NOTA FISCAL PAULISTA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE O
COMPORTAMENTO DO CIDADÃO DA GERAÇÃO Y
Antonio Nunes Pereira
Doutorando em Administração
Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS
Rua Santo Antonio, 50 – Centro - São Caetano do Sul – SP – CEP: 09521-160
E-mail: antonionpereira@uscs.edu.br
Telefone: (11) 2645-0823
Viviane Vieira de Andrade
Especialista em Gestão Tributária
Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS
Rua Santo Antonio, 50 – Centro - São Caetano do Sul – SP – CEP: 09521-160
E-mail: vivix.andrade@uol.com.br
Telefone: (11) 4239.3255
Ana Cristina de Faria
Doutora em Controladoria e Contabilidade
Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS
Rua Santo Antonio, 50 – Centro - São Caetano do Sul – SP – CEP: 09521-160
E-mail: anacfaria@uscs.edu.br
Telefone: (11) 9912.6431
RESUMO
O presente trabalho analisou o comportamento dos cidadãos na utilização dos incentivos
fiscais e instrumentos virtuais delimitados do Programa de Incentivo à Cidadania Fiscal Nota Fiscal Paulista (NFP) e os benefícios percebidos pela Geração Y (grupo de indivíduos
nascidos entre 1980 e 1999). A fundamentação teórico-conceitual baseia-se no
comportamento do cidadão da Geração Y, da transparência virtual propiciada pelo governo
eletrônico e no programa da NFP. A pesquisa de caráter exploratório está suportada por
instrumento semi-estruturado com dez questões fechadas e uma aberta. A amostra nãoprobabilística e por conveniência contemplou 117 respondentes na Grande São Paulo. Os
achados da pesquisa possibilitam defender que há forte adesão da amostra pesquisada
pertencente à Geração Y (75,8%). Parcela significativa dos respondentes (68%) dessa faixa
prefere o crédito em conta corrente como forma de uso dos benefícios do programa, seguidos
de 17% que opta pelo desconto no IPVA. 30,2% dos respondentes monitoram pelo menos
uma vez ao mês os créditos. A faixa etária entre 16 a 20 anos possui maior facilidade para
cadastramento, e as faixas entre 21 a 30 e entre 31 a 40 anos mantêm-se no mesmo nível de
acesso ao cadastro A faixa acima dos 41 anos não demonstrou a mesma facilidade para o
cadastramento no programa, o que se repete para a consulta e monitoramento e para o resgate
dos créditos. As estatísticas descritivas corroboram com o quadro teórico-conceitual de que os
representantes da Geração Y são hábeis na utilização de ferramentas ligadas à Tecnologia de
Informação; tal como o sistema da NFP, e são atentos aos seus direitos e inclinados a
buscarem retornos imediatos.
Palavras-Chave: Comportamento do Cidadão, Geração Y, Governo Eletrônico, Nota Fiscal
Paulista (NFP).

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho focaliza o uso da Nota Fiscal Paulista (NFP), instrumento utilizado pelo
Governo Paulista para combater a sonegação fiscal, por um grupo de contribuintes muito
peculiar, a Geração Y (grupo de indivíduos nascidos entre 1980 e 1999). Trata-se de um
fenômeno tributário atual, fruto de mudanças sociais e na gestão pública fazendária paulista.
O tema foi abordado a partir de referencial teórico para analisar os estudos no âmbito do
regime tributário e seus benefícios tanto para o fisco quanto para o contribuinte e cidadão.
Não são frequentes estudos que tenham como objeto de estudo a percepção do cidadão
sobre sistemas utilizados pelo Governo, fato que antecipa uma possível contribuição
acadêmica com novos achados sociais, justificando a presente pesquisa que utiliza uma
abordagem multidisciplinar ao combinar conhecimentos de Administração, Contabilidade e
Tecnologia da Informação. Fregonesi (2010, p.116) defende que o estudo das origens e das
aplicações, formas de crédito, perfil de consumo, evolução na legislação e operações e o
regime de retorno dos créditos é benéfico para o Estado e para o contribuinte, visto
exclusivamente no universo do fiscalizador. Pode-se considerar que outros agentes sociais, a
exemplo de contribuintes, comerciantes e pesquisadores, também tenham interesse no
comportamento do contribuinte.
De fato, há que se destacar que na presente pesquisa, aspectos de interesse social serão
estudados. Os usos sociais alternativos dos créditos com a doação dos créditos da Nota Fiscal
Paulista reforçam a perspectiva que orienta a presente pesquisa. Assim, este estudo focaliza os
elementos que sirvam para a compreensão do sistema da NFP e o uso por uma faixa de
contribuintes mais jovens, seu perfil de consumo e formas de utilização dos créditos recebidos
como benefícios, sem perder a visão crítica dos aspectos que o cercam, benefícios e
dificuldades encontradas para utilização.
Elali (2005, p.107) ressalta que a devida compreensão do universo tributário,
notadamente situa-se no direito tributário, existente acerca do tema, que é amplo e que
consiste na análise teórica do tema e exploração com pesquisas que permita identificar os
aspectos positivos e negativos que o estudo levará a identificar. Esse estudo reporta-se,
principalmente a dois tipos de pólos interessados: o fiscalizador e contribuinte que estão
contidos no sistema de arrecadação da Nota Fiscal Paulista. O problema da pesquisa inicia
com a identificação da preferência de utilização dos créditos gerados pelo sistema como base
principal da pesquisa os contribuintes da Geração Y. O estudo avança para aspectos
complementares ao identificar, por exemplo, os benefícios percebidos da adoção ao programa
sob ótica do contribuinte e a percepção dos benefícios da adoção da NFP pelo fisco e pelos
contribuintes participantes do programa de estímulo à cidadania fiscal do Estado de São
Paulo.
É possível correlacionar o problema da pesquisa com a obtenção de evidências de
comprometimento e adaptações para garantir o recolhimento e arrecadação do tributo;
importância do papel do contribuinte no cadastramento no programa de incentivo à cidadania
fiscal, e meios fazendários que facilitem a fiscalização do cumprimento das obrigações
tributárias. O problema que norteia esta pesquisa pode ser enunciado nas seguintes questões:
a) A Geração Y está se cadastrando no sistema da NFP? Qual a preferência de utilização dos
créditos da NFP pela Geração Y? Quais os benefícios da adoção da NFP sob ótica do cidadão?
O objetivo do estudo é explorar o comportamento de um grupo específico de cidadãos
– os da Geração Y em relação ao sistema da NFP. No atingimento desse objetivo, pode-se
obter informações sobre mudanças inerentes desse fenômeno e avaliar até que ponto foram
obtidos benefícios tanto para o cidadão quanto para o órgão fiscalizador.
A realização da pesquisa justifica-se em razão ao recente histórico de que a
implantação da NFP, de acordo com a legislação tributária para o Estado de São Paulo desde
meados de 2007, que exigiu do consumidor/cidadão uma rápida adaptação para que as novas
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regras fossem seguidas. Trata-se de uma política fazendária inovadora e que demonstra o
empenho do fisco em fortalecer e desenvolver instrumentos que garantam uma arrecadação
mais eficiente. O encontro da NFP com a nova geração de cidadãos, a Geração Y, propicia,
portanto, um fenômeno muito peculiar e pouco explorado na literatura e que esta pesquisa irá
abordar.
O presente estudo está organizado, além da introdução em mais 6 (seis) tópicos. A
segunda seção trata do comportamento do cidadão e a Geração Y, trazendo uma
caracterização introdutória sobre essa faixa de contribuintes de interesse do estudo. A terceira
seção trata do Governo Eletrônico no Brasil, assim como o quarto tópico descreve o Programa
de Estímulo à Cidadania Fiscal - NFP; o quinto traz os procedimentos metodológicos da
pesquisa, e o sexto traz a descrição e análise dos resultados. Por fim, no sétimo tópico são
apresentadas as considerações finais do estudo.
2 COMPORTAMENTO DO CIDADÃO E A GERAÇÃO Y
Rocha e Christensen (2008) defendem que o comportamento do consumidor, no caso
deste estudo, o cidadão, é um dos campos mais complexos relacionados à teoria de Marketing
e reúne contribuições de outras áreas como psicologia, sociologia, antropologia social e
econômica, o desenvolvimento teórico nesse campo de estudos tem-se produzido no âmbito
da abordagem das ciências comportamentais. Os mesmos autores relatam que não se pode
afirmar que exista apenas uma teoria do comportamento do consumidor às várias áreas do
comportamento humano ainda estão longe da integração por uma ciência única. Existe, porém
um conjunto de teorias sobre o comportamento humano que permite melhorar a capacidade de
predizer o comportamento do consumidor, sobre uma variedade de aspectos desde o campo da
psicologia geral, social, sociologia e antropologia.

