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RESUMO 

A investigação teve como objetivo indicar os fatores explicativos da obtenção de receitas com 

dízimo de uma igreja católica de Curitiba, Paraná. Trata-se de pesquisa de abordagem 

positivista, na qual se empreendeu um estudo de caso único comum. A partir do marco teórico 

e empírico apresentado acerca dos aspectos de contabilidade gerencial aplicados a entidades 

do terceiro setor e religiosas, coleta de dados sobre as receitas com dízimo obtidas pela 

entidade objeto de estudo, entrevista com o responsável pelas funções financeiras e 

observação participante, foram estabelecidas as variáveis para as análises quantitativas dos 

dados. As análises atenderam ao protocolo estabelecido no estudo, aplicando-se a 

metodologia Box-Jenkins para verificação das propriedades probabilísticas da série temporal 

do período de 2003 a 2015. Os resultados indicaram a relevância estatística de variáveis 

relacionadas a características específicas do funcionamento da instituição para a arrecadação 

de dízimo, como a variável “domingos” (quantidade de domingos no mês) e a ausência de 

relevância estatística de variáveis externas como “inflação” (período de inflação) e “recessão” 

(período de recessão econômica). A relevância estatística da autocorrelação com a 

arrecadação de períodos anteriores, fator que também sugere que as características individuais 

dos doadores, sobretudo fiéis de maior faixa etária e aposentados, podem estar relacionadas 

com a menor relevância de fatores externos, são contribuições oferecidas por este estudo de 

caso. A indicação de tais fatores explicativos, além da baixa relevância de fatores externos, 



 

 

pode auxiliar na previsão de receitas e, em consequência, no plano orçamentário de 

instituições religiosas, além de subsidiar novas pesquisas nessa área. 

Palavras-chave: Dízimo; Instituições Religiosas; Planejamento Orçamentário; Metodologia 

Box-Jenkins. 

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT) 

1 INTRODUÇÃO 
O processo administrativo de uma organização é entendido como uma plataforma para 

a tomada de decisão gerencial, o que é necessário diante da complexidade e da quantidade de 

operações que ocorrem em um empreendimento, visto a incerteza e o risco existentes no 

ambiente interno e no ambiente externo à realização dessas atividades. Considerando as fases 

do processo administrativo, sendo o planejamento, a organização, a direção e o controle, nota-

se que a contabilidade gerencial possui estreita relação com duas dessas fases, o planejamento 

e controle, especialmente por meio de ferramentas orçamentárias (Guerreiro, 1992). 

Tratando o orçamento como uma ferramenta que busca expressar de forma 

quantitativa as entradas e saídas de dinheiro com vistas a determinar se dado plano financeiro 

contribuirá para o alcance dos objetivos organizacionais (Atkinson, Banker, Kaplan & Young, 

2011), bem como sua importância no planejamento e coordenação das atividades de uma 

organização, para a tomada de decisão sobre a alocação de recursos (Luft & Shields, 2006;  

Covaleski, Evans, Luft & Shields, 2007), pode-se depreender que sua adequada utilização 

pode trazer diversos benefícios às organizações, como ao prevenir contra o surgimento de 

potenciais restrições operacionais e financeiras (Horngren, Sundem & Stratton, 2004). 

Ferramentas de contabilidade gerencial, como o orçamento, são importantes para que 

seja possível alcançar a eficácia organizacional, o que não é apenas válido para entidades com 

finalidades de lucro (Mário, Alves, Carmo, Silva & Jupetipe, 2013). Até mesmo para 

organizações sem finalidades de lucro, como organizações religiosas, é desejável que haja a 

presença de práticas contábeis que ajudem a garantir a sobrevivência de suas atividades 

(Booth, 1993). Todavia, visto que existem particularidades nas atividades exercidas nas 

organizações religiosas, especialmente na sua intenção de cumprimento de uma missão social 

ao invés de sucesso financeiro (Drucker, 2006), e que por consequência oferece desafios 

específicos em seu controle financeiro (Parker, 2002), tais peculiaridades exigem adaptações 

na adoção e na utilização de ferramentas de contabilidade gerencial (Zimmerman, 2011). 

Sendo o planejamento de receitas um elemento importante para o planejamento 

orçamentário, e considerando a existência de particularidades na operação de organizações 

religiosas, como templos e igrejas, que devem ser contempladas no desenvolvimento dessa 

ferramenta para essas organizações para que elas possam ter condições de manter suas 

principais atividades e de cumprir sua missão social, e que, para isso, é importante 

compreender os elementos que influenciam na entrada desses recursos, a presente 

investigação questiona: quais os fatores explicativos da obtenção de receitas com dízimo de 

uma igreja católica? Logo, a pesquisa tem como objetivo indicar quais os fatores explicativos 

da obtenção de receitas com dízimo de uma igreja católica de Curitiba, Paraná. Entende-se, 

portanto, que essa verificação pode auxiliar na previsão de receitas e, em consequência, no 

plano orçamentário dessas instituições. 

Além do ineditismo dessa investigação por conta do enfoque às receitas obtidas por 

uma instituição religiosa ao invés do comportamento dos doadores, justifica-se a realização 

desse estudo, sob um aspecto teórico, pela escassez de estudos que envolvam práticas 

contábeis em organizações religiosas (Laughlin, 1998; Parker, 2002; Irvine, 2005, Carmona & 



 

 

Ezzamel, 2006) e pelo entendimento de que é preciso realizar mais pesquisas sobre as 

motivações das doações a instituições religiosas (Showers, Showers, Beggs & Cox, 2011), o 

que pode contribuir para o fornecimento de informações sobre as especificidades presentes na 

operação e no comportamento financeiro dessas instituições, acrescentando evidências 

empíricas ao estado da arte de pesquisas que envolvem tal temática (Laughlin, 1988; Abdul-

Rahman; Goddard, 1998; Parker, 2002; Irvine, 2005; Kothe, Souza & Gozer, 2009; Portulhak, 

2014; Cunha, Martins, Mendes Neto & Ribeiro, 2015).  

