que abordaram a temática. Para atingir os objetivos, o questionário foi elaborado com 
perguntas abertas e fechadas, com foco nestas últimas, em função da natureza quantitativa. Os dados 
coletados foram analisados considerando estatística descritiva. Percebeu-se que os participantes já ouviram 
falar no programa em questão, porém não apresentam maiores conhecimentos acerca deste. Assim, muitos 
dos participantes não costumavam informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) quando da 
realização das compras e, portanto, não participavam do programa não sendo, dessa forma, possível obter 
dos benefícios deste. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania; Economia; Impostos.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O programa Nota Fiscal Roraimense é considerado um programa de estímulo à 

cidadania fiscal. Trata-se de um programa do Governo do Estado em parceria com a 
Receita Federal que tem como objetivo, dentre tantos outros que podem ser 
apresentados, evitar a sonegação dos impostos. 

Para tanto, conta com o apoio da população que, ao cadastrar o seu Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) no Portal da Cidadania Fiscal e informá-lo no estabelecimento 
comercial, sempre que adquirir algum produto, para a inclusão na Nota Fiscal Eletrônica 
do Consumidor, está contribuindo com o Estado no combate à sonegação, por exemplo. 

Além disso, visando estimular a participação da população no programa, as 
pessoas que possuem o cadastro e que fazem o registro no estabelecimento comercial 
concorrem a prêmios. O sistema de sorteio de prêmios foi regulamentado no Decreto 
19.724, de 09 de outubro de 2015, definindo os critérios para participação e disponível no 
diário oficial no mesmo dia da regulamentação do decreto mencionado. 

Ações que envolvem a participação da população por si só já chamam a atenção, 
especialmente porque o sucesso de tais ações depende, portanto, dessa participação. 

Nessa perspectiva, fica sempre aquela dúvida sobre a efetiva participação da 
população nestes processos. Afinal, quem participará de algo que, aparentemente, não 
traz reais benefícios e, inclusive, não é tão divulgado. 

Neste sentido, o objetivo geral do trabalho foi analisar a percepção e a participação 
da população roraimense no programa Nota Fiscal Roraimense. 
 
2. METODOLOGIA 

 
A pesquisa pode ser considerada exploratória (quando se refere aos objetivos) e 

quantitativa (no que se refere à sua abordagem). A natureza exploratória se caracteriza 
pelo objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema/assunto, de forma a 
torná-lo mais explícito ou a criar hipóteses relacionadas ao problema/assunto (GIL, 2007). 
O aspecto quantitativo, como o próprio nome sugere, retrata que os dados obtidos na 
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pesquisa podem ser quantificados, centrando-se, portanto, na objetividade (FONSECA, 
2002).  

O referencial teórico e o instrumento de coleta de dados (questionário) foram 
elaborados a partir de uma pesquisa bibliográfica realizada em documentos institucionais, 
da prefeitura, por exemplo, e sites, por meio de materiais que abordaram a temática em 
questão. 

Para atingir os objetivos propostos na pesquisa, o instrumento de coleta de dados 
foi elaborado com perguntas abertas e fechadas, com foco nestas últimas, em função da 
natureza quantitativa. O questionário aplicado foi dividido em duas partes, a saber: a) 
perfil dos respondentes; e b) perguntas específicas sobre o programa Nota Fiscal 
Roraimense. 

Ao todo, participaram da pesquisa 100 (cem) respondentes sendo aplicados, 
portanto, 100 (cem) questionários, em locais estratégicos como, por exemplo, na frente de 
grandes supermercados da cidade de Boa Vista e, também, na praça principal da capital.  

É importante destacar que estes locais foram definidos para aplicação dos 
questionários por dois motivos: a) local em que certamente os participantes do programa 
possivelmente teriam informado o CPF quando da realização de suas compras; e b) local 
de alta circulação de toda população (livre acesso de todos, ou seja, qualquer elemento 
da população poderia ser abordado para participar da pesquisa). Assim, embora tenham 
sido pré-definido os locais para a aplicação dos questionários, pode-se considerar a 
amostragem como probabilística e, mais especificamente, como amostragem randômica 
ou aleatória, simples, ao acaso. De acordo com Santos (2015), na amostragem 
probabilística “a seleção é aleatória, em que cada elemento da população tem uma 
probabilidade conhecida de integrar a amostra”. 

Os dados coletados por meio da aplicação dos questionários foram tabulados e 
analisados considerando estatística descritiva. Para melhor apresentação de alguns 
dados utilizou-se gráficos. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  

Sobre o perfil dos respondentes da pesquisa, identificou-se que a maioria é do 
gênero feminino (65%), tem até 20 anos de idade (46%), é solteira (60%) e tem como 
grau de escolaridade o ensino médio completo (31%). 