Figura 1: Modelo psicológico do comportamento do consumidor
Fonte: Adaptado de Rocha e Christensen (2008, p.57)

A Figura 1 indica que cada indivíduo tem um conjunto de necessidades que precisam
ser atendidas, e quando uma necessidade não é atendida, o indivíduo busca alternativa para
seu atendimento. Decisões de compras são influenciadas por características pessoais, como
idade, estágio no ciclo de vida, ocupação, situação econômica, estilo de vida e valores. Muitas
dessas características têm impacto direto sobre o comportamento do consumidor. As pessoas
compram diferentes artigos e serviços durante a vida, o gosto em alguns aspectos relaciona-se
à idade. Os padrões de consumo, geralmente são moldados de acordo com o ciclo de vida da
família, numero de pessoas, idade e sexo além de outras transformações ao longo do tempo,
(KOTLER; KELLER, 2006, p.194-195).
O consumidor não adota necessariamente um único tipo de regra de escolha para suas
decisões. Elas variam de acordo com as alternativas, passando pela sua intenção atitudes e
fatores, considerados fundamentais na decisão de compra. Há, então, o relacionamento das
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atitudes e fatores que possam interferir entre a intenção e a decisão. Na presente pesquisa, há
interesse especial pelo fator idade para evidenciar se ele tem influência no comportamento do
cidadão em relação à NFP, já que mudanças de atitudes e comportamentos dos jovens
refletem-se cada vez mais na sociedade de hoje.
Pode-se inferir que são estabelecidos padrões de consumo e produção diferentes e os
próprios sonhos entre as gerações. Nascidos entre 1980 e 1999, esses jovens estão chegando à
vida adulta entre seus 21 a 31 anos, ao mercado de trabalho e começam a interferir de maneira
direta no destino da sociedade. São muito bem informados, mas também possuem um
componente de alienação por não conseguirem lidar com toda essa informação de maneira
produtiva. Nasceram em famílias mais flexíveis e o convívio com os familiares é diferente em
relação às gerações anteriores. Pode-se dizer que estaria determinado ao jovem da Geração Y
o destino de modificar profundamente os paradigmas e premissas estabelecidos. Contudo, isso
não pode acontecer sem considerar as características que formaram as gerações anteriores e
que ainda interferem muito no presente e futuro da sociedade (OLIVEIRA, 2010). Na
sequencia, no Quadro 1, algumas características dessa geração:
Principais características da Geração Y
Positivas
Negativas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

domínio da tecnologia
responsabilidade social
multitarefa
dispostos a correr riscos
iniciativa
lidam muito bem com as mudanças
resilientes
pensam em ambiente sustentável
agilidade
bom relacionamento
senso de oportunidade
inteligência
aprendem rapidamente

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

dificuldade para respeitar hierarquia
dificuldade com formalidade e na política
prepotência
ultrapassa etapas importantes
inquietação permanente
mais descompromissado
arrogância
impaciência
imaturidade
não têm protocolos de hierarquia

Quadro 1: Principais características da Geração Y
Fonte: Adaptado de Oliveira (2010, p. 25-36).