Sob um aspecto prático, a realização dessa investigação justifica-se pela necessidade 

que organizações sem fins lucrativos, como são as organizações religiosas, possuem de 

técnicas e ferramentas gerenciais específicas que possam auxiliar na sustentabilidade do 

empreendimento (Alves Jr., Vilar, Lucena & Souza, 2009; Mário et al., 2013), sendo que o 

presente estudo busca contribuir para um aspecto específico de considerável relevância para a 

continuidade dessas instituições, como a previsão de receitas com dízimo. Tal importância se 

reforça sob um aspecto prático ao considerar, especialmente no Brasil, que a liberdade de 

associação religiosa tem gerado um mercado crescente de livre concorrência, suscitando um 

ambiente competitivo e que leva a diversas denominações a atuarem como verdadeiros 

empreendimentos, visando captar e manter adeptos e ampliar a obtenção de recursos para que 

possam garantir a perenidade de suas atividades (Corrêa & Vale, 2017). 

Já sob um aspecto social, investigações que envolvam a preocupação com a 

sustentabilidade de organizações religiosas podem ser consideradas relevantes ao considerar a 

religião como uma das instituições centrais da sociedade e que exerce influência em todas as 

esferas sociais, fornecendo diversos resultados para a coletividade, tanto espirituais quanto 

econômicos (Hull & Bold, 1989; Cadge & Wuthnow, 2006; Carmona & Ezzamel, 2006). 

Uma evidência de sua importância econômica pode ser observada nos Estados Unidos, em 

que as doações para organizações religiosas superaram o montante de US$ 100 bilhões em 

2007, o que representou 33,4% de todo o volume de doações do referido ano (Showers et al., 

2011). 

 

 

2 CONTABILIDADE, FINANÇAS E O DÍZIMO EM ORGANIZAÇÕES 

RELIGIOSAS 

De acordo com Abdul-Rahman e Goddard (1998), nota-se uma quantidade limitada de 

literatura acadêmica que trata sobre contabilidade e finanças em organizações religiosas, 

sendo que muitas das investigações têm como preocupação relatar as inadequações presentes 

nas práticas contábeis realizadas por igrejas. Como afirma Booth (1993), investigações 

realizadas nesse campo revelaram a fragilidade de controles internos, sistemas contábeis 

inadequados e primitivos, além da falta de habilidade e de comprometimento com a gestão 

financeira. Um exemplo a ser citado é a pesquisa realizada por Likhanga (2012) junto a 25 

igrejas de Nairóbi (Quênia), na qual se verificou que a maioria das igrejas pesquisadas 

utilizam práticas básicas de gestão financeira.  

Uma possível explicação para esse comportamento é dada por Abdul-Rahman e 

Goddard (1998), que indicam a existência de uma discriminação entre as práticas 

consideradas espirituais daquelas consideradas como não espirituais nessas organizações. 

Essa diferenciação entre práticas espirituais e não espirituais, ou então sagradas e seculares, é 

destacada já que as práticas contábeis, bem como outras atividades relacionadas à gestão 

financeira, podem sofrer com diversas barreiras para sua utilização em organizações 

religiosas, já que tais funções consideradas seculares podem ser relegadas pela prioridade 

dada às atividades consideradas sagradas.  



 

 

Neste contexto, é desejável que essas atividades estejam adequadamente integradas 

com as atividades espirituais, para que possam exercer uma influência positiva nas funções 

que são centrais para a organização, acabando por serem toleradas neste papel de suporte ao 

sagrado; contudo, não deixam de ser consideradas muitas vezes na prática como irrelevantes 

para a vida da organização (Booth, 1993). Isso é evidenciado na investigação realizada por 

Laughlin (1988), tendo como foco a Igreja da Inglaterra. Nessa pesquisa, Laughlin (1988) 

argumenta que os sistemas contábeis acabam sendo legitimados por conta da necessidade de 

controle de recursos, entretanto não faz parte da agenda principal de atividades da instituição 

e por consequência não deve interferir nos principais aspectos das atividades consideradas 

sagradas, tendo dessa forma um papel limitado. 

Dada a importância das funções contábeis para a manutenção das atividades principais 

de uma organização religiosa (Booth, 1993), o ideal é que se busque uma ligação entre tais 

atividades. O estudo de Irvine (2005) relata, por meio de estudo de caso realizado sobre o 

orçamento de uma igreja anglicana da Austrália, a realização de ligações entre as atividades 

consideradas sagradas que se deseja executar em um período futuro com o planejamento de 

recursos necessários para o alcance dessas metas, sendo essa ligação realizada por meio do 

planejamento orçamentário, envolvendo metas financeiras a serem atingidas mensalmente. 

Como argumenta a autora, a consideração da dimensão financeira na gestão da igreja objeto 

de estudo foi entendida como necessária para que os objetivos espirituais fossem atingidos. 

Pode-se complementar as evidências desse estudo com o observado por Lightbody (2001) em 

uma organização religiosa da Austrália, onde se notou que as práticas contábeis atuam como 

suporte para as atividades sacras privilegiadas no processo de gestão da instituição, entretanto 

os envolvidos nas atividades contábeis também são envolvidos no processo de tomada de 

decisão. 

Abdul-Rahman e Goddard (1998) afirmam que muitas pesquisas realizadas sobre 

contabilidade e finanças em organizações religiosas sugerem a adoção de práticas realizadas 

em entidades com finalidades de lucro, fato já que pode ser observado em algumas situações 

reais (Gonçalves, Serra & Costa, 2007). A adoção de tais abordagens pode trazer benefícios 

para as organizações religiosas, como indicado por meio do estudo de Odom e Boxx (1988), 

que revelou, com base em um levantamento realizado em 175 igrejas, uma correlação entre 

sofisticação entre o planejamento e o tamanho e crescimento das igrejas. 

Dentre as investigações empíricas realizadas em organizações religiosas sobre a 

temática de contabilidade e finanças, além das citadas, podem ser observados aqueles que 

envolvem os sistemas de controle gerencial, como em França (2007), a escrituração contábil e 

a prestação de contas, como em Freire (2015), os artefatos gerenciais, como em Cunha et al. 

(2015), e o papel do planejamento e do controle orçamentário nas atividades desenvolvidas 

nessas organizações, como nos estudos de Parker (2002), Irvine (2005), Kothe, Souza e Gozer 

(2009) e Portulhak (2014), a pesquisa de Lightbody (2001) que evidencia o papel central do 

orçamento dentre as práticas contábeis utilizadas no caso estudado, e do estudo de Cunha et 

al. (2015), que destacou o orçamento como o artefato gerencial mais utilizado nas entidades 

religiosas pesquisadas. 

