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RESUMO 

 

A partir de dados para 111.123 servidores públicos estaduais ativos e 

aposentados do Poder Executivo do estado do Ceará, com referência em abril 

de 2012, e informações referentes à folha de pagamento do serviço público 

estadual, remuneração e valores de descontos com empréstimos consignados 

em folha de pagamento, esta dissertação analisa os determinantes da 

probabilidade de um servidor público do estado estar endividado ou sobre-

endividado, sendo esta última categoria caracterizada pela existência de um 

endividamento acima da média de seu grupo. Modelos de variável dependente 

binária com hipótese Probit são desenvolvidos e os resultados permitem inferir 

que no conjunto das categorias funcionais, a propensão ao endividamento varia 

de 40% a 75% e ao sobre-endividamento varia de 27% a 75%, o que sinaliza 

uma situação financeira crítica dos servidor estadual.  

 

Palavras-chaves: Endividamento. Sobre-endividamento. Empréstimo consig-

nado. Modelos de escolha qualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

As from informations upon 111.123 active and retired state public workers from 

the executive power of the state of Ceará, regarding to the month of April of 

2012, and informations regarding to the payroll of the state public service, wag-

es and discount values with monthly deduction from the payroll, this paper ana-

lyzes the determinants of the likelihood of a public state worker to be indebted 

or over-indebted, taking into account that this second category is characteristi-

cally indebted over the average of its group. Dual dependent variable models 

with probit theory are developed and the results show that in the functional cat-

egory groups, the probability of indebtedness varies from 40 and 75 per cent, 

and the over-indebtedness varies from 27 and 75 per cent, which means a criti-

cal financial situation of the state worker. 

 

Key-words: Indebtedness. Over-indebtedness. Monthly reduction from the 

payroll. Qualitative choice models.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Um dos temas mais abordados nos meios de comunição do estado do 

Ceará e que é pauta certa nas Mesas de Negociação Permanente (MENP) en-

tre representantes do Governo e dos Sindicatos/Associações são os emprésti-

mos consignados em folha de pagamento do servidor público. 

 Seja por culpa de salários considerados baixos, por má gestão financei-

ra, por falta de educação financeira, influência da forte marketing promocional 

que influencia na aquisição daquele produto "da moda", caros tratamentos de 

saúde e/ou estéticos ou apenas pela facilidade de se conseguir um empréstimo 

a taxas ditas atraentes, grande parte dos servidores públicos estaduais do Cea-

rá apresentam, configurando em seu contracheque, um empréstimo consigna-

do. 

 Este trabalho propõe a estimação de um modelo econométrico que for-

neça, por resultado, a probabilidade de um determinado servidor público do 

Poder Executivo do estado do Ceará vir a ter sua remuneração mensal com-

prometida com o dito empréstimo. Assim, pretende-se encontrar a probabilida-

de, através de um modelo PROBIT, de determinado servidor estar endividado 

ou sobre-endividado.  

 Portanto, a variável dummy observada será: 

i. no modelo que analisa o endividamento: se o servidor possui ou não endivi-

damento, através de empréstimo consignado e 

ii. no modelo que analisa o sobre-endividamento: se o servidor possui endivi-

damento superior à média do grupo a que pertence, excetuando-se o mesmo.  

 O objetivo é, consequentemente, encontrar a propensão dos servidores 

de cada um dos 9 grupos possuírem o endividamento ou, ainda, o sobre-

endividamento. Pretende-se, também, verificar se as variáveis contidas nos 

modelos: remuneração, tempo de serviço, sexo, situação funcional e local de 

exercício são determinantes para este endividamento. 
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 Com os resultados obtidos, espera-se que o presente estudo possa con-

tribuir para que as políticas públicas na área de crédito consignado possam vir 

a ser elaboradas de modo mais positivo ao servidor.  

 Utilizando-se como base de dados, obtidos pelo Sistema de Folha de 

Pagamento (SFP), com informações relativas aos 111.123 servidores ativos e 

inativos do Poder Executivo do estado do Ceará, com período de referência em 

abril de 2012, foi realizada uma análise de endividamento, através de modelos 

de escolha qualitativa, com base num modelo cross-section. 

 Pindyck (2004) afirma que quando uma ou mais das variáveis explanató-

rias em um modelo de regressão são binárias, podemos apresentá-las em for-

ma de variáveis dummy. Modelos de escolha binárias partem do princípio que 

indivíduos (entenda-se: famílias, cidades, empresas) deparam-se com uma 

escolha entre duas alternativas e esta escolha depende de características pas-

síveis de identificação. 

 O primeiro capítulo, apresenta uma contextualização histórica da atual 

realidade econômica brasileira, fazendo-se um comparativo com outras cultu-

ras econômicas. Trata, também, da expansão do crédito e suas consequências 

dentro de uma sociedade capitalista de consumo. Explana sobre o crédito con-

signado relatando um breve histórico e conceitos relacionados. E, por fim, traz 

um apanhado de como o servidor público do estado do Ceará encontra-se nes-

te cenário e o quanto vem realizando o empréstimo consignado em folha de 

pagamento. 

 O segundo capítulo faz uma análise exploratória dos dados. Explica a 

metodologia adotada para a separação e homogeneização dos grupos. Traz a 

definição das variáveis utilizadas, dos grupos e das regiões geográficas. Com-

pleta este capítulo, um conjunto de 5 tabelas com estatísticas descritivas sobre 

os dados. 

 No terceiro capítulo é apresentado o modelo empírico que fornecerá 

subsídios à conclusão do estudo (neste trabalho, o modelo de escolha qualita-

tiva). E, na etapa que segue, a apresentação dos resultados, através de tabe-

las, e discussão dos dados obtidos. 
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 O último capítulo versará sobre a conclusão do trabalho, objetivando 

trazer um conjunto de considerações finais a cerca do problema de endivida-

mento desses servidores, pretende responder qual o perfil dos servidores mais 

endividados, considerando-se à variáveis em estudo e sugere, ainda, novas 

ideias para o trabalho.  

 

 

2. LITERATURA SOBRE ENDIVIDAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO 

 

 Inicialmente, antes de ser explorada a propensão ao endividamento e ao 

sobre-endividamento do servidor público do Poder Executivo estadual do Cea-

rá, necessária se faz uma revisão de literatura relativa ao tema. Para isto, 

apresentam-se na seção 2.1. um breve histórico na atual realidade econômica 

nacional e as modificações no modo de se enxergar o crédito, na seção 2.2. a 

importância da educação financeira e como esta pode vir a ser o principal de-

terminante ao endividamento e na seção 2.3. como o servidor público estadual, 

o Governo do estado do Ceará e o sistema bancário se comportam junto ao 

empréstimo consignado em folha de pagamento e sua legislação. 