Conforme se apresenta no Quadro 1, Oliveira (2010, p. 25-36) destaca que a Geração
Y possui características marcantes em sua personalidade e comportamento. Essas
características são predominantes nesses jovens e são subdivididas em características
positivas e negativas identificadas nessa geração. Para Lipkin e Perrymore (2010), de um
modo geral, a Geração Y estabelece, expressa e mantém seus relacionamentos de forma
totalmente diferente das gerações anteriores, devido à socialização eletrônica. Essa geração
garante seus relacionamentos e contatos frequentes com as informações, independente de
tempo, distância e localização. Esse grupo de indivíduos mantém envolvimento com
atividades que enfatizam o contato social. A utilização da ferramenta internet para essa
geração é muito natural.
A Geração Y possui novas formas de pensar, comunicar-se, atuar, de fazer negócios,
de buscar seus direitos que são realidade na cultura da sociedade, por meio do comportamento
e suas motivações para adquirir conhecimento e experiências dentro da sociedade que será
refletida em suas vidas, pessoal e profissional para os jovens dessa geração. Contempla
indivíduos frágeis e inconstantes, que se alteram com uma velocidade estupenda. Entretanto,
muito embora exista uma tendência que diferenciaria a Geração Y da anterior, não é possível
estabelecer um período exato para cada fase do processo de mudança, ou ainda para a total
aceitação e mudanças de comportamentos (LIPKIN; PERRYMORE, 2010).
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Na visão de Andrade (2008), apesar do peso numérico e da importância das questões
que envolvem este segmento populacional, ainda se tem pouca repercussão na formulação de
programas de políticas públicas para esse grupo da população. Andrade (2008) acrescenta,
ainda que durante muito tempo, o termo juventude manteve-se associado apenas ao período
da adolescência, sendo que algumas questões pertinentes aos jovens foram desconsideradas
para atuação de ações públicas estatais, direitos e oportunidades que são palavras-chave na
linguagem que caracteriza a atual política nacional de juventude.
Há que se destacar nesse contexto social o fato de que a tecnologia criou alternativa e
novas possibilidades onde o Estado pode cumprir suas funções e obrigações, desempenhando
seu papel com eficiência e transparência (MORA, p. 5). Nesse caso, pode inferir que as
práticas tributárias seriam influenciadas por essas questões sócio-demográficas. A NFP parece
representar uma reorganização da gestão fazendária que passa a utilizar incentivos em
detrimento da tradicional abordagem de fiscalização, mormente relacionada à punição. Ainda
que não seja encontrado o conceito desenvolvido, pode-se remeter facilmente à NFP aos
aspectos de agregação de valor para a gestão fazendária, contribuinte, cidadão e sociedade.
3 GOVERNO ELETRÔNICO NO BRASIL
O Governo tem como função organizar e disciplinar a relação entre as pessoas corrigir
e complementar o sistema tributário que se mostra dinâmico (FREGONESI, 2010). Este, por
si só, não é capaz de harmonizar todas as funções tributárias e econômicas. Para tal, deve estar
presente, normatizando e minimizando os conflitos. Ataliba (2008) comenta que os tributos
podem interferir na economia privada, incentivando setores de atividades, ramos econômicos
ou regiões custeiam atividades que originalmente não são próprias do Estado.
Há nesse contexto a abertura de um enorme leque de possibilidades com as novas
configurações societais. Esse ambiente de novas tecnologias suscita um conjunto de novas
descobertas para informatização de atividades e comunicação disponibilizadas para cidadãos,
empresas e demais setores da sociedade. A Tecnologia viabiliza possibilidades para atingir os
objetivos traçados quando se migra para a esfera governamental e política com a abertura por
parte do governo para a transparência e participação societal em todo seu processo histórico e
do balanço de forças políticas existentes na sociedade (PINHO, 2007 p. 473).
Porter (2004, p. 53) destaca que as implicações para as políticas governamentais são
de que um Governo é importante, tornando seu papel adequado para que as forças do mercado
operem. A política do Governo é ter o papel na criação e manutenção da vantagem nacional.
Os governos podem influenciá-la tanto positiva quanto negativamente. A meta central da
política do governo para com a economia é dispor dos recursos nacionais, de forma a obter
altos e crescentes níveis nos seus resultados de arrecadações (PORTER, 2004). Ainda segundo
este autor, a política governamental deve preocupar-se em estabelecer bases para melhoria da
vantagem competitiva no País; porém, não raro, as políticas estão voltadas para a preservação
de velhas vantagens, e na realidade, impedem o aprimoramento.
Paula (2005, p. 178) ao discutir os limites e potencialidades para uma nova gestão
pública, destaca as vertentes - gerencial e societal. A autora questiona quais são e até que
ponto são eficazes as relações entre o Estado, buscando formas de organização e participação
social. Contudo, inegável é que o Estado Brasileiro experimentou propostas para reformular
as instituições políticas e a dinâmica administrativa. Limites e fatores positivos que
contribuam para o sucesso da Administração Pública são cada vez mais discutidos,
necessários e exigidos pela sociedade que parece ter que buscar os pontos favoráveis das
vertentes - gerencial e societal. (PAULA, 2005, p.179).
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Modelos
Administração
Pública
Gerencial

Administração
Pública
Societal

Limites
a) Centraliza o processo decisório e não
estimula a elaboração de instituições
políticas mais abertas à participação
social.
b) Enfatiza mais as dimensões sociais e
políticas da gestão.
c) Implementou um modelo de reforma e
gestão pública que não foi construído
no país.
a) Não tem uma proposta nova para
organização do parelho de estado.
b) Não elaborou mais sistematicamente
alternativa de gestão coerente com seu
projeto político.
c) Não conseguiu ainda desenvolver uma
estratégia que articule as dimensões
econômico-financeira, institucionaladministrativa e sociopolítica da
gestão pública.

Pontos Positivos
a) Possui clareza em relação à
organização do aparelho de
estado e métodos de gestão.
b) Alguns métodos gerencialistas
vêem melhorando a eficiência do
setor público, especialmente no
campo econômico financeiro.

a) Procura elaborar um projeto de
desenvolvimento que atenda aos
interesses nacionais.
b) Está construindo instituições
políticas e políticas públicas mais
abertas á participação social e
voltadas para as necessidades dos
cidadãos.