Ainda sobre questões financeiras relacionadas a organizações religiosas, é possível 

notar pesquisas acadêmicas que buscam abordar fatores individuais associados ao 

comportamento de doação de recursos e, em específico, de dízimo. Reporta-se inicialmente os 

apontamentos realizados por Showers et al. (2011) em pesquisa que buscou verificar a 

influência do fator “fé” no comportamento de doações de famílias. O estudo, realizada com 

foco no indivíduo e na unidade familiar, indica que a frequência nas atividades é um fator 

importante para a realização de doações para organizações religiosas, além de que famílias 



 

 

com maior nível de educação são mais propensas a realizar doações do que famílias com 

menor nível de educação. Ademais, os autores apontam que as doações para organizações 

religiosas podem estar mais relacionadas a motivações internas ou altruísticas do que 

necessariamente a motivações externas. 

Outros fatores que podem influenciar nas doações realizadas a templos e demais 

instituições religiosas também são discutidos na literatura ao nível individual, tendo como 

destaque o fator “idade”. Isso pode ser observado em James e Jones (2007), que apontam que 

dizimistas são geralmente pessoas mais velhas e saudáveis. Na mesma linha, Hrung (2004) 

indica que doações para essas organizações aumentam de acordo com a idade do indivíduo e, 

em consonância a esses achados, também se destaca o estudo de McIver e Currow (2002), que 

sugere uma diferença relevante entre o volume de dízimo oferecido por indivíduo de até 25 

anos em comparação aos indivíduos com mais de 50 anos de idade. 

Quanto à situação financeira do indivíduo, evidências empíricas observadas indicam 

que a posição financeira possui pouca influência na decisão de valor de dízimo. Esse resultado 

é observado no estudo de Dahl e Ramson (1999), em que, além de poucas evidências 

encontradas nessa relação, também não se identificou relação significativa entre a decisão do 

valor do dízimo e nível de desemprego. O mesmo estudo também indica que indivíduos que 

possuem maior frequência e participação na comunidade religiosa apresentam maior 

propensão em realizar contribuições em forma de dízimo, e também indica que motivações 

internas ou individuais são mais fortes nesse processo de decisão. 

Também em abordagem ao indivíduo, Freeburg (2016) verificou as motivações para 

que cristãos suportem financeiramente as igrejas, utilizando a abordagem do capital social. De 

acordo com os resultados dessa investigação, notou-se que uma maior crença em Deus e 

maior senso de ligação com os outros membros da igreja são fatores significativamente 

relacionados com o percentual de doações individuais oferecidas à instituição. 

Ao final, cita-se a revisão de literatura realizada por Lincoln, Morrissey e Mundey 

(2008) que discute fatores que supostamente influenciam no comportamento de doação de 

indivíduos a organizações religiosas. Ao nível individual, dentre os fatores comportamentais, 

os autores indicam a frequência, a realização de promessas, o conservadorismo teológico e a 

crença de reciprocidade, enquanto sobre fatores demográficos são citados a renda, a idade, o 

estado civil como casado (a) e a educação. 

 

3 METODOLOGIA 

Pesquisa de abordagem positivista, na qual se empreendeu um estudo de caso 

enquadrado como um caso único comum, por meio do qual se buscou capturar circunstâncias 

e condições de uma situação comum pelas possíveis lições que este pode fornecer ao interesse 

teórico (Yin, 2015). Para tal, foi necessária a coleta de dados secundários sobre as receitas 

com dízimo obtidas pela entidade objeto de estudo, além de entrevista com o responsável 

pelas funções financeiras da entidade para a coleta de informações que adicionem ou 

corroborem evidências sobre o comportamento dos dados secundários coletados, que por sua 

vez foram tratados com a utilização de métodos quantitativos (Martins & Theóphilo, 2007; 

Yin, 2015). Também em acordo com a estratégia de estudo de caso, empregou-se a 

observação participante, considerando que um dos pesquisadores faz parte da instituição 

objeto de estudo, com o objetivo de corroborar as afirmações e conclusões obtidas por meio 

das fontes de informações retrocitadas (Yin, 2015). 

A entidade objeto de estudo foi uma igreja católica localizada na cidade de Curitiba 

(Paraná), fundada na década de 1970 e que concentra mais de 100 famílias. A igreja conta 

com uma comissão administrativa renovada a cada três anos composta por presidente e vice-



 

 

presidente, tesoureiros, secretários e conselho fiscal, também contando com a participação do 

responsável pelas atividades sacras da comunidade – o padre – nas principais decisões 

administrativas. Na comissão, a responsabilidade pela gestão financeira recai diretamente à 

tesouraria, composta por 1º tesoureiro e 2º tesoureiro, responsáveis pelo planejamento e 

controle financeiro e pela prestação de contas ao conselho fiscal, ao responsável pelas 

atividades sacras, para a comunidade em geral e para as instituições superiores (no caso, a 

paróquia). A escolha desta instituição está em acordo com a realização de estudo de um caso 

comum, já que o catolicismo é a religião com mais adeptos no Brasil e, ao mesmo tempo, o 

Brasil é um dos países com mais católicos no mundo (Soares, Vicente & Lunkes, 2010). 

Dessa forma, buscou-se por meio de entrevista junto ao indivíduo responsável pela 

tesouraria no período de início dessa investigação (março de 2016) identificar possíveis 

fatores que explicassem o comportamento das arrecadações de dízimo no período de análise. 

A entrevista teve como base uma questão semiestruturada, a saber: “Considerando sua 

experiência enquanto responsável pela tesouraria da instituição, quais fatores, na sua visão, 

podem explicar o comportamento de arrecadação de dízimo na comunidade? ”. A pessoa 

entrevistada é do sexo feminino, com graduação em Ciências Contábeis, esteve na função de 

1ª tesoureira durante três anos (2013 a 2016) e pertence à comunidade há mais de 25 anos. 

Ressalta-se que, por conta de reflexões éticas, buscou-se a obtenção dessas informações por 

meio da tesouraria ao invés de abordagem direta a dizimistas da comunidade, evitando dessa 

forma possíveis efeitos negativos pela realização de uma questão que pode ser considerada 

invasiva aos membros da comunidade. 