 

2.1. O atual cenário econômico brasileiro e o crédito. 

 No Brasil, desde o advento do Plano Real, em 1994, vive-se um momen-

to econômico positivo, que tem como principal característica a estabilização 

financeira da moeda. A estabilidade econômica, o controle da inflação, o de-

créscimo dos juros, dão condições para que o indivíduo tenha uma visão mais 

estável dos seus investimentos e possa ter uma confiança em projetos futuros. 

 Carvalho (2008), fala que o mercado regional nordestino, assim como o 

brasileiro, vem atravessando um novo momento financeiro, marcado pela atual 

crise econômica. Por um lado, temos um cenário nacional desfavorável, quanto 

ao emprego e do outro as inovações do processo de bancarização (acesso à 

abertura de contas sem comprovação de renda ou depósito mínimo, como a 
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poupança, por exemplo), que vem tornando cada vez mais fácil o acesso ao 

crédito. Além da presença do crédito consignado para assalariados e beneficiá-

rios da previdência social, e a implantação do microcrédito produtivo  

 O crédito, como relevante instrumento de fomento econômico, assumiu 

um caráter de grande importância na sociedade capitalista. Pois, devido ao 

abandono de seu antigo estigma (sinônimo de pobreza), ele passou a permitir a 

uma parcela considerável da população acesso a produtos e serviços até então 

inatingíveis, considerando o poder aquisitivo deste segmento social. E é este 

mesmo crédito, então, que antes consistia num mero recurso de acesso a bens 

de consumo indispensáveis. Era buscado por aquele empregado que não con-

seguia terminar o mês com seu salário e tinha, geralmente, um fim de alavan-

car à demanda doméstica. Era relegado àqueles que não dispunham de outro 

meio para a manutenção própria e familiar. 

 Segundo Casado (2000), sob a concepção atual da sociedade em que 

se vive, infelizmente, o homem é o resultados do seu patrimônio. Sua casa, 

suas vestimentas, seus acessórios, seu carro e todos os demais bens de con-

sumo. Tudo isto é o que traduz a existência humana. A pessoa ocupa determi-

nada classe social dependendo de suas posses. A sociedade de consumo pa-

droniza costumes e cria necessidades. 

 Como se não bastasse, em grande parte das vezes, uma exclusão eco-

nômica resulta, também, numa social, pois o indivíduo endividado e sua família 

são marginalizados do grupo ao qual pertencem, dado que não podem adquirir 

os novos produtos e/ou serviços postos pelo consumo. Reiterando-se o pará-

grafo anterior através da máxima em que o indivíduo é valorado pelo que pos-

sui. 

 Pode-se considerar inconteste que o crédito permite resolver o problema 

de acesso de muitas famílias a bens que são indicadores de qualidade de vida 

e até mesmo indispensáveis ao bem-estar mínimo das famílias. Não existe 

economista no mundo que duvide da importância do crédito como gerador de 

crescimento, pois ao propiciar o aumento do consumo, obriga as empresas a 

produzirem em maior escala e a empregar mais, aumentando o poder de com-

pra da população, com melhora do seu nível de vida e assim por diante.  
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 Conforme Franco (2002), o estímulo da economia se dá individual e glo-

balmente. O crédito para consumo gera efeitos positivos para a coletividade. 

Pois quando uma parcela da população aumenta seu consumo de uma cesta 

de bens e serviços, a oferta desta terá que se adequar, produzindo mais, ge-

rando mais empregos e, consequentemente, em termos agregados, mais renda 

estará disponível na economia. 

 Contudo, deve-se ter em mente que consumo e consumismo são entes 

distintos. Enquanto o consumo se revela na aquisição saudável de bens do 

mercado, ou seja, na aquisição do necessário para a garantia de uma existên-

cia digna, o consumismo é a compulsão por consumir. O consumismo resulta 

na aquisição do supérfluo, que, na verdade, é incutido na cabeça dos consumi-

dores como necessidade (são as famosas aparentes necessidades criadas pe-

los fornecedores da sociedade de consumo por meio do marketing). 

 Ao se fazer uma análise histórica da economia brasileira, tem-se essa 

busca por crédito como uma constante. Independente da situação econômica 

brasileira, com juros considerados abusivos ou moderados, as filas por crédito, 

nas instituições financeiras que prestam tal serviço, são numerosas. 

 Com o passar foi do tempo, esse comportamento vem paulatinamente 

sendo alterada. A partir de iniciativas norte-americanas, impingiu-se ao crédito 

uma nova feição. Este país vislumbrou na mudança de conotação deste bem 

uma forma de expandir sua economia. Óbvio que esta nova percepção sobre o 

crédito não ficou exclusivamente em solo americano. Ultrapassou suas frontei-

ras, chegando em todo o mundo capitalista, inclusive, no Brasil. Hoje, pode-se 

dizer que o Brasil tem características de consumo que o caracterizam como um 

discípulo estadunidense.    

 Foi a partir deste novo modo de enxergar o conceito de crédito, que a 

sociedade de consumo passou a lutar pela viabilização do acesso ao crédito a 

todas as classes sociais, para que essa gama significativa de pessoas, em es-

pecial os mais pobres, tivesse meios para concretizar seus desejos e necessi-

dades: a aquisição da casa própria, do carro, do eletrodoméstico, do computa-

dor ou do celular da moda. "Comprar", com certeza, tornou-se palavra de or-

dem e está diretamente relacionado ao sentimento de inclusão social. 
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2.2. A educação financeira e o endividamento. 

 Os recursos são escassos, porém as necessidades e os desejos são 

ilimitados. Assim, o comportamento do consumidor, como afirma Lélis (2006), 

sempre envolve escolhas, seleção de alternativas, ou seja, consumir sempre 

envolve tomar decisão. Muitas das decisões tomadas em relação ao dinheiro 

decorrem de hábitos, nem sempre saudáveis, oriundos de outrem. 

 Contudo, uma gama de escritores e especialistas no assunto são unâ-

nimes em discorrer sobre a falta de educação financeira do brasileiro. E, neste 

contexto, está inserido o servidor público. Elemento de uma classe social que 

tem a estabilidade financeira como diferencial. 

 Dentro de um cenário econômico com moeda estável, a projeção do fu-

turo se torna mais fácil. Tendo-se, ainda, aquele salário mensal como certo, as 

projeções tornam-se mais realísticas.  