Quadro 2: Limites e pontos positivos dos modelos de gestão
Fonte: Adaptado de Paula (2005, p.178)

O Quadro 2 destaca os limites positivos dos modelos de gestão na administração
pública em suas vertentes gerencial e societal. Ficam evidentes os pontos positivos e limites
nas decisões e processos dos modelos de administração. Na administração gerencial destacase positivamente a melhoria na eficiência do setor público com utilização de novas
ferramentas e tecnologias. A perspectiva societal destaca-se positivamente a participação mais
aberta e atendimento às necessidades em projetos que atendam ao interesse dos cidadãos.
Fernandes (2004, p.102) discute acerca do sentido e das implicações para as
experiências administrativas públicas, bem o como o Governo Eletrônico ingressou nas
agendas governamentais com grande visibilidade. Em síntese, o autor defende que as
concepções, o modelos, as tecnologias e os instrumentos associados ao sistema têm o
potencial necessário para aplicar as principais inovações na administração pública, orientando
o Governo brasileiro nas suas práticas e procedimentos necessários ao cumprimento de suas
finalidades e de suprir as necessidades da população. Tecnologias associadas ao e-business
também provocam mudanças para o setor público. Os governos de diversos setores estão cada
vez mais adaptados às tecnologias da internet para prestar informações aos cidadãos e as
empresas com as quais trabalham (LAUDON; LAUDON, 2008, p.153).
Chahin et al (2004, p.3) afirma que a “união das tecnologias de informação e de
comunicação eletrônicas digitais convergentes oferece meios poderosos e cada vez mais
baratos de aperfeiçoar nossa democracia, pagar nossa divida social e estimular nossa
economia”. Os autores Laudon e Laudon (2008 p.155), por sua vez, comentam, ainda que o
Brasil desponte como líder no e-government entre os países em desenvolvimento, é
considerado um exemplo a ser seguido; considerando que o país incorpora rapidamente os
modelos consagrados no mundo e apresenta com frequência inovações e adaptações bem
sucedidas.
Haldenwang (2004) acredita que o Governo Eletrônico é instrumento para aumentar a
eficiência da administração pública, melhorar o fornecimento de serviços públicos e reforçar a
abertura e a transparência de processos políticos. Fugini, Maggiolini e Pagamici (2005, p.
306) consideram que um dos principais motores desse modelo é a expectativa de redução de
custos na gestão pública.
A governança eletrônica no âmbito dos governos contempla todo o suporte digital para
a elaboração de políticas públicas, para a tomada de decisões, para a gestão de recursos
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públicos, financeiros, humanos, de conhecimento, patrimoniais e outros. A governança é
importante para estados e municípios, melhorem sua gestão financeira e seus sistemas de
arrecadação; ao passar dos anos, as fazendas estaduais e algumas dos grandes municípios
brasileiros, principalmente as capitais, constroem um perfil de uso de tecnologias inovadoras
com o objetivo de aplicar práticas modernas de gestão (PEREIRA, 2008 p.6).
Lemos e Levy (2010 p.139) destacam que a doutrina inglesa do e-government tem o
mérito de ser clara. Trata-se, em essência, de aplicar ao serviço público métodos em termos de
eficácia e transparência.
Princípios Fundamentais do E-government
Construir serviços em torno das escolhas dos cidadãos
Tornar o governo e seus serviços mais acessíveis
(e não em torno dos privilégios da administração);
(notadamente pela internet);
Incluir as populações desfavorecidas pelas formas
Melhor utilizar a informação em particular com a
tradicionais de governo
conexão de sistemas de informações hoje separados.

Quadro 3: Princípios fundamentais do e-government
Fonte: Adaptado de Lemos e Levy (2010, p.139).

O Quadro 3 informa os quatro princípios fundamentais do governo eletrônico. Em
suma, o Governo deve centrar-se no atendimento para o cidadão. Esse movimento acarreta
progresso da democracia, permitindo que o Estado não cometa arbitrariedades e apresente
uma ferramenta útil transparente, flexível e prática para que os contribuintes identifiquem o
uso racional de suas contribuições, (LEMOS; PIERRE; 2010). Prats e Lasagna (2001 p.45),
por sua vez, entendem que governabilidade não é estabilidade política, e sim capacidade de
uma determinada sociedade enfrentar positivamente os desafios e oportunidades que se
apresentam em determinado momento. Assim a governabilidade é entendida como a
capacidade influenciada pela cultura, valores, atitudes que norteiam as relações de uma
sociedade.
Mora (2005, p.1) destaca que governo eletrônico em um estado federativo envolve
ações dos três níveis, ainda que a esfera federal seja a líder no uso de tecnologia da
informação está presente para o exercício das atividades governamentais em todos os níveis
de governo. Os avanços em termos de governo eletrônico criam um ambiente propício ao
desenvolvimento e aprofundamento das relações intergovernamentais possibilitando a
consolidação e implantação dos projetos, mostrando força no governo eletrônico (MORA
2005, p.28).
Na visão de Laudon e Laudon (2008, p.58), o conceito de e-government refere-se à
aplicação da internet e demais tecnologias para facilitar a relação entre o governo, órgãos
públicos e os cidadãos. Além de melhorar a prestação de serviços, o e-government torna a
operação do governo mais eficiente, tanto para a prestação de serviços quanto para melhor
eficiência na arrecadação. Chahin et al (2004, p.28) ressaltam que a utilização da tecnologia
na administração financeira e no relacionamento com o contribuinte gera uma cultura e
conhecimento sobre sua necessidade.
Quando se inicia a implantação de um sistema de informação de uma entidade pública,
imagina-se as estruturas burocráticas e isoladas do contexto que se deve operar na obtenção
dos resultados da implantação dos sistemas eletrônicos. Tal postura mostra-se importante, pois
os dados obtidos pela administração pública são constituídos por informações que registrem
atos formais juridicamente predefinidos, por exemplo para a gestão de impostos e tributos
para melhor administração e arrecadação pública. (FUGINI; MAGGIOLINI; PAGAMICI,
2005, p. 303-307)
Coelho (2001, p.120) destaca que com um programa de mudança e modernização ao
utilizar-se a tecnologia da informação na gestão pública, os resultados são positivos e
orientados ao cidadão. Os mesmos acabam por refletir em melhorias na forma como o
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Governo elabora suas políticas; avalia a qualidade dos serviços prestados; provê serviços de
interesse da sociedade; utiliza as novas tecnologias e valoriza o serviço publico.
Para Almeida (2007, p. 2), o uso da internet como tecnologia de informação pelos
governos, com o intuito de atender aos princípios que usualmente norteiam a implantação do
e-government, pauta-se na democratização do acesso à informação e na universalização dos
serviços públicos. No Brasil, a expressão e-gov é utilizada para indicar serviços eletrônicos
disponibilizados pelo Governo Federal, entre eles a entrega de declarações, divulgações de
editais governamentais, institucionais sobre benefícios da previdência. Em dezembro de 1999,
foi lançado o Programa Sociedade da Informação, como parte da política de e-government do
Governo Federal brasileiro, ofertando na internet serviços aos cidadãos, nos anos seguintes
cada vez mais ferramentas da internet foram adotadas pelo Governo para negócios e
transparência da atividade governamental. (ALMEIDA, 2007 p. 6-7).
Informação