Quanto aos métodos quantitativos empregados, diante da disponibilidade de dados da 

variável dependente, utilizou-se uma série com periodicidade mensal de arrecadação de 

dízimo (registrada conforme o regime de caixa) relativa ao período entre janeiro de 2003 e 

dezembro de 2015. Com base nesta série, e considerando as variáveis independentes 

elencadas de acordo com informações obtidas em entrevista com o indivíduo responsável pela 

tesouraria da organização objeto de estudo (item 4.1), aplicou-se o protocolo de análise 

exposto no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Protocolo de análise dos dados quantitativos 

Etapa Teste Objetivo 

1 Teste de Dickey-Fuller aumentado Verificar a estacionariedade dos dados  

2 Metodologia Box-Jenkins  Verificar as propriedades probabilísticas da série temporal 

2.1 Identificação Identificar os valores de p, d e q  

2.2 Estimação Estimar os parâmetros dos termos AR e MA 

2.3 Verificação do diagnóstico Verificar o ajustamento do modelo aos dados 

2.3.1 Teste de Breusch-Godfrey Verificar a ausência de correlação serial nos resíduos 

2.3.2 Teste de Jarque-Bera Verificar normalidade dos resíduos 

2.3.3 Teste de Breusch-Pagan-Godfrey Verificar a ausência de heterocedasticidade dos resíduos 

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Gujarati e Porter (2011) 

 

Como se observa por meio do Quadro 1, a estratégia adotada para análise dos dados 

quantitativos mensais de receitas com dízimo considera a aplicação da metodologia Box-

Jenkins. Essa metodologia, geralmente utilizada para previsão, é aplicável para a análise 

probabilística ou estocástica das propriedades de uma série temporal, e é baseada na filosofia 

“deixe os dados falarem por si mesmos” (Gujarati & Porter, 2011). Para tal, utilizou-se o 

software estatístico EViews ®. 

Tratando especificamente sobre as etapas do protocolo de análise exposto no Quadro 

1, a etapa 1 do protocolo de análise prevê a realização do teste de Dickey-Fuller aumentado 



 

 

para verificação da estacionariedade dos dados, sendo requisito para a aplicação da 

metodologia Box-Jenkins visto que a utilização de uma série temporal não estacionária pode 

resultar em uma regressão espúria. Nesse teste, busca-se rejeitar a hipótese nula da existência 

de uma série não estacionária. Caso seja acatada a hipótese nula para a série, deve-se realizar 

a transformação da série temporal para diferenças estacionárias, iniciando-se nas primeiras 

diferenças, até que o teste indique rejeição da hipótese nula (Gujarati & Porter, 2011). 

Estando a série devidamente ajustada para a aplicação da metodologia Box-Jenkins, 

realiza-se a identificação dos valores de p (elemento AR, i.e., autorregressivo), d (diferenças 

estacionárias) e q (elemento MA, i.e., média móvel). Como afirmam Gujarati e Porter (2011), 

a metodologia Box-Jenkins é um processo iterativo, o que implica na escolha inicial, com 

base em correlogramas de autocorrelação e de correlação parcial, dos elementos p e q. Após 

essa identificação, realiza-se a estimação (etapa 2.2), por meio da qual é possível observar 

com a aplicação do processo autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) os 

parâmetros dos termos AR e MA, o poder explicativo do modelo (R²), além das 

probabilidades associadas a cada componente do modelo e os respectivos coeficientes. 

Todavia, caso o modelo não se apresente devidamente ajustados na etapa 3 da 

metodologia Box-Jenkins (etapa 2.3 do protocolo de análise, verificação do diagnóstico), 

deve-se recomeçar a aplicação da metodologia (a partir da etapa 2.1) até o alcance de um 

modelo adequadamente ajustado aos dados, o que se dá com a indicação de observações da 

série como elementos que seguem um processo autorregressivo (AR) ou de média móvel (ou 

correlação parcial) (MA). Essa averiguação é dada principalmente na etapa 2.3.1, com a 

verificação da ausência de correlação serial nos resíduos por meio do Teste de Breusch-

Godfrey, no qual se espera o aceite da hipótese nula de inexistência de correlação serial que, 

em conjunto à análise dos correlogramas de autocorrelação e de correlação parcial, devem 

indicar a existência de um ruído branco, sugerindo um ajustamento do modelo aos dados 

(Gujarati & Porter, 2011). 

Em complemento, recomenda-se também a verificação de normalidade dos resíduos 

(etapa 2.3.2) e de ausência de heterocedasticidade dos resíduos (etapa 2.3.3), de forma a 

apresentar a robustez do modelo. A etapa 2.3.2 se dá com a aplicação do teste Jarque-Bera, 

em que se espera o aceite da hipótese nula de que os resíduos da regressão se comportam de 

forma semelhante a uma distribuição normal. Já a etapa 2.3.3 se dá com a aplicação do teste 

de Breusch-Pagan-Godfrey, no qual se espera o aceite da hipótese nula de que os resíduos são 

homocedásticos (Gujarati & Porter, 2011). 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 Entrevista com a Tesouraria 

Como apresentado na metodologia, a entrevista semiestruturada realizada com a 

responsável pela tesouraria da igreja estudada teve como base a seguinte questão: 

“Considerando sua experiência enquanto responsável pela tesouraria da instituição, quais 

fatores, na sua visão, podem explicar o comportamento de arrecadação de dízimo na 

comunidade? ”. A partir desta questão, elementos foram obtidos para a construção do modelo 

a ser analisado, conforme sugerido por Yin (2015). 

Em um primeiro momento, uma afirmação da 1ª tesoureira indica um aspecto 

importante da dinâmica de arrecadação de dízimo na comunidade: de acordo com a pessoa 

entrevistada, “a contribuição do dízimo é livre e espontânea, não há uma pressão sobre os 

membros da comunidade para que eles paguem o dízimo”. Tal informação indica que há um 

crescimento “orgânico” das receitas com dízimo na comunidade, não provocado por 



 

 

iniciativas diretas ou por pressão de membros da comissão administrativa ou mesmo do 

sacerdote da comunidade. Essa situação acaba em estar em consonância com o entendimento 

das igrejas católicas em geral onde, de acordo com o Código Canônico e o Catecismo da 

Igreja Católica, até mesmo se excluiu a palavra “dízimo” por sua vinculação ao entendimento 

de “dez por cento”, e se ressalta a necessidade de os fiéis atenderem as necessidades materiais 

da Igreja e as obras de caridade, porém de forma livre e de acordo com as suas possibilidades 

(Pugsley, 2010). Quanto às variáveis informadas pelo indivíduo entrevistado, estas estão 

sintetizadas no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Variáveis independentes extraídas da entrevista semiestruturada 

Variável Dependente Comportamento Esperado 

Renda Quanto maior a renda, maior o dízimo. 