 Karsaklian (2000) define classe social, em seu sentido mais amplo, co-

mo uma divisão relativamente homogênea e permanente de uma sociedade, no 

seio da qual é possível classificar indivíduos ou famílias que compartilham valo-

res, modos de vida, interesses e comportamentos de consumo. 

 De acordo com Wengrzynek e Carmo (2003), observa-se que consumi-

dores de classes sociais inferiores são menos informados sobre o preço e mais 

sujeitos a comprar produtos em promoção e a prazo. Ao contrário, os membros 

de classes sociais mais privilegiadas utilizam menos os preços como referência 

e sim o valor intrínseco dos produtos. 

 O nível de endividamento dos brasileiros, em geral, ainda é baixo quan-

do comparado com o de outros povos. Aqui, o endividamento abaixo dos 40% 

do PIB, índice bem menor que aquele encontrado nos países de maior renda. 

 Em particular, o endividamento dos servidores públicos vem tomando, 

nas últimas décadas um tendência de acentuado crescimento. Não sendo raros 

os casos em que os pagamentos mensais superam em muito a capacidade de 

pagamentos destas pessoas. Nesses casos, fica explícita a falta de educação 

financeira dos servidores públicos vis-à-vis a sua "estabilidade econômica". 
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 O estado do Ceará, como exemplo, tinha, até agosto de 2009, um núme-

ro significativo de servidores  nessa situação, ou seja, que recebiam o contra-

cheque "zerado". Essa foi uma das motivações que corroboraram a preocupa-

ção do Governo a tomar uma atitude na questão do efetivo controle da margem 

consignável. 

 Carmargo (2007) sugere que a educação financeira é refletida no contro-

le correto do dinheiro. A gestão financeira pessoal ou planejamento financeiro 

pessoal consiste em estabelecer e seguir uma estratégia mais ou menos deli-

berada e dirigida para a manutenção ou acumulação de bens e valores que 

irão formar o patrimônio de uma pessoa e de sua família. Essa estratégia pode 

estar voltada para o curto, médio ou longo prazo e visa garantir a tranquilidade 

econômico-financeira do indivíduo. 

 O termo financeira, aplica-se às atividades relacionadas ao dinheiro na 

vida cotidiana das pessoas, como controle do orçamento, utilização de cartões 

de crédito, cheques e decisão de investimento. O termo educação, na área de 

finanças, para o mesmo autor, significa o conhecimento dos termos financeiros 

de mercado, habilidade com a matemática financeira para interpretar dados 

financeiros e efetuar decisões sábias quanto ao uso do dinheiro, e também 

abrange o conhecimento de direitos, normas sociais e experiências práticas. 

 Assim, fica implícito, nesse conjunto de conceitos, que é incontestável 

ter o conhecimento. Worthigton (2008) fala que o conhecimento financeiro pode 

ser dividido em duas vertentes: pessoal e profissional. A pessoal corresponde 

ao conhecimento dos aspectos de funcionamento da economia, orçamento, 

poupança, investimento e seguro. A profissional compreende o entendimento 

de relatórios financeiros, fluxos de caixa e dos mecanismos de governança co-

orporativa de empresas. 

 Na literatura internacional há diversos estudos que apontam a importân-

cia de programas de educação financeira para empresas. Dolvin e Templeton 

(2006) evidenciam a disseminação desses programas em empresas principal-

mente nos Estados Unidos da América. 
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 Na busca pelo controle financeiro, é necessário, inicialmente, a determi-

nação quantificada daquilo que se ganha e daquilo que se gasta. Esta inequa-

ção pode ser positiva ao indivíduo, gerando poupança, se houver um sinal mai-

or que, e nociva, gerando endividamento, se houver um sinal menor que. Se-

gundo esse prisma, Cerbassi (2004) afirma que a riqueza não depende do que 

se ganha, mas sim da forma como se gasta. Com uma renda baixa é possível 

dignamente construir um padrão de vida confortável, e de forma consciente e 

inteligente manter esse padrão no futuro. Da mesma forma grandes rendas 

podem não garantir a sustentabilidade de um padrão de vida com conforto, de-

vido à ineficiência da gestão do dinheiro de quem recebe. 

 De acordo com Marques e Frade (2003), o endividamento é o saldo de-

vedor de um agregado, o que significa dizer que endividamento é a utilização 

de recursos de terceiros para fins de consumo. Ao se apossar desse recurso, 

se estabelece um compromisso em devolver, com a data estabelecida, tal mon-

tante, normalmente acrescido de juros e de correção monetária. 

 O endividamento pode ser acompanhado pelo descumprimento do com-

promisso assumido com outrem, surgindo assim a inadimplência, ou seja, o 

fato deste devedor não honrar o pagamento pontual dos compromissos finan-

ceiros. 

 Conforme Marques e Frade (2003), a situação mais grave que pode de-

correr do endividamento é o sobre-endividamento, também designado por fa-

lência ou insolvência, que consiste nos casos em que o devedor está comple-

tamente impossibilitado, de forma duradoura ou estrutural, de pagar uma ou 

mais dívidas. 

 

2.3. O servidor público e o empréstimo consignado. 

 Numa tentativa de obrigar o servidor a ter mais controle sobre seus ren-

dimentos remunerativos e de beneficiá-lo, quando este precisar de um emprés-

timo, com taxas mais atrativas em relação às praticadas pelo mercado de um 

modo geral, o Governo do Estado do Ceará determinou, desde setembro de 

2009, que nenhum servidor poderá pagar, sob a forma de empréstimo consig-
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nado, mais de 40% de sua remuneração líquida fixa e, sob a forma de consig-

nação obrigatória por decreto, mais de 20% da mesma base. 

 Em termos utilizados pelo Governo do Estado do Ceará, empréstimo 

consignado é o empréstimo que o servidor estadual faz junto à instituição fi-

nanceira e que será descontado em folha de pagamento. Consignação obriga-

tória por decreto é o pagamento de planos de saúde, odontológicos, funerários, 

previdenciários e seguros de vida em folha de pagamento. As fronteiras especi-

ficadas no parágrafo anterior são calculadas sobre a remuneração líquida fixa, 

resultado da diferença entre a remuneração bruta fixa e os descontos fixos, 

como, por exemplo, imposto de renda, desconto de previdência, associações e 

sindicatos entre outros. 

 Esta preocupação com a "saúde" financeira do servidor público - seja 

federal, estadual ou municipal -, ativo ou aposentado e o pensionista existe em 

todos os estados brasileiros. Em Goiás, por exemplo, o SINDGOIÂNIA tem rea-

lizado palestras semestrais em todos os órgãos municipais da prefeitura da 

capital a fim de conscientizar os servidores do perigo do empréstimo consigna-

do sem planejamento. 