Administração
Pública

Entidade
Gerida
Elaboração
Ato
de Dados
Administrativo
Figura 2: Sistemas de Informações Administrativos
Fonte: Adaptada de Fugini; Maggiolini; Pagamici (2005, p. 302)

A Figura 2 evidencia corresponde um sistema de informação administrativo na função
da gestão pública, as fontes de informação nesses sistemas possuem documentos e
subprodutos de atos administrativos o papel desses sistemas é gerir a função do Governo no
exercício da sua função nas entidades públicas e no fornecimento dos serviços públicos.
Pinho (2008, p.484), por sua vez, defende que a TI acaba por potencializar novos
comportamentos de cidadania, eficiência administrativa e fomentar práticas de controle social.
Uma sociedade que cada vez mais faz uso de tecnologias, recursos digitais, a criação de
facilidade de acesso e busca pela informação toma como fundamental a prestação de contas e
informações sobre a administração pública por meio de divulgação em portais do Governo.
Os avanços nessa área de TI interligam o mundo por meio da Internet, garantindo a expansão
da economia, e passam a colaborar com os Governos no exercício de suas funções. O alvo
principal do Governo Eletrônico é melhorar o desempenho interno e externo do setor público
(SCHEDLER; SCHARF, 2001).
O Brasil desponta como líder em Governo Eletrônico entre os países em
desenvolvimento; entretanto, esse movimento desenvolve-se em nível mundial e há várias
experiências comprovadamente exequíveis que, com adaptações poderiam ser utilizadas no
Brasil com sucesso. Entre os países que dispõem de legislação sobre o assunto, estão a
Argentina, Chile, México, Costa Rica, Colombia e Austrália, além dos países da União
Européia, em função da adoção da Diretiva 115/2001.
O Governo brasileiro, que tem despontado como líder em Governo Eletrônico entre os
países em desenvolvimento, vem utilizando a experiência de Governos Eletrônicos de outros
países como modelo, tais como Espanha, Chile e México, e entrou na era digital com o SPED
- Sistema Público de Escrituração Digital, visando a aproximar o fisco de seus contribuintes
(BRASIL, 2010). O SPED é um projeto que foi instituído em 2007 pelo Ministério da
Fazenda e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal
brasileiro. Constitui em avanço nas relações entre o fisco e os contribuintes e cidadãos. O
projeto consiste na modernização da sistemática atual de cumprimento das obrigações
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acessórias, utilizando-se de certificação digital (PEREIRA, 2008, p.6).
Pereira (2008) destaca que o site do Ministério da Fazenda deixa claro que antes de ser
um simples instrumento de aumento de arrecadação, o SPED pretende proporcionar melhor
ambiente de negócio para o País e redução de custos para todos os agentes da economia. Há,
também a missão de modernizar os processos de interação entre a administração pública e as
empresas.
Dessa maneira, o e-government caminha em fases para substituição de documentos
impressos por eletrônicos, utilizando como base modelos de governos eletrônicos de outros
países. O SPED é um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação,
armazenamento e autenticação de livros e documentos integrantes da escrituração comercial e
fiscal das empresas, por meio de fluxo único e automatizado de informações. Na opinião de
Dinis (2009), propiciará benefícios para os contribuintes, tais como: a simplificação das
obrigações acessórias; eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;
redução de erros de escrituração que podem levar ao pagamento de multas; a redução de
custos com impressão, aquisição de papel e formulários, e armazenamento de documentos,
gerando, também impacto ambiental favorável.
O SPED é dividido em três subprojetos: a) nota fiscal eletrônica (NF-e); b) sistema de
escrituração digital fiscal (SPED-Fiscal), e c) sistema de escrituração digital contábil (SPEDContábil). Faria et al. (2009, p.12) destacam que a expectativa de melhoria com o uso do
SPED beneficia vários atores. As empresas terão uma redução de erros operacionais,
considerando que a Nota Fiscal Eletrônica - NFe é emitida mediante a validação do sistema
on-line do Governo. O fisco terá mais agilidade no acesso às informações dos contribuintes.
De fato, esses benefícios são potencializados, uma vez que o SPED tem como objetivo
trabalhar com os arquivos digitais em substituição aos livros fiscais e contábeis de papel pelos
eletrônicos. Há, portanto, um impacto positivo na redução da quantidade de impressos,
beneficiando também o meio ambiente e propicia, inclusive, o cultivo da consciência
sustentável entre sociedade e Governo. Diante desse contexto de modernização na gestão
pública, surge no Estado de São Paulo um Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal - Nota
Fiscal Paulista – NFP.
4 PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL - NOTA FISCAL PAULISTA
- NFP
A partir da Constituição Federal (1988), o antigo Imposto sobre Circulação de
Mercadorias (ICM), de competência dos estados e do distrito federal, passou a incidir também
sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Esse tributo passou, então, a ser denominado de Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (2010), o principal
imposto estadual incidente sobre as empresas é o Imposto sobre operações relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Este imposto é a maior fonte de recursos
financeiros para o Estado, situando-se entre os tributos administrados pelas fazendas estaduais
e do Distrito Federal.
Carazza (2005, p.35) afirma que o interesse na melhoria da forma de arrecadação pelo
ICMS tem sido renovado, uma vez que esse imposto é a principal base de arrecadação dos
Estados. Dessa maneira, o fisco busca desenvolver tecnologias que facilitem a fiscalização do
cumprimento das obrigações tributárias e aumento da arrecadação. Pinho (2007, p. 471)
destaca ser inegável o crescimento acelerado das tecnologias de informação e comunicação
(TIC) nos últimos anos. Esse avanço se dá com a crescente obsolescência existente,
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configurando inclusive um possível novo estágio do desenvolvimento das sociedades que
coloca, não só enormes possibilidades de mudanças sociais como uma série de questões
marcadas pelo tempo.
O Governo do Estado de São Paulo sancionou em 28/08/2007 o Projeto de Lei que
dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal, aprovado pela
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Toporcov (2009, p.31) destaca que o