Inflação Quanto maior a inflação, menor o dízimo. 

Domingos Quanto maior a quantidade de domingos, maior o dízimo. 

Festa  Em mês que ocorre festa, dízimo menor. 

Jantar Em mês que ocorre jantar, dízimo menor. 

13º salário Em mês que há 13º salário, dízimo maior. 

Fonte: elaborado pelos autores, com base em informações da entrevista. 

 

Com relação às informações apresentadas no Quadro 2, cabem as seguintes 

observações para a aplicação destas na metodologia Box-Jenkins: (i) quanto à variável 

“renda”, não foi possível a sua inclusão no modelo, visto que as informações de rendimento 

per capita apresentadas na Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio Contínua (PNAD) 

mensal, elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estão 

disponível apenas a partir de 2012; (ii) para a variável “inflação”, considerou-se a variação 

mensal do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); (iii) para a variável “domingos”, 

utilizou-se uma dummy em que o valor 1 foi atribuído para meses com cinco domingos e o 

valor 0 foi atribuído para meses com quatro domingos; (iv) ainda sobre a variável 

"domingos”, ressalta-se que as celebrações rotineiras realizadas na comunidade são realizadas 

apenas aos domingos; (v) tanto nas festas da comunidade (que, em geral, ocorrem duas vezes 

ao ano) quanto no jantar de Natal da comunidade (que ocorre no mês de dezembro), os 

membros da comunidade participam e pagam pelo ingresso ou consumação; (vi) pela 

possibilidade de ocorrência de inconsistências nos resultados, optou-se por não utilizar o 13º 

salário na análise de dados, apesar de mencionado, por se considerar temerário a utilização de 

dummies para determinação do efeito do 13º salário em determinados meses (como junho, 

novembro, dezembro e janeiro). 

Adicionalmente, a critério dos pesquisadores, incluiu-se no modelo a variável 

“recessão” nos dois cenários, para o qual, por meio de uma dummy, atribuiu-se o valor 1 para 

os meses do ano de 2015, nos quais já existia uma expectativa de recessão econômica (Costas, 

2015), e o valor 0 para os demais meses da série. Como resultado, apresenta-se no Quadro 3 

as variáveis independentes consideradas para a análise de dados. 

 
Quadro 3 – Variáveis independentes consideradas para a análise de dados 

Variável Dependente Comportamento Esperado 

Inflação Quanto maior a inflação, menor o dízimo. 

Domingos Quanto maior a quantidade de domingos, maior o dízimo. 

Festa  Em mês que ocorre festa, dízimo menor. 

Jantar Em mês que ocorre jantar, dízimo menor. 

Recessão Em período de recessão, dízimo menor. 

Fonte: elaborado pelos autores, com base em informações da entrevista. 



 

 

 

Vale ressaltar que, das variáveis resultantes da entrevista com a tesoureira e incluídas 

no modelo, conforme apresentado no Quadro 3, fatores demográficos como renda (e o seu 

incremento com o 13º salário, não presente no modelo), além da inflação, estão presentes, 

como observado nos estudos de Dahl e Ramson (1999) e Lincoln, Morrissey e Mundey 

(2008). Por outro lado, situações específicas da comunidade estudada foram elencadas, como 

a ocorrência de festas e jantares da comunidade e a quantidade de domingos no mês em que 

há celebração, elementos não observados em estudos anteriores realizados ao nível individual 

indicados no referencial teórico. 

 

4.2 Análise dos Dados Quantitativos 
Com a definição das variáveis dependentes a serem testadas, conforme apresentado no 

Quadro 3, seguiu-se para a análise dos dados quantitativos tomando como referência o 

protocolo de análise exposto no Quadro 1. A etapa 1 do protocolo de análise prevê a 

realização do teste de Dickey-Fuller aumentado para verificação da estacionariedade dos 

dados, sendo que a verificação da raiz unitária para a série “dízimo” indicou p-value = 0,9988, 

acatando-se a hipótese nula da existência de uma série não estacionária.  

Como mencionado, a adequada aplicação do método Box-Jenkins exige a utilização de 

dados estacionários e, por conta disto, a análise subsequente partiu da transformação da série 

temporal em diferença estacionária, utilizando-se para tal as primeiras diferenças (Gujarati & 

Porter, 2011). A aplicação do teste de Dickey-Fuller aumentado na série composta pela 

primeira diferença dos montantes mensais arrecadados de dízimo (doravante, “ddízimo”), 

indicou p-value = 0,0000, ou seja, rejeitou-se a hipótese nula de que esta série é não 

estacionária. Portanto, indica-se que a série “ddízimo” é estacionária, estando elegível para a 

aplicação da metodologia Box-Jenkins. 

Seguindo-se o protocolo de análise, a primeira etapa da metodologia Box-Jenkins 

solicita a identificação dos componentes p, q e d. Partindo dos pressupostos expostos na 

metodologia, em que a metodologia parte de um processo iterativo, indicou-se em uma 

primeira rodada como p a observação (1) da série “ddízimo” (AR(1)), como q a observação 

(1) da série “ddízimo” (MA(1)), e o número 1 como quantidade de diferenças estacionárias 

para d. Com essas informações, seguiu-se para a etapa 2.2 do protocolo de análise, em que se 

estimou os parâmetros dos termos AR e MA identificados na etapa anterior, aplicando-se o 

ARIMA. Um resumo dos resultados é apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – ARIMA, primeira rodada, série 2003-2015 

Variável Dependente: ddízimo   

Método: mínimos quadrados  

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Probabilidade 

C -175,3196 44,36501 -3,951755 0,0001 

Domingos 308,6801 118,4815 2,605302 0,0101 

Recessão -91,10296 30,24310 -30,12356 0,0031 

Jantar 425,8270 133,1462 3,198191 0,0017 

Inflação 2,974706 0,589706 5,044384 0,0000 

Festa 26,46712 84,75285 0,312286 0,7553 

AR (1) 0,040088 0,082840 0,483925 0,6292 

MA (1) -0,988400 0,010878 -90,86017 0,0000 

R²: 0,529391  Estatística F: 23,46237 

R² ajustado: 0,506828  Prob. (Est. F): 0,000000 

Durbin-Watson: 1,979437    

Fonte: dados da pesquisa 

 



 

 

Como é possível observar por meio da Tabela 1, das variáveis elencados no modelo, 

apenas a variável “festa” não apresentou resultados significativos a 5%, enquanto o poder 

explicativo do modelo é expresso por meio do R² = 0,5294. Contudo, é necessário realizar 

uma verificação dos resíduos, de forma a confirmar se o modelo possui um razoável 

ajustamento aos dados (Gujarati & Porter, 2011). Com isso, segue-se para a etapa 2.3 do 

protocolo de análise, em que se promove uma verificação do diagnóstico. 