 O Governo do Estado do Ceará adotou a ideia similar e, numa parceria 

com o SEBRAE, vem aplicando cursos presenciais e a distância sobre educa-

ção financeira. A medida foi uma sugestão dos sindicatos e associações deste 

estado e vem obtendo muito boa receptividade por parte dos servidores. 

 Segundo Takeda (2006), o crédito consignado em folha de pagamento é 

uma modalidade de empréstimo em que o devedor sofre um desconto no salá-

rio para pagar sua dívida com o banco. Apesar de a dívida ser do empregado, 

o empregador retém parte do salário correspondente à prestação devida e 

transfere o valor ao banco. O mecanismo de retenção da renda e o de sua 

transferência ao banco pelo empregador aumenta a garantia de recebimento 

na modalidade crédito consignado em comparação a outros empréstimos pes-

soais. Em virtude do menor risco de default na operação consignada, é razoá-

vel esperar menor custo para o tomador de recursos nessa modalidade. 
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 Como a instituição tem uma garantia real de recebimento, posto que o 

tomador terá o valor deduzido do seu salário ou aposentadoria, as taxas de 

juros praticadas são menores que, por exemplo, a de um Crédito Direto ao 

Consumidor (CDC). 

 De fato, é notório que a introdução do crédito consignado em folha de 

pagamento reduziu significativamente as taxas de juros de empréstimos ofere-

cidos à pessoa física. Com o risco mínimo, as instituições passam a aplicar 

taxas consideradas mínimas. 

 Ainda em Takeda (2006), um estudo elaborado por técnicos do Banco 

Central do Brasil, a diferença das taxas de juros entre operações de emprésti-

mo pessoal e de crédito consignado, para um mesmo devedor e com as mes-

mas condições de prazo e valor foi estimada em  12,73 pontos percentuais a 

favor do crédito consignado. Este índice representa quase a metade da dife-

rença das taxas de juros observadas no mercado, na qual se comparam taxas 

de devedores que estão em situações diferentes. 

 Conforme Rocha (2008), diante dessa "benesse" sobre o crédito, invo-

cam-se outros dados, também publicados pelo Banco Central do Brasil, reve-

lando a situação dos endividados brasileiros: "o endividamento dos brasileiros 

cresceu 47% em 26 meses; mais de 15 milhões de clientes de bancos tem dí-

vidas superiores a cinco mil reais; o universo de clientes com alguma dívida, 

mesmo que pequena, é de 80 milhões; em média, cada cliente tem três dívidas 

diferentes, ou seja, além de financiar a casa e o carro, a maioria das pessoas 

com dívidas altas faz outra operação de crédito, como o empréstimo pessoal 

ou o uso do cheque especial e do rotativo do cartão de crédito. Das operações 

listadas pelo Banco Central do Brasil, o empréstimo consignado aparece em 

primeiro lugar, com 31,9%, no ranking dos empréstimos que mais crescem. O 

volume de financiamentos consignados atingiu 67,5 bilhões de reais." 

 Claro que, segundo todo o exposto até aqui, que não só o servidor públi-

co, como o consumidor de um modo geral, seja da iniciativa privada ou da in-

formalidade, deve estar atento às taxas de juros cobradas em diferentes tipos 

de créditos. As opções de crédito do mercado são muitas. 
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 Na esfera estadual, a Lei nº. 9.826 de 24 de maio de 1974 dispõe sobre 

o estatuto dos funcionários públicos civis do Estado do Ceará (esta Lei sofreu e 

sofre alterações, sempre que preciso e se achar por bem, segundo sanção do 

Governador e aprovação da Assembleia Legislativa). O artigo que rege as con-

signações em folha de pagamento destes servidores públicos é o artigo 2º., 

parágrafos 1º., 2º. e 3º. da Lei nº. 13.369 de 22 de setembro de 2003 (D. O. de 

24 de setembro de 2003). O mencionado artigo assim dispõe: "é permitida a  

consignação facultativa em folha de pagamento inerente à remuneração, sub-

sídios e proventos." 

 Quanto ao limite a ser consignado, na forma de empréstimos financeiros, 

o parágrafo 1º. determina que este não excederá 40% deduzidas os descontos 

obrigatórias. 

 Quanto às consignações obrigatórias por Decreto, este limite é igual à 

metade do anterior. Ou seja, não excederá a fronteira de 20% 

 Portanto o máximo consignável é de 60% sobre a remuneração líquida 

fixa do servidor estadual do Estado do Ceará, incluídas as consignações facul-

tativas e as obrigatórias por decreto. 

 A concessão de crédito mediante a consignação em folha de pagamento 

foi justificado pelo governo como sendo uma maneira de proporcionar acesso a 

este bem de consumo a uma camada da população até então excluída deste 

mercado. O Estado exerce, então, uma função social. 

 Conforme Teizen Junior (2004), função social significa um poder, mais 

especificamente, o poder de dar ao objeto da propriedade destino determinado, 

de vinculá-lo a certo objetivo. 

 O desempenho recente da economia brasileira revela que o Brasil está 

experimentando um processo de inclusão social como estratégia para o cres-

cimento através, tanto do aumento do consumo, quanto do nível de investimen-

tos. As políticas monetárias induzem ao consumo. 

 Por todo o exposto, temos que a luta histórica, exercida pelos cidadãos 

em busca da viabilização do crédito, resultou numa grave consequência: na 

onda do crédito rápido e fácil, a solução aparente é continuar gastando e pos-

tergar, pelo maior tempo possível, a dívida. 
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 Parece que os níveis de educação são mínimos, no sentido de tornar de 

impossível entendimento o fato de que com o aumento da dívida há a diminui-

ção da renda. 

 Vale ressaltar, por fim, que a lei que instituiu o empréstimo consignado 

em folha de pagamento do servidor público assegura o direito deste  em optar 

pela instituição bancária que tenha firmado acordo com o governo. O governo 

fica, então, obrigado a repassar os descontos contratados e autorizados. Con-

tudo, ainda de acordo com a lei, o governo não é corresponsável pelo paga-

mento dos empréstimos, mas responde sempre como devedor principal e soli-

dário por valores que, uma vez firmados, não forem retidos e/ou repassados. 

 A democratização do crédito alicerçou-se na falta de base educacional 

dos consumidores, onde, pelo apresentado neste capítulo, teve como resulta-

do, em sua maioria, o (super) endividamento. O crescimento do crédito consig-

nado é tão forte que empresários o apontam como o maior obstáculo para o 

aumento das vendas. 