Programa da Nota Fiscal Paulista - NFP consiste na devolução de 30% do ICMS efetivamente
recolhido pelo estabelecimento comercial a seus consumidores. Trata-se de um incentivo para
que os cidadãos que adquirem mercadorias exijam do estabelecimento comercial o documento
fiscal.
Os consumidores que informarem o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no momento da compra escolhem como receber os
créditos, e ainda concorrem a prêmios em dinheiro, incentivando à adesão ao programa
(TOPORCOV, 2009 p. 31). O objetivo do programa é estimular os cidadãos que adquirem
mercadorias, o hábito de exigir do fornecedor a Nota ou o Cupom Fiscal, visando a: combater
a sonegação fiscal; incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte
interestadual e intermunicipal a exigir do comerciante a entrega de documento fiscal e reduzir
o comércio informal e de produtos ilegais.
Entre os benefícios do programa para o fisco, destacam-se: ampliação da base de
contribuintes pela demanda por emissão de Notas e Cupons Fiscais; cruzamento eletrônico de
informações e aprimoramento dos controles fiscais e a redução da sonegação fiscal
possibilitando uma maior arrecadação (SEFAZ-SP, 2010). No que diz respeito aos benefícios
do programa para o consumidor destacam-se: alternativas para utilização dos créditos;
distribuição de até 30% do valor recolhido pelo estabelecimento comercial, proporcional ao
valor da nota fiscal; fortalecimento do exercício da cidadania, contribuindo para a redução da
sonegação fiscal; participação em sorteios; e programa reduz a carga tributária para o
consumidor, sendo que até 30% do ICMS efetivamente recolhido a cada mês pelo
estabelecimento fornecedor é distribuído a todos os compradores que forneceram o numero de
cadastro pessoa física (CPF) ou cadastro nacional pessoa jurídica (CNPJ), proporcionalmente
ao valor de sua compra (SEFAZ-SP, 2010).
Para o estabelecimento comercial, destacam-se os seguintes benefícios do programa:
dispensa de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF) no caso de emissão
exclusiva da Nota Fiscal On-line; fortalecimento do combate à pirataria de produtos; maior
isonomia e justiça fiscal, com diminuição da concorrência desleal; redução de custos de
aquisição de papel, redução de custos de impressão e armazenagem de documentos fiscais;
redução no tempo de guarda (armazenagem) dos documentos fiscais, simplificação das
obrigações acessórias e incentiva ao uso de relacionamentos eletrônicos com os contribuintes
(SEFAZ-SP, 2010).
O programa caminha no sentido da informatização de documentos em papel
transformando-os em eletrônicos, pois exige que todas as notas emitidas sejam registradas
pelos estabelecimentos no banco de dados da Secretaria da Fazenda (SEFAZ-SP, 2010).
Estando com o cadastro atualizado Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social (SEADS) poderá ser beneficiada das seguintes formas:
a) Participar dos sorteios mensais da Nota Fiscal Paulista,
b) Participar dos sorteios mensais da Nota Fiscal Paulista, nos quais a cada R$100,00
(cem reais) em notas fiscais registradas na Secretaria da Fazenda, será atribuído
um bilhete eletrônico numerado para concorrer a prêmios em dinheiro.
c) Receber doações de créditos referentes à Nota Fiscal Paulista, e
d) Receber a doação de documentos fiscais sem o CPF ou CNPJ (SEFAZ-SP, 2010).
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Os critérios para utilização dos créditos seguem os critérios estabelecidos no
programa, conforme divulgados no site da NFP (SEFAZ-SP, 2010). O credito é liberado para
utilização em dois períodos, sendo: Abril – créditos referentes aos documentos fiscais do 2º
semestre do ano anterior e Outubro – créditos referentes aos documentos fiscais do 1º
semestre do ano corrente. Atualmente, o sistema disponibiliza as seguintes formas de
utilização do crédito:
a) pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA) do
exercício seguinte disponível apenas em outubro;
b) transferência dos créditos para outra pessoa física;
c) solicitação do depósito dos créditos para uma conta corrente ou poupança de
titularidade do usuário, e
d) doações às entidades paulistas de assistência social e da área da saúde, sem fins
lucrativos.
O prazo para resgate dos créditos é de 5 anos, contado da data em que tiver sido
disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Não poderão utilizar os
créditos gerados os inadimplentes em obrigações pecuniárias, de natureza tributária ou não
tributária, do Estado de São Paulo. O cálculo dos créditos é realizado após o vencimento dos
prazos de registro e de retificação dos documentos fiscais, sendo informado ao consumidor no
terceiro ou quarto mês após a data da emissão da nota/cupom fiscal. O prazo é de até 10 (dez)
dias úteis, exceto nos casos em que tenham sido informados dados incorretos no momento da
solicitação, tais como: números de agência e conta. Neste caso, será realizado o estorno,
retornando o valor à conta corrente da Nota Fiscal Paulista (SEFAZ-SP, 2010).
O documento fiscal poderá ter qualquer valor; entretanto, o consumidor terá direito
aos créditos proporcionais ao valor de suas compras.
O consumidor deverá exigir nos
estabelecimentos comerciais emissores de Nota Fiscal Paulista, o documento fiscal no ato da
compra, informando seu CPF ou CNPJ. Após os cálculos dos créditos, o consumidor deverá
aguardar a liberação para utilização e selecionar uma das opções disponíveis no sistema.
Mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, ou seja, não é o estabelecimento
comercial que efetuou a venda que recolhe o imposto, mas sim o fabricante, a operação
comercial poderá gerar crédito zero ou créditos, caso o estabelecimento comercial recolha o
ICMS referente à venda de outros produtos.
O Governo do Estado de São Paulo implantou em dezembro de 2008 o sorteio de
prêmios aos cidadãos que participam do Programa, para incentivar essa participação. Por
meio do site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, o Governo disponibiliza
informações sobre a execução orçamentária e financeira para conhecimento e
acompanhamento da sociedade (SEFAZ-SP, 2010), tal como o que se pode evidenciar na
Tabela 1.
Tabela 1: Resultados do Programa NFP 2007 a 2010 – SEFAZ /SP
Total Distribuído
Créditos distribuídos
Prêmios distribuídos
Usuários cadastrados
Notas/cupons fiscais registrados
Estabelecimentos cadastrados
Adesões ao Regulamento do Sorteio
Fonte: Adaptada de SEFAZ-SP (2010)