O primeiro teste recomendado para a verificação do diagnóstico é a verificação da 

existência de correlação serial nos resíduos (etapa 2.3.1), o que se dá por meio do teste de 

Breusch-Godfrey. A aplicação do teste para esse modelo indicou p-value = 0,0076, ou seja, 

rejeitou-se a hipótese nula de inexistência de correlação serial, indicando a existência de 

autocorrelação forte entre os resíduos. Com esse resultado, como indicam Gujarati e Porter 

(2011), faz-se necessário reiniciar a metodologia Box-Jenkins, estimando-se novos 

parâmetros para AR e MA em um processo iterativo. 

Após a verificação dos correlogramas de autocorrelação e correlação parcial, a 

exclusão das variáveis “festa” e “inflação” do modelo, e após diversas rodadas de testes em 

um processo iterativo, chegou-se no seguinte modelo: 

 

Variável dependente: ddízimo 

Variáveis independentes: domingos, recessão, jantar 

p: AR(1), AR(2), AR(10), AR(13), AR(14), AR(16) 

d: 1 

r: MA(1), MA(3), MA(5), MA(8), MA(10), MA(11), MA(12), MA(13), MA(16) 

 

Um resumo dos resultados obtidos a partir da aplicação deste modelo é apresentado na 

Tabela 2. 
 

Tabela 2 – ARIMA, modelo ajustado, série 2003-2015 

Variável Dependente: Ddízimo   

Método: mínimos quadrados  

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Probabilidade 

C -82.37625 32.99279 -2.496795 0.0139 

Domingos 181.1682 83.49251 2.169874 0.0320 

Recessão -10.36814 20.65905 -0.501869 0.6167 

Jantar 406.4545 205.2529 1.980262 0.0500 

AR(1) -0.427612 0.076912 -5.559789 0.0000 

AR(2) -0.370071 0.066174 -5.592398 0.0000 

AR(10) -0.245631 0.075065 -3.272245 0.0014 

AR(13) 0.583580 0.060969 9.571690 0.0000 

AR(14) 0.208816 0.086141 2.424123 0.0168 

AR(16) -0.387229 0.076512 -5.060992 0.0000 

MA(1) -0.561855 0.051338 -10.94425 0.0000 

MA(3) -0.452947 0.051029 -8.876256 0.0000 

MA(5) 0.227698 0.065101 3.497633 0.0007 

MA(8) -0.315739 0.043643 -7.234654 0.0000 

MA(10) 0.373312 0.058387 6.393791 0.0000 

MA(11) 0.137022 0.063701 2.151037 0.0335 

MA(12) 0.488423 0.057935 8.430496 0.0000 

MA(13) -0.748736 0.069718 -10.73950 0.0000 

MA(16) -0.127814 0.053771 -2.377020 0.0190 

R²: 0,674494  Estatística F: 13,81429 

R² ajustado: 0,625669  Prob. (Est. F): 0,000000 

Durbin-Watson: 1,978015    



 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Como é possível observar por meio da Tabela 2, as variáveis “domingos” e “jantar” 

apresentaram resultados estatisticamente significantes ao nível de 5% neste modelo, sendo 

que o coeficiente para a variável “domingos” indica uma relação positiva entre as 

arrecadações de dízimo e a quantidade de domingos em um mês, e o coeficiente para a 

variável “jantar” indica que a ocorrência de jantar da comunidade aumenta o volume de 

entradas a título de dízimo. Já a variável “recessão”, apesar de o coeficiente indicar uma 

redução na arrecadação de dízimo em período de recessão econômica, esta variável não se 

apresentou como significante no modelo. 

O modelo apresentado na Tabela 2 também indica resultados estatisticamente 

significativos para as observações indicadas como elementos que seguem um processo 

autorregressivo (AR) e/ou correlações parciais (MA). Também é interessante observar que as 

inclinações de AR são, de acordo com os coeficientes, predominantemente negativas, o que 

sugere que o dizimista realiza contribuições a este título atualmente em montante superior ao 

que contribuiu no passado, sendo que as contribuições realizadas tanto no presente quanto no 

passado são autocorrelacionadas. 

Em geral, também se observa que o poder explicativo deste modelo (R² = 0,6745) é 

superior ao modelo inicial invalidado pela existência de autocorrelação serial nos resíduos. 

Contudo, também é necessário para este modelo realizar as verificações previstas na etapa 2.3 

do protocolo de análise. Inicialmente, o teste de Breusch-Godfrey indica p-value = 0,9205, 

acatando-se a hipótese nula quanto à inexistência de correlação serial. Este resultado, aliado à 

análise dos correlogramas de autocorrelação e de correlação parcial indicam a existência de 

um ruído branco, o que sugere um ajustamento do modelo aos dados. 

De forma complementar, seguiu-se o protocolo de análise com a realização de novos 

testes sobre os resíduos do modelo, com o intuito de verificação de normalidade e 

homocedasticidade. Com isso, realizou-se a verificação de normalidade dos resíduos com a 

aplicação do teste de Jarque-Bera (item 2.3.2), que indicou a rejeição da hipótese nula de que 

os resíduos da regressão se comportam de forma semelhante a uma distribuição normal 

(estatística Jarque-Bera = 15,369; p-value = 0,000; assimetria = 0,4154; curtose = 4,4012). 

Contudo, este não pode ser considerado como um problema severo dos resíduos, 

especialmente por ocorrer em uma série financeira composta por grande amostra, como é o 

caso (Brooks, 2008).  