  

 

 

3. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 

 

 Esta seção versará sobre a metodologia utilizada para a segmentação 

dos dados e sobre os perfis de renda e de endividamento no funcionalismo pú-

blico estadual do Ceará. 

 A análise empírica deste estudo será fundamentada pela base de dados 

de todos os servidores públicos civis e militares do Poder Executivo do estado 

do Ceará, ativos e aposentados, num total de 111.123 servidores, com período 

de referência em abril de 2012. Sobre informações individuais dos servidores, 

temos: 

 Grupo ocupacional: representa o grupo ao qual o servidor faz parte; 
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 Órgão: representa o órgão no qual o servidor está lotado; 

 Cargo/Função: representa o cargo ou função que aquele servidor exer-

ce; 

 Sexo: gênero do servidor. Neste estudo, criou-se a variável dummy, on-

de a qualificação adotada foi de 0 para masculino e 1 para feminino; 

 Data de admissão: contempla a data em que aquele servidor ingressou 

sua atividade no estado. A partir desta informação, temos como calcular 

o tempo de serviço, em anos, do servidor; 

 Nome do município: representa o município no qual o servidor executa 

seu efetivo exercício; 

 Valor bruto fixo: é a remuneração fixa do servidor. Temos o total de to-

das as vantagens fixas que o servidor percebe; 

 Valor bruto líquido: é a remuneração líquida fica do servidor. É a partir 

desta informação que são calculadas as margens consignáveis; 

 Valor cargo comissionado: é o valor da vantagem "Gratificação de Re-

presentação".  Esta vantagem é pode ser percebida tanto por servidores 

de carreira como por servidores exclusivamente comissionados; 

 Valor COPD: é o valor do desconto "Consignação Obrigatória Por Decre-

to". Este valor equivale à soma dos gastos do servidor, em folha de pa-

gamento, com os planos de saúde, planos odontológicos, planos funerá-

rios, seguros e previdência privada; 

 Valor CF: é o valor do desconto "Consignação Facultativa". Este valor 

equivale à soma de todos os empréstimos consignados em folha de pa-

gamento do servidor e 

 Situação funcional: é o status quanto à condição de exercício do servi-

dor. Adotou-se, no critério de variável dummy, 0 para servidor ativo e 1 

para servidor aposentado. 

 De posse da base de dados, começa-se o tratamento das informações. 

Devido à dificuldade de se comparar rendimentos urbanos e rurais, foi criada 

uma separação por macrorregião. No intuito de se reduzir as diferenças regio-

nais, pela metodologia utilizada, separou-se o estado do Ceará em 8 Macrorre-

giões de Planejamento, instituídas pela Lei Nº. 12.896, de 28 de abril de 1999, 

a citar: 
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 Região Metropolitana de Fortaleza (RMF); 

 Litoral Oeste (RLO); 

 Região Sobral/Ibiapaba (RSI); 

 Região dos Inhamuns (RIN); 

 Sertão Central (RSC); 

 Maciço de Baturité (RMB); 

 Litoral Leste/Jaguaribe (RLJ) e 

 Região do Cariri/Centro Sul (RCS). 

 Conforme Braga (2012), existem disparidades de rendimentos pelo crité-

rio geográfico e é válida a utilização de um mecanismo que venha a fazer uma 

divisão "inteligente" dos municípios. Tal critério de divisão é justificado pelo fato 

de levar-se em consideração as identidades regionais (históricas, socioeconô-

micas e culturais) e por ser uma segregação regional como base para elabora-

ção e monitoramento dos instrumentos de planejamento do Estado do Ceará. 

 Neste estudo, a variável de localização será uma dummy que assume 0 

quando o servidor tem efetivo exercício na Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF) e 1 caso contrário. 

 Ainda segundo Braga (2012), mantendo-se a estratégia de se continuar 

tentando homogeneizar os grupos, foi feita, também, uma separação por gru-

pos de servidores. 

 Tomou-se, contudo, um conjunto de 9 grupos de servidores, levando-se 

em consideração seus perfis remuneratórios, quantitativo de servidores e suas 

respectivas atividades finalísticas. Na ideia original, o autor supracitado, utilizou 

8 grupos. As atividades ligadas ao magistério configuraram num único grupo. 

Na dissertação atual, este autor achou por bem a segregação de um dos gru-

pos. Assim, grupo ligado a área de Educação foi separado em dois: o da Edu-

cação Básica (magistério) e o da Educação Superior (magistério superior). 

 Grupo 1: Atividades do Ciclo de Gestão e Regulação – Representam as 

carreiras que atuam na gestão do governo e são formados pelas Ativi-

dades de Planejamento e Gestão, Auditoria e Controle Interno, Atividade 

de Apoio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), Analista de Políticas 
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Públicas, Analista de Regulação e Gestão de Tecnologia de Informação, 

num total de 916 servidores; 

 Grupo 2: Atividades de Saúde – Representam as carreiras que atuam na 

área da saúde (de nível superior e médio), tais como Médicos, Enfermei-

ros, Técnicos em Enfermagem entre outros, num total de 12.035 servi-

dores; 

 Grupo 3: Atividades de Tributação, Arrecadação, Fiscalização e Procu-

radores – Representam as carreiras que atuam na fazenda estadual e 

são formadas por Auditor Fiscal da Receita Estadual, Analista Contábil 

Financeiro, Analista da Tecnologia da Informação, Analista Jurídico, Fis-

cal da Receita Estadual, do Auditor Fiscal Assistente da Receita Estadu-

al e da carreira de Procurador Geral do Estado, num total de 2.668 ser-

vidores; 

 Grupo 4: Atividades da Educação Básica – Representam as carreiras 

dos professores que atuam na educação básica (ensino fundamental, 

médio e técnico) no âmbito do Governo do Estado do Ceará, no total de 

38.015 servidores; 

 Grupo 5: Atividades do Magistério Superior – Representam  as carreiras 

dos professores que atuam na educação superior (universidades), num 

total de 2.199 servidores; 

 Grupo 6: Atividades de Polícia Judiciária e de Defensoria – Representam 

as carreiras de Delegado, Escrivão, Inspetor de Polícia, Operador de Te-

lecomunicações, Técnico de Telecomunicações, da Perícia Forense e 

Defensores Públicos, num total de 3.728 servidores;  

 Grupo 7: Atividades Agrícolas e Ambientais – Representam as carreiras 

que atuam na fiscalização, gestão e regulação ambiental, na defesa 

agropecuária e no apoio as atividades agrícolas e são formadas pelo 

Grupo Ocupacional de Atividade de Defesa Agropecuária, Atividade de 

Assistência Técnica e Extensão Rural e das carreiras de Gestão Ambi-

ental, num total de 704 servidores; 
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 Grupo 8: Atividades Militares – Representam as carreiras de praças e 

oficiais da Polícia Militar  e do Corpo de Bombeiros Militares do Governo 

do Estado do Ceará, num total de 20.894 militares; e 

 Grupo 9: Atividades de Nível Superior e Nível Médio Administrativas – 

Representa o grupo com maior número de carreiras, tais como Adminis-

trador, Contador, Engenheiro, Assistente de Administração entre outros, 

num total de 29.964 servidores. 