R$ 3.330.264.445,90
R$ 2.960.364.445,90
369.900.000,00
10.107.795
10.942.089.367
657.818
8.375.059

Os dados apresentados na Tabela 1 informam os resultados da apuração referente ao
programa da nota fiscal paulista, resultados divulgadas pelo site da SEFAZ-SP, em que indica
o total resultado do programa entre 2007 e 2010. Na sequência, informa os créditos e prêmios
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distribuídos, números de usuários, notas e cupons fiscais, estabelecimentos cadastrados e
números de adesões aos prêmios distribuídos por sorteios. O Programa disponibiliza no site
da NFP para seus usuários manuais e aplicativos com o objetivo de facilitar a utilização do
sistema.
Cabe destacar, ainda que no Estado de São Paulo, a Cidade de São Paulo, também
apresenta um Programa de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NF-e, em que o cidadão
(tomador de serviços) que pedir a emissão da NF-e poderá utilizar parte do Imposto sobre
Serviços - ISS recolhido para abater até 50% do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
(PCSP, 2011).
5 METODOLOGIA DE PESQUISA
Esta é uma pesquisa exploratória (MALHOTRA, 2006). Para responder à questão
central da pesquisa e atender aos objetivos do estudo, foi escolhida a pesquisa do tipo survey,
(BABBIE, 1999). Em relação à coleta de dados, utilizou-se amostra não-probabilística e, sim
intencional e por conveniência. A partir do referencial teórico-conceitual foi proposta a
conjectura de que existam padrões de utilização de incentivos e uso do programa Nota Fiscal
Paulista pelos contribuintes da Geração Y. Operacionalmente, os dados obtidos foram
tabulados e transformados em gráficos a partir da suposição de que os comportamentos
seriam iguais. Para avaliação do comportamento na utilização do Programa de Estímulo à
Cidadania Fiscal, utilizou-se a metodologia apresentada por Richardson (2008) na elaboração
da pesquisa.
Participaram deste estudo 117 sujeitos, sendo 83 estudantes da faixa considerada
Geração Y, ou seja, nascidos entre 1980 e 1999 e 34 estudantes de gerações anteriores de
acordo com a faixa etária identificada na pesquisa. Os participantes são moradores da região
Metropolitana de São Paulo. Os sujeitos do grupo da Geração Y no total de 83 identificados
possuem idade mínima de 16 anos e máxima de 30. Dos respondentes da pesquisa, 30% são
do sexo masculino e 70% são do sexo feminino; sendo que destes, 43,59% possuem pós –
graduação lato sensu; 5,13 % graduação; 28,21% ensino médio e 23,08% ensino médio com
curso técnico.
Para o levantamento dos dados necessários à realização deste estudo foi utilizado um
questionário contendo 10 questões fechadas e uma questão aberta, contemplando questões
sobre o grau de conhecimento do cidadão sobre o Programa da NFP, sobre o cadastro e
utilização do sistema, sobre a solicitação da NFP a cada compra e a utilização dos créditos,
bem como sobre a frequência com que monitora seus créditos e sobre sua consideração em
relação aos benefícios que este programa proporciona para os diversos atores na cadeia
tributária: Fisco, Contribuinte, Cidadão/Consumidor, Entidades Assistenciais e Sociedade em
Geral.
Os sujeitos desta pesquisa receberam pessoalmente os questionários, que foram
recolhidos depois de respondidos pelos participantes. Posteriormente, os dados foram
compilados e foram tratados na análise exploratória de dados a partir do banco de dados da
pesquisa. Por seu caráter exploratório, a análise dos resultados pesquisa limitou-se a
procedimentos estatísticos descritivos (DIEHL; SOUZA; DOMINGOS, 2007). Freund e
Simon (2000) consideram que a estatística descritiva possui limitações ligadas, pelo fato de os
dados serem, costumeiramente, obtidos em amostras por conveniência e intencionais, tal
como no caso deste artigo, o que incita generalizações por parte dos pesquisadores que
analisarão os resultados. Foram utilizados gráficos de barra, pizza, de caixa e folhas; essa
utilização foi oportuna, por facilitar a evidenciação de possíveis tendências do fenômeno de
comportamento da Geração Y em relação à NFP.
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6 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Com auxílio da análise exploratória de dados por gráficos, os resultados serão
comentados a seguir. As respostas às questões de pesquisa foram analisadas, e uma vez
confrontadas com o referencial teórico, fundamentarão as conclusões finais. Dessa forma,
buscou-se responder às questões sobre a preferência de utilização dos créditos da NFP pela
Geração Y e as evidências de benefícios da adoção da referida nota sob a ótica do cidadão.

Gráfico 1: Cadastramento no Portal da NFP
Fonte: Dados da pesquisa (2010)
Conforme Gráfico 1, pode-se verificar que 75,8% dos respondentes que pertencem à
Geração Y cadastraram-se no Portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para o
Programa de Incentivo à Cidadania Fiscal. Aparentemente, o resultado pode expressar maior
propensão desse grupo em participar do programa. Em termos conceituais, essa informação
corrobora a expectativa desse grupo quanto à maior facilidade com uso de sistemas de
informação e seu maior engajamento com a política e-government. Em relação ao uso do
crédito, existem algumas possibilidades, a serem vistas no Gráfico 2.
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
2% 6%

DESCONTO NO IPVA

8%

DOAR PARA ENTIDADES
ASSISTENCIAIS
OUTROS

0%

17%
REPASSAR O CREDITO PARA
OUTRA PESSOA
NÃO RESPONDEU
68%

Gráfico 2: Preferência de uso do crédito da NFP
Fonte: Dados da pesquisa (2010)
Pode-se verificar no Gráfico 2, os possíveis usos dos créditos da NFP: crédito em
conta corrente, desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA,
doação para entidades sociais, repasse do crédito para outra pessoa, não respondentes e
outros. Identificou-se que a preferência de utilização dos benefícios da nota fiscal paulista por
parte do grupo analisado é crédito em conta corrente, com 68% da preferência; seguidos de
17% que opta pelo desconto no IPVA. Em relação à consulta dos créditos, os cidadãos tem
diversos hábitos, a serem vistos no Gráfico 3, a seguir:
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Gráfico 3: Frequência de consulta dos créditos
Fonte: Dados da pesquisa (2010).
No Gráfico 3 pode-se verificar que o grupo selecionado consulta, em sua maioria
(30,2%), mensalmente os créditos. Há, contudo, uma participação relevante daqueles que
consultam trimestralmente de 25,4% em relação às alternativas indicadas: diariamente,
mensalmente, semestralmente, não consulta/monitora, semanalmente, semestralmente,
trimestralmente e outros. Assim, o grupo mostrou evidencias que corroboram o aspecto de
busca pelos seus direitos para os participantes da Geração Y. A facilidade de cadastramento
em relação às faixas etárias pode ser evidenciada no Gráfico 4:

Gráfico 4: Facilidade para cadastramento
Fonte: Dados da pesquisa
Conforme apresentado no Gráfico 4, a faixa etária entre 16 a 20 anos possui maior
facilidade para cadastramento. Cabe destacar que as faixas entre 21 a 30 e entre 31 a 40 anos
mantêm no mesmo nível de acesso ao cadastro. Já para a faixa mais distante da Geração Y, ou
seja, acima dos 41 anos, não demonstrou a mesma facilidade para o cadastramento no
programa. Identifica-se, assim, que a Geração Y tem maior facilidade na utilização de
ferramentas ligadas às tecnologias de informação. O comportamento próximo das três
primeiras faixas pode ser explicado pela dificuldade de demarcação em termos temporais da
Geração Y. É possível que exista um caráter de transição ou maior influência entre as faixas
etárias mais próximas. Esse fenômeno se repete no que diz respeito à facilidade para consulta
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e monitoramento dos créditos, mas se contraria em relação às rotinas de controles:

Gráfico 5: Facilidade para consulta e monitoramento de créditos
Fonte: Dados da pesquisa
Conforme apresentado no Gráfico 5, a faixa etária entre 16 a 20 anos, a mais jovem da
chamada Geração Y, por sua vez, não consulta ou monitora seus créditos. Apesar de
destacarem-se no uso de tecnologias, identificou-se que estes jovens não estão habituados à
rotina de acompanhamento dos benefícios gerados por apuração no período, o que para as
demais faixas etárias manteve-se equilibrado. Em relação à teoria, o comportamento de baixo
monitoramento pode estar associado ao atributo de impaciência, característica desvantajosa
dos integrantes da Geração Y, conforme abordado na fundamentação teórica.

Gráfico 6: Facilidade para resgate dos créditos
Fonte: Dados da pesquisa
Portanto, pode-se verificar no Gráfico 6, que não há maior facilidade no uso da
Geração Y, faixa etária abaixo dos trinta anos de idade em relação às demais faixas
apresentadas. Porém, pode-se defender que exista maior facilidade no cadastramento,
consulta/ monitoramento e resgate, conforme apresentado nos Gráficos 4 e 5; bem como uma
relação quando comparada às demais faixas identificadas na pesquisa, fora do grupo
considerado Geração Y – dos nascidos entre 1980 e 1999 . Essa informação corrobora a
expectativa de que os indivíduos da Geração Y possuem maior facilidade no uso de novas
tecnologias e programas informatizados.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo permitiu a discussão do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal
Nota Fiscal Paulista - no contexto da Geração Y. Pode-se documentar que o objeto do estudo
está no contexto de legislação e administração tributárias que exigem do cidadão uma rápida
adaptação para que as novas regras sejam seguidas.
Nesse sentido, demonstrou-se o empenho do fisco em fortalecer e desenvolver
instrumentos que garantam uma arrecadação mais eficiente e de meios que facilitem o acesso
e controle pelo contribuinte e a administração pública. Colocou-se em evidência a tendência
de modernização quanto ao cumprimento das obrigações tributárias e a intenção do Governo
de cada vez mais lançar mão das tecnologias, como Governo Eletrônico (e-government) para
facilitar o acesso do contribuinte e aumentar a eficiência/valor dos processos de gestão
fazendária.
A literatura consultada aponta formas em que o Governo procura, de maneira
simplificada, com a utilização da tecnologia de informação a seu favor, lançar meios para:
inibir a sonegação, melhorar o controle, ser mais transparente, praticar políticas de
sustentabilidade e combater a evasão fiscal, o que resulta em maior efetividade da cadeia
tributária.
Pode-se perceber que o efeito do programa Nota Fiscal Paulista é positivo no Estado
de São Paulo no âmbito do fisco, dos contribuintes e dos cidadãos. A aplicação do
questionário capturou um senso de comprometimento e percepção de benefício quando a
maioria dos sujeitos já haviam se cadastrado no programa. O cidadão representa uma figura
participativa e ativa no processo tributário baseado na Nota Fiscal Paulista.
Os achados da pesquisa possibilitam defender que há forte adesão da amostra
pesquisada pertencente à Geração Y (75,8%). Parcela significativa dos respondentes (68%)
dessa faixa prefere o crédito em conta corrente como forma de uso dos benefícios do
programa, seguidos de 17% que opta pelo desconto no IPVA. 30,2% dos respondentes
monitoram pelo menos uma vez ao mês os créditos. A faixa etária entre 16 a 20 anos possui
maior facilidade para cadastramento, e as faixas entre 21 a 30 e entre 31 a 40 anos mantêm-se
no mesmo nível de acesso ao cadastro A faixa acima dos 41 anos não demonstrou a mesma
facilidade para o cadastramento no programa, o que se repete para a consulta e monitoramento
e para o resgate dos créditos. As estatísticas descritivas corroboram com o quadro teóricoconceitual de que os representantes da Geração Y são hábeis na utilização de ferramentas
ligadas à TI; tal como o sistema da NFP e são atentos aos seus direitos e inclinados a
buscarem retornos imediatos.
A presente pesquisa explorou um tema de tal característica inovadora permitindo
vislumbrar futuras pesquisas sobre o comportamento do contribuinte em relação a outros
aspectos a exemplos de resgate e monitoramento do programa de estimulo à cidadania fiscal.
Futuras pesquisas podem utilizar testes estatísticos inferenciais para suportar novos achados,
bem como o desenvolvimento de estudos futuros que comparem os programas estaduais de
Notas Fiscais Eletrônicas, que também são potenciais geradores de novas evidências no
campo multidisciplinar da Administração, Contabilidade e Tecnologia da Informação.
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