Por fim, realizou-se o teste de Breusch-Pagan-Godfrey (item 2.3.3), com o objetivo de 

verificar a existência de homocedasticidade nos resíduos, que por sua vez com p-value = 

0,7818 indica o acatamento da hipótese nula de que os resíduos são homocedásticos, o que 

aumenta a robustez dos resultados do modelo. 

 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Tendo em vista a análise de dados empreendida no item 4.2, considerou-se para a 

discussão dos resultados o modelo ajustado obtido para a série de 2003 a 2015 apresentado na 

Tabela 2. Conforme apresentado na análise de dados, as variáveis “domingos” e “jantar” se 

mostraram estatisticamente significativas, enquanto a variável “recessão” não se mostrou 

estatisticamente significativa, e as variáveis “inflação” e “festa” foram retiradas do modelo 

logo após a primeira rodada. Visando maior aprofundamento na discussão dos resultados, 

estes foram levados ao conhecimento do indivíduo entrevistado, para confirmação do 

comportamento das variáveis previamente mapeadas e para discussão de possíveis 

explicações adicionais aos resultados divergentes do esperado. 



 

 

Ao realizar a confrontação dos resultados do modelo ajustado na Tabela 2 com o 

comportamento esperado das variáveis dependentes apresentado no Quadro 3, identifica-se 

inicialmente que a variável “festa” não apresentou relevância estatística no modelo, o que 

indica que, de forma divergente ao esperado, a ocorrência de festa na comunidade não 

diminui significativamente a arrecadação de dízimo do mês. Em discussão deste resultado 

com a pessoa entrevistada, este resultado foi recebido com surpresa, o que se nota com a 

afirmação subsequente de que “é notório que, em dias de festa, a entrada de dízimo é muito 

inferior, e até muitas vezes inexistente”. Uma possível explicação para a divergência entre os 

dados analisados e a percepção da tesouraria é de que uma baixa nas entradas de recursos a 

título de dízimo no mesmo domingo em que ocorre uma festa cause um viés na percepção de 

arrecadação no mês, que na realidade pode estar sendo normalizada nos outros domingos do 

mesmo mês em que ocorre a festa. 

Outras variáveis que não apresentaram comportamento significante no modelo 

ajustado são as variáveis consideradas externas ou demográficas: “recessão” e “inflação”. Ao 

contrário do esperado, não foi encontrada relação estatisticamente significativa entre aumento 

nos níveis de inflação e diminuição na arrecadação de dízimo (ou vice-versa) e, quanto à 

variável “recessão”, esta também não demonstrou no modelo ajustado relevância estatística. 

Indica-se que tais resultados estejam de acordo com o observado em estudos anteriores 

realizados a nível individual, como em Showers et al. (2011) ao indicarem menor peso para 

fatores externos na decisão individual em ofertar recursos financeiros para uma instituição 

religiosa. 

Em discussão destes resultados com a pessoa entrevistada, os resultados das variáveis 

“inflação” e “recessão” foram recebidos como algo possível. De acordo com a responsável 

pela tesouraria, “as pessoas que fazem parte da comunidade possuem um perfil tradicional e 

comprometido com a comunidade, e a fé em Deus e o comprometimento com a igreja leva as 

pessoas a não deixarem esses fatores influenciarem, principalmente a inflação e a recessão”. 

A invocação dos elementos “comprometimento”, “fé em Deus” e “perfil tradicional” sugerem, 

ainda, uma congruência com os apontamentos de Dahl e Ramson (1999) e Showers et al. 

(2011) sobre frequência e participação na comunidade, com Freeburg (2016) sobre a 

importância da crença, e com Lincoln, Morrissey e Mundey (2008) sobre a frequência e o 

conservadorismo teológico.  

Com a evolução na discussão dos resultados entre pesquisadores e tesoureira, foi 

possível levantar uma possível explicação para o comportamento não significativo das 

variáveis “inflação” e “recessão” no caso estudado, especialmente após o reporte sobre a 

relevância no modelo ajustado de elementos que indicam a existência de autocorrelação entre 

o valor arrecadado a título de dízimo no passado com o valor arrecadado de dízimo no 

presente (em que os resultados sugerem que o doador oferece atualmente valor superior ao 

que oferecia no passado).  

Seria possível explicar esse conjunto de resultados para as variáveis mencionadas por 

conta do perfil dos fiéis pertencentes à comunidade. Ao ser levantada a hipótese de que tais 

resultados indicavam uma considerável participação de aposentados na arrecadação de 

dízimo, tal percepção ficou ao encontro do entendimento da tesouraria, que confirmou que o 

perfil dos membros da comunidade é composto por uma grande quantidade de pessoas 

aposentadas (fato que pode ser observado pelo pesquisador participante). Dessa forma, torna-

se plausível supor que variáveis como “recessão” e “inflação” tenham pouca influência no 

comportamento das arrecadações de dízimo da igreja estudada, e que a autocorrelação do 

próprio valor seja relevante, já que doadores com este perfil possuem renda fixa, reajustável, e 

com menor sensibilidade a períodos de recessão que pudessem culminar na interrupção de sua 



 

 

renda. Indica-se, dessa forma, que os resultados possam estar ao encontro do que se sugere em 

literatura relacionada a respeito da importância do papel de indivíduos com idade mais 

avançada na arrecadação de dízimo (McIver & Currow, 2002; Hrung, 2004; James & Jones, 

2007; Lincoln, Morrissey & Mundey, 2008) e a menor importância de fatores externos (Dahl 

& Ramson, 1999; Showers et al., 2011). Contudo, a evidência empírica proporcionada pelo 

estudo de caso pode sugerir que os dois comportamentos podem estar relacionados. 

Quanto às variáveis que foram consideradas como estatisticamente significantes no 

modelo, destaca-se inicialmente a quantidade de domingos no mês. A suposição inicial de que 

quanto maior o número de domingos no mês, maior a arrecadação de dízimo, foi confirmada 

pela metodologia Box-Jenkins, tanto considerando a significância estatística, quando pelo 

sentido da relação, conforme expresso pelo coeficiente positivo. Já em relação à variável 

“jantar”, a qual se esperava que no mês de ocorrência de jantar da comunidade seria 

apresentada uma queda na arrecadação de dízimo, nota-se com a aplicação da metodologia 

que esta é uma variável significativa para explicar o comportamento do dízimo na 

comunidade, contudo os resultados indicam uma relação inversa ao esperado, ou seja, o 

modelo ARIMA apontou para a variável “jantar” que nos meses em que há jantar ocorre um 

aumento na arrecadação de dízimo. Em discussão deste resultado com a pessoa entrevistada, 

chegou-se à indicação de que, como os jantares da comunidade ocorrem todos os anos no mês 

de dezembro, a relação diretamente proporcional entre o evento e o dízimo seja, na verdade, 

efeito do recebimento de 13º salário pelos membros da comunidade (o que não foi possível 

incluir na análise de dados, como mencionado no item 4.1), o que sugere que, para esta 

especificidade de renda individual, possa existir uma relação com as contribuições a título de 

dízimo. 