 A tabela a seguir mostra a distribuição descritiva das Macrorregiões, 

com quantitativo de municípios e de servidores e a representação percentual 

destes últimos. 

Tabela 1 – Quantitativo de municípios, de servidores e percentual de servidores por Macrorre-
gião de Planejamento. 

Macrorregião 
Quantidade de 

municípios 
Quantitativo de 

servidores 
Percentual de 

servidores 
Região Metropolitana de 

Fortaleza 
16 69.469 62,52% 

Litoral Oeste 27 4.866 4,38% 
Sobral/Ibiapaba 29 7.189 6,47% 

Sertão dos Inhamuns 16 3.145 2,83% 
Sertão Central 24 4.983 4,48% 

Baturité 13 1.823 1,64% 
Litoral Leste/Jaguaribe 21 5.189 4,67% 

Cariri/Centro Sul 42 14.459 13,01% 

Total 186 111.123 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP e da Lei Nº. 
12.896/1999 que dispõe sobre a composição das macrorregiões do Estado do Ceará, para 
efeito de planejamento. 

 Após discorrer sobre a metodologia de agrupamento dos dados, passa-

se à análise da evidência empírica dos perfis de renda e de endividamento dos 

servidores públicos do poder Executivo do Estado do Ceará. 

 A seguir, tabela com as principais estatísticas descritivas referentes aos 

grupos ocupacionais presentes neste trabalho. 
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Tabela 2 – Média, moda, desvio padrão e coeficiente de variação da remuneração líquida fixa 
dos grupos de servidores. 

Grupo Média Moda 
Desvio pa-

drão 
Coeficiente de 

variação 
Gestão/Regulação 4.119,34 762,08 2.572,92 62,46% 

Saúde 2.304,20 684,80 1.774,67 77,02% 
Tributação/Procuradores 10.318,09 13.967,65 2.806,24 27,20% 

Educação Básica 1.948,31 1.716,18 906,73 46,54% 
Magistério Superior 6.138,46 5.284,05 1.962,06 31,96% 

Polícia Judiciá-
ria/Defensoria 

4.528,32 2.489,75 
3.316,06 

73,23% 

Agrícolas/Ambientais 2.769,58 3.373,05 1.707,46 61,65% 
Militares 2.731,46 2.327,75 1.110,65 40,66% 

Administrativos 1.229,57 684,80 1.251,43 101,78% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 

  

A tabela 2 apresenta as estatísticas de posição: média e moda; e as es-

tatísticas de variabilidade: desvio padrão e coeficiente de variação. Estas in-

formações são importantes para fazermos uma análise descritiva dos grupos. 

 Sabe-se que, ao trabalhar com uma quantidade muito grande de infor-

mações, é importante dar atenção à existência de valores extremos, que po-

dem comprometer o estudo. A média é uma estatística de tendência central 

que sofre dessa propriedade. 

 Observa-se, pela tabela acima, que a relação entre quantidade de servi-

dores e remuneração é evidente, ou seja, quanto maior o número de servidores 

no grupo, menor será sua média remunerativa. Ilustrando, temos que as maio-

res quantidades de servidores estão, nesta ordem, nos grupos 4, 9 e 8, e estes 

são os grupos com menor média remunerativa. 

 Isto é, geralmente, uma característica esperada. Seu motivo pode ser o 

fato de que o aumento na remuneração de grupos maiores acarretará num 

maior impacto na folha de pagamento de um modo geral. Deve-se ponderar, 

também, que as atividades exercidas por grupos menores tenham, em média, 

maior grau de complexidade e, por consequência, exijam maior especialização 

destes profissionais. 

 A tabela seguinte apresenta a distribuição remunerativa bruta fixa dos 

servidores por quartis.  
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Tabela 3 – Distribuição da variável remuneração bruta fixa
1
 por grupos de servidores e por 

quartis. 

Grupo 
1º. Quartil 

(25%) 
2º. Quartil 

(50%) 
3º. Quartil 

(75%) 
4º. Quartil 

(100%) 
Gestão/Regulação 1.574,92 3.337,96 5.544,23 17.487,35 

Saúde 668,19 1.300,57 3.273,70 12.986,77 
Tributa-

ção/Procuradores 
7.689,91 10.067,93 

12.065,14 
28.552,62 

Educação Básica 978,56 1.496,19 2.359,61 5.757,09 
Magistério Superior 4.216,67 5.465,25 7.056,63 12.902,45 

Polícia Judiciá-
ria/Defensoria 

1.990,68 2.551,76 
3.625,86 

19.883,06 

Agrícolas/Ambientais 1.115,74 2.390,84 3.153,06 10.689,51 
Militares 1.528,95 2.042,66 2.440,49 13.353,26 

Administrativos 486,43 667,71 1.026,48 19.422,90 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 

  

O quartil é uma estatística muito útil quando tratamos valores remunera-

tivos. Sua principal vantagem em relação à média é que ele não sofre influên-

cia de valores extremos, mas oferece uma real ideia de posicionamento. 

 Observa-se, na tabela acima, que a tentativa de homogeneização in-

tragrupos está razoavelmente satisfeita. Considerando-se as diferenças entre 

os 1º. e 2º. quartis e 2º. e 3º. quartis, podemos admitir essa hipótese como ver-

dadeira. Os valores muito altos encontrados no 4º. quartil, valor máximo de ca-

da grupo, deve-se, em sua maioria, a casos excepcionais, de servidores com 

decisões judiciais. 

 Fazendo-se um comparativo entre as tabelas 2 e 3, observa-se que a 

média tem boa aproximação com o 2º quartil, que representa a remuneração 

mediana bruta fixa. Isto pode ser considerado um indicativo de baixa dispersão 

dentro dos grupos. E de fato o é: os coeficientes de variação são razoavelmen-

te baixos em quase todos os grupos. Destacamos uma exceção mais evidente 

nos grupos 9 e 2, o que pode ser explicado pelo fato de termos servidores com 

diferentes exigências de ingresso nestes grupos: os de nível médio e os de ní-

                                                           
1
  Cabe salientar que o Governo Estado do Ceará possui uma remuneração mínima (piso), hoje no valor 

de R$ 684,80, e uma remuneração máxima (teto), hoje no valor de R$ 14.107,85 (teto do Poder 
Executivo). Consequentemente, os valores a menor que o piso são resultados de aposentadorias 
proporcionais. Já os valores a maior que o teto são compensados, no pagamento, pelo 'abate-teto'. 
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vel superior. E, ainda, discriminação dentro da própria tabela vencimental no 

grupo de nível médio2. 