Inicialmente, no que se refere às perguntas específicas sobre o Programa Nota 
Fiscal Roraimense, buscou-se identificar se os respondentes conheciam o programa 
objeto da pesquisa (Gráfico 1). 
  

 
Gráfico 1: Conhecimento sobre o programa 

                       Fonte: Dados da pesquisa 
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Verificou-se que, dentre os participantes da pesquisa, o percentual que conhece o 
programa (53%) ficou muito próximo do que não conhece (47%). Assim, tendo em vista a 
resposta negativa quanto ao conhecimento do programa, quase a metade dos 
participantes praticamente deixou de responder ao questionário, uma vez que as 
próximas perguntas tinham relação direta sobre o programa em questão. Obviamente, 
estes 47% dos respondentes que informaram não conhecer o programa destacaram que 
não participam deste atrelando, inclusive, a não participação à falta de conhecimento.  

Este percentual de negatividade pode retratar a necessidade de divulgação do 
programa, de forma a sensibilizar a população a buscar informações acerca deste e, ao 
menos, conhecê-lo e, quem sabe, participar deste para contribuir, portanto, para a 
redução ou eliminação da sonegação de impostos, ou da possibilidade dela. Assim, o 
município e o Estado terão condições de arrecadar recursos e direcioná-los para as 
políticas públicas. 

Afinal, de acordo com Santos (2016), devido à infrigência das normas de ordem 
tributária, por parte de uma parcela de contribuintes, o Brasil vem perdendo grandes 
investimentos em políticas públicas (em educação, saúde, transporte, saneamento básico, 
etc) que devem ser, exclusivamente, revertidos para a sociedade. 

Sobre o funcionamento do programa, os respondentes (dentro dos 53%, conforme 
o Gráfico 1) apresentaram algumas considerações por meio de uma pergunta aberta, 
como pode ser obervado em alguns comentários apresentados: 

 
RESPONDENTE B: “É só dizer o número do meu CPF quando passo 
minhas compras no caixa e já estou participando dos sorteios”. 
 
RESPONDENTE K: “Toda vez que vai passar as compras, basta 
dizer o número do CPF que a pessoa responsável já faz o registro”.  
 
RESPONDENTE P: “O registro do CPF é feito sempre que eu 
informo o número. A partir daí já estou participando dos sorteios”. 

 
Observa-se que os quatro comentários dos respondentes destacam a importância 

de ficar atento ao registro do CPF sempre que for adquirir algo e passar no caixa para a 
realização do pagamento por aquilo que foi adquirido. 

Buscou-se identificar se os respondentes participam do programa (Gráfico 2). 
Obviamente, aqueles que mencionaram, no Gráfico 1, não conhecer o programa não 
participariam. Assim, o Gráfico 2 foi elaborado considerando os respondentes que fazem 
parte dos 53% (Gráfico 1). 
  

 
Gráfico 2: Participação do programa 

                     Fonte: Dados da pesquisa 
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Com base no percentual de respondentes que afirmaram conhecer o programa, 
constatou-se que o percentual referente àqueles que, efetivamente, participam do 
programa é muito baixo (26%). Assim, é possível constatar que, embora muitas pessoas 
possam conhecer o programa, ainda faltam ações, inclusive por parte dos órgãos 
envolvidos no programa, para promover uma maior aceitabilidade deste. Aceitabilidade 
esta, no caso, refletida no número de participantes. 

Dentre os motivos que levam a participação no programa, alguns respondentes 
afirmaram que:  

 
RESPONDENTE H: “É muito fácil participar do programa. É simples 
demais e, além disso, estou contribuindo com o meu estado”. 
 
RESPONDENTE A2: “É um programa muito interessante e de fácil 
adesão”. 

 
Verifica-se, por meio dos comentários, que os respondentes consideram a 

facilidade do programa um motivo para o aderir. 
Por outro lado, dentre àqueles que mencionaram não participar do programa 

(74%), tem-se os seguintes motivos: 
 

RESPONDENTE G: “Éu já ouvi falar do programa, mas nunca parei 
para me cadastrar. Na correria, eu sempre esqueço”. 
 
RESPONDENTE C2: “Tentei me cadastrar uma vez, mas acabou não 
dando certo. Depois, não fui mais atrás de fazer o cadastro”.  
 

Observa-se, com base nos comentários, que os respondentes relacionam à não 
participação no programa pela falta do cadastro e também por questões de esquecimento. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Apesar de o número de pessoas que conhecem o programa ser alto, o percentual 
de pessoas que participam do programa é muito baixo. Assim, faz-se necessário 
promover maior divulgação do programa para elevar o número de participantes. 

Assim, ações que promovam tal divulgação podem impulsionar o conhecimento 
acerca do programa, assim como possibilitar uma maior adesão e, consequentemente, 
contribuir para o alcance dos objetivos propostos com o programa em questão.   
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