 

6 CONCLUSÕES 

A quantidade de pesquisas que tratam sobre contabilidade e finanças em organizações 

religiosas ainda pode ser considerada limitada (Abdul-Rahman & Goddard, 1998; Booth, 

1993). Para que se amplie a oportunidade de investigações científicas nesse tipo de 

organização, estudos sugerem a relevância na análise de aspectos como práticas contábeis e 

ferramentas de contabilidade gerencial nas entidades do Terceiro Setor (Booth, 1993; Mário et 

al., 2013). Nesse sentido, não se trata apenas de pesquisas que levantem dados sobre as 

instituições religiosas, mas que sejam capazes de propor e explicar algumas variáveis que 

possam influenciar o processo de gestão e a própria continuidade das mesmas. 

Diante disso, a presente investigação direcionou como objetivo geral, por meio de 

estudo de caso único comum (Yin, 2015), a indicação de quais fatores explicativos da 

obtenção de receitas com dízimo de uma igreja católica de Curitiba, Paraná. Cabe destaque ao 

processo da pesquisa: a partir do marco teórico e empírico apresentado acerca dos aspectos 

contábeis aplicados a entidades do terceiro setor religiosas, da coleta de dados secundários 

sobre as receitas com dízimo obtidas pela entidade objeto de estudo, da entrevista com o 

responsável pelas funções financeiras, bem como a observação participante, foram 

estabelecidas as variáveis para as posteriores análises quantitativas dos dados.  

As análises atenderam ao protocolo estabelecido no estudo, aplicando-se inicialmente 

o Teste de Dickey-Fuller aumentado para verificar a estacionariedade dos dados e a 

metodologia Box-Jenkins para verificar as propriedades probabilísticas da série temporal do 

período 2003 a 2015. Os resultados demonstraram que as variáveis “domingos” (quantidade 

de domingos no mês) e “jantar” (mês que ocorre jantar na igreja) se mostraram 

estatisticamente significativas, sendo, porém, a última em sentido inverso ao esperado. A 

variável “recessão” (período de recessão econômica) não se mostrou estatisticamente 



 

 

significativa. Já as variáveis “inflação” (período de inflação) e “festa” (mês que ocorre festa 

na igreja) foram retiradas do modelo após a primeira rodada de análise por conta da 

inexistência de relevância estatística. Ainda, destaca-se a autocorrelação entre o valor 

arrecadado a título de dízimo no passado com o valor arrecadado de dízimo no presente, 

sugerindo que o doador oferece atualmente valor superior ao que oferecia no passado. 

Dessa forma, de acordo com as variáveis relacionadas, testadas e analisadas na 

pesquisa, foi possível determinar que a quantidade de domingos dentro de um mesmo mês, a 

ocorrência de jantar de confraternização da comunidade na igreja católica paranaense 

investigada, e a existência de autocorrelação entre os valores doados atualmente e os valores 

doadores anteriores, são fatores que podem explicar as receitas de dízimo. Com isso, indica-se 

que os resultados dessa investigação contribuem ao reforçar indícios presentes na literatura, 

contudo por meio de um estudo de caso que aborda diretamente uma série temporal de 

receitas obtidas a título de dízimo por uma instituição religiosa, de que fatores externos 

possuem menor peso na decisão de dizimistas, como indicado em Dahl e Ramson (1999) e em 

Showers et al. (2011), e de que fatores individuais possuem maior peso nessa decisão, como 

indicado em Dahl e Ramson (1999), Lincoln et al. (2008), Showers et al. (2011) e Freeburg 

(2016). 

Ademais, os resultados obtidos com essa investigação podem contribuir para a 

literatura acadêmica e para a realização de estudos futuros sobre o tema ao fornecer indícios 

de que características específicas do funcionamento da instituição religiosa possuem 

relevância na arrecadação de receitas com dízimo, especialmente como indicado nos 

resultados para a variável “domingos” para esse caso, sugerindo que tais elementos devem ser 

considerados no processo de planejamento de receitas e planejamento orçamentário dessas 

organizações. Outro indício oferecido à literatura acadêmica e viabilizado com a realização 

desse estudo de caso é a sugestão da existência de uma relação entre a menor importância de 

fatores externos e a maior importância de indivíduos com idade mais avançada na arrecadação 

de dízimo, já que, em geral, como tais indivíduos são aposentados, estes possuem renda fixa 

reajustável periodicamente e apresentam menor sensibilidade a períodos de recessão que 

pudessem culminar na interrupção de renda, o que também pode ajudar a explicar a relevância 

das autocorrelações na arrecadação de dízimo no modelo, elemento também não indicado em 

estudos anteriores. 

Assim como estabelecido nos pressupostos dos estudos de caso (Yin, 2015), não cabe 

ao estudo estender estes achados às demais entidades religiosas, porém, a pesquisa servirá 

como suporte na compreensão de aspectos de previsão de receitas e no plano orçamentário 

para essas entidades em investigações futuras. Como propostas investigativas a serem 

avaliadas cientificamente, demais variáveis podem ser incorporadas para testes com a 

ampliação do campo de pesquisa ou da quantidade de casos. Podem ser realizados estudos 

comparativos com igrejas católicas de um mesmo município, mas de diferentes bairros e 

diferentes regiões demográficas, incluindo variáveis externas regionais como o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), renda per capita, Produto Interno Bruto (PIB), entre 

outros. Sugere-se também a observação de fatores explicativos das receitas de diferentes 

religiões e de comunidades com diferentes características, como forma de ampliação a 

aprofundamento dos estudos sobre este tema, com o intuito de verificar o comportamento das 

variáveis utilizadas neste estudo e para reforçar ou contestar as conclusões aqui indicadas. 
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