 Segue, na tabela, a distribuição por gênero e por situação funcional dos 

grupos de atividades. O intuito desta tabela é dar uma visualização de se o 

grupo é predominantemente masculino ou feminino, ou se, por exemplo, é um 

grupo de servidores ativos (grupo relativamente novo) ou inativos. 

 Verifica-se, pela tabela, que o grupo do gênero feminino possui, global-

mente, maior representatividade, 57,88%. Ao observar-se os grupos individu-

almente, entende-se que isto se deve devido aos grupos 2, 4 e 9, predominan-

temente femininos. 

Tabela 4 – Distribuição dos grupos de atividades por gênero e por situação funcional. 

Grupo 
Gênero Situação funcional 

Masculino Feminino Ativo Aposentado 

Gestão/Regulação 403 513 574 342 
Saúde 2.964 9.071 10.586 1.449 

Tributação/Procuradores 1.715 953 1.750 918 
Educação Básica 6.325 31.690 22.342 15.673 

Magistério Superior 1.210 989 1.506 693 
Polícia Judiciá-
ria/Defensoria 2.779 949 2.861 867 

Agrícolas/Ambientais 488 216 682 22 
Militares 20.474 420 16.524 4.370 

Administrativos 10.446 19.518 18.015 11.949 

Total 46.804 64.319 74.840 36.283 

% 42,12% 57,88% 67,35% 32,65% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 

  

Quanto à situação funcional, o estado do Ceará possui, considerando 

este período de referência, um percentual de 67,37% de servidores ativos. In-

dividualmente, temos grupos predominantemente de servidores ativos, como o 

grupo 7 - constituído principalmente de novas carreiras - e o grupo 2 - que teve 

grande número de novos concursados nos últimos anos. A situação se inverte, 

por exemplo, nos grupos 4 e 9, onde o índice de servidores inativos já é de 

aproximadamente 40%. 

                                                           
2
 Essas tabelas de nível médio fazem distinção dentro delas mesmas. Ambas possuem 40 níveis de 

referência, sendo que o servidor, dependendo das características do seu cargo, inicia em nível diferente  
do 1 e termina em nível diferente do 40. Por exemplo, o cargo de Assistente Administrativo inicia sua 
carreira no nível 16 e finaliza no nível 26 
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 A seguir, apresentamos a distribuição dos 9 grupos de atividades por 

quantitativo de endividados, média do valor empenhado nas consignações 

(obrigatórias por decreto e facultativas) e o percentual de endividamento dentro 

de cada limite consignável. 

 Esta tabela será importante para ter-se uma primeira noção do grau de 

endividamento global e intragrupos. 

 Ao analisar-se a tabela, juntamente outras informações contidas neste 

trabalho, pode-se traçar alguns indicadores de endividamento. 

Tabela 5 – Distribuição dos grupos de atividades por tipo de endividamento. 

Grupo 

Consignações obrigatórias 
por Decreto 

Consignações facultativas 

Qtvo. Média 
(R$) 

% 
Qtvo. Média 

(R$) 
% 

Gestão/Regulação 166 81,82 12,38% 347 941,56 63,57% 
Saúde 2.690 98,99 23,04% 4.075 493,12 71,77% 

Tributação/Procuradores 1.727 169,08 8,24% 992 2.373,46 61,57% 
Educação Básica 9.321 48,32 13,01% 15.249 565,76 67,65% 

Magistério Superior 806 625,37 49,10% 682 1.556,61 64,26% 
Polícia Judiciá-
ria/Defensoria 

1.398 228,25 21,69% 1.719 947,82 61,16% 

Agrícolas/Ambientais 1 81,57 52,12% 177 702,55 63,92% 
Militares 3.385 139,53 24,05% 14.070 696,92 65,31% 

Administrativos 5.992 150,51 37,47% 10.374 489,65 74,43% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 
  

 Para alguns esclarecimentos sobre a tabela: 

 Qtvo.: é o total de servidores, dentro do grupo, que possuem o tipo de 

endividamento; 

 Média: é a razão entre o total consignado no grupo e o total de servido-

res que possuem o empréstimo.  

 %: é o percentual de endividamento, encontrado a partir da razão entre 

o total consignado do grupo e a soma das margens consignáveis daque-

les que possuem o empréstimo. 

  Na análise individual, temos que os grupos 4, 8 e 9 têm o maior número  

de servidores com contratos consignados, tanto nas consignações obrigatórias 

como nas consignações facultativas. Resultado já esperado, pois são, também, 

os três maiores grupos de servidores. 
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 As maiores médias de endividamento estão nos grupos 5, 6 e 3, para as 

obrigatórias e nos grupos 3, 5 e 6, para as facultativas. Por se tratarem exata-

mente dos mesmos grupos, podemos concluir que estes são os que possuem 

maior média de endividamento. Não caracteriza-se, todavia, que são os grupos 

mais endividados, pois, num comparativo com o total dos servidores, também 

possuem maiores remunerações.  

 Finalmente, analisando-se os percentuais de endividamento, os grupos 

7, 5 e 9 têm os maiores índices para as obrigatórias. Para as facultativas, os 

grupos 9, 2 e 4 possuem os maiores índices. Fica evidente, portanto, que o 

grupo 9 é o grupo com maior valor empenhado para o pagamento de emprés-

timos consignados de um modo geral. 

 Fazendo-se uma análise do grupo de servidores como um todo, tem-se 

que 22,93% dos servidores possui consignações obrigatórias por decreto. Den-

tro deste grupo de consignantes, a média consignada é de 126,33 reais, o que 

equivale a 22,58% do limite máximo desta condição. 

 O percentual dos servidores que possuem consignações facultativas 

sobe para 42,91%, a média consignada é de 650,49 reais, equivalendo a 

68,33% do seu respectivo limite. Caracteriza-se, portanto, que as consignações 

facultativas (empréstimos financeiros) têm peso muito superior ao dispensado 

às consignações ditas obrigatórias.  

 

 

4. METODOLOGIA 

  

 Nesta seção, é apresentada a metodologia para a execução dos 

objetivos propostos que baseiam-se em equações a partir de modelos de 

escolha qualitativa, tendo-se por fim, a influência das variáveis dos servidores 

de cada grupo no seu grau de endividamento ou sobre-endividamento. 
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 A base de dados para a estimação dos dois modelos aqui utilizados foi 

obtida a partir do banco de dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP da 

Secretaria do Planejamento e Gestão do estado do Ceará - SEPLAG. Tomou-

se o período de referência de abril de 2012 e um total de 111.123 observações. 

 

4.1. MODELOS DE ESCOLHA BINÁRIA - MODELO PROBIT 

 No estudo dos modelos de regressão, usualmente, considera-se 

implicitamente que o regressando, a variável dependente, ou a variável de 

resposta Y, é quantitativa, enquanto as variáveis explanatórias podem ser 

quantitativas, qualitativas, ou binárias, ou, ainda, uma combinação de ambas. 

  Porém, quando depara-se com um problema em que o regressando é 

binário, a aplicação do modelo de regressão linear é mais complexa. Modelos 

de escolha binária supõem que determinado fenômeno se apresenta como 

uma escolha entre duas alternativas e que a escolha depende de 

características passíveis de identificação. 

 Assim, o objetivo de um modelo de escolha binária é determinar a 

probabilidade de um fenômeno, sob certo conjunto de atributos, fazer certa 

escolha em lugar da sua alternativa. 

 Para se explicar o comportamento de uma variável dependente do tipo 

binária, deve-se escolher adequadamente uma função de distribuição 

acumulada - FDA. O modelo de estimação que emerge da FDA normal é o 

modelo probit, ou normit. 

 Ou seja, se uma variável X segue a distribuição normal, ou gaussiana, 

com média 0 e variância 1, sua função de distribuição de probabilidade - FDP - 

é 

 ( )   
 

√   
       

e sua FDA é 
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 ( )   ∫
 

√   
      

 

  

 

com  ( )  monótona crescente, declive não-constante e indicador de x 

pertencente ao intervalo (     )  

 Portanto, o modelo probit em que 

    (  |  )             

onde a variável dependente    é dummy de escolha binária e observável, 

satisfaz 

 (  |  )   (    |  )   (  
   )  ∫

 

√   
        

   

  
. 

 Sendo o critério utilizado para o cálculo  dos mesmos o da média. Ou 

seja, o vetor dos coeficientes (exclusivamente os que são estatisticamente 

significantes) é multiplicado pelo vetor com a média das variáveis. 

  

4.2. MODELO ECONOMÉTRICO 

 

 Para cada grupo de servidores, fez-se duas regressões. Na primeira, o 

regressando é a variável endiv e define se o servidor possui ou não o 

empréstimo consignado. Na segunda, o regressando é a variável sobreendiv e 

define se o servidor possui endividamento superior à média do grupo ao qual 

está inserido, excentuando-se os valores do próprio. 

 As variáveis explicativas são: 

 liquidofixo - corresponde à remuneração líquida fixa do servidor. Neste 

valor, entram exclusivamente as vantagens de caráter permanente. 

 ts - é o tempo de serviço, em anos, do servidor; 

 sexo: é o gênero do servidor. Variável dummy onde 0 é masculino e 1 é 

feminino; 
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 sitfunc: é a situação funcional do servidor. Variável dummy onde 0 é 

ativo e 1 é inativo (aposentado) e 

 loc: é o local de efetivo exercício do servidor. Variável dummy onde 0 

corresponde ao exercício na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 

1 ao recebimento nas demais macrorregiões. 

 Logo, para cada um dos 9 grupos de servidores são estimadas duas 

equações baseadas no modelo probit. 

 A que estima a propensão ao endividamento (modelo endiv): 

                                                                 (4.1)  

 E a que estima a propensão ao sobre-endividamento (modelo 

sobreendiv): 

                                                                      

(4.2) 

 

 

5. RESULTADOS 

 

 Alinhando-se base de dados, objetivos da pesquisa e os modelos eco-

nométricos descritos no capítulo anterior, os modelos propostos de acordo com 

as equações (4.1) e (4.2) foram estimados em cada categoria funcional e os 

resultados seguem nas tabelas 6 a 23 com cada grupo de duas tabelas repre-

sentando, respectivamente, as estimações dos coeficientes e as probabilidades 

calculadas a partir destas. 

 Para efeito de análise estatística, considerou-se um nível de significância 

de 10%. 
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5.1. Resultados estimados para o grupo 1 (Atividades do Ciclo de Gestão 

e Regulação). 

 Na tabela que segue, são apresentados os coeficientes estimados para 

os dois modelos com seus respectivos p-valores. Constam, no final da tabela, o 

número de observações do grupo analisado e o p-valor associado da estatísti-

ca de teste LR (Razão de Verossimilhança) que testa a hipótese nula de que as 

variáveis explicativas em conjunto não têm efeito sobre y. 

 Os resultados das estimações para os determinantes de endividamento 

dos servidores do grupo 1 demonstram que apenas as variáveis liquidofixo e ts 

são estatisticamente significantes. No caso, ter maior remuneração líquida fixa 

implica em menor probabilidade de endividamento e quanto maior o tempo de 

serviço do servidor, maior será sua probabilidade de endividamento. As três 

variáveis dummy do modelo não apresentaram significância estatística. 

 Na coluna referente ao modelo que trata do sobre-endividamento do 

servidor do grupo 1, foram estatisticamente significantes as variáveis ts e sit-

func. Conclui-se, portanto, que, para este grupo, o tempo de serviço é determi-

nante, também, para um maior sobre-endividamento e o fato de o servidor ser 

aposentado é determinante para um menor sobre-endividamento. 
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Tabela 6 – Resultados dos modelos para o grupo Atividades do Ciclo de Gestão e Regulação.  

Variáveis Modelo 1 - endiv Modelo 2 - sobreendiv 

termo indep. 
0,1017 -0,8258 

(0,49) (0,00) 

liquidofixo 
-0,0001 0,0000 

(0,00) (0,18) 

ts 
0,0083 0,0083 

(0,03) (0,05) 

sexo 
0,0197 0,0907 

(0,82) (0,33) 

sitfunc 
-0,0505 -0,5189 

(0,61) (0,00) 

loc 
7,7880 8,5688 

(1,00) (1,00) 

nº. de obs. 916 916 

P(Estatística LR) 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 
Nota: P-valores entre parênteses. Estimativas dos modelos considerando hipótese probit. 

 

 Na tabela abaixo, tem-se o cálculo das probabilidades encontradas a 

partir dos modelos estimados para os servidores do grupo 1. Como se compro-

va, apenas a variável sitfunc apresentou influência negativa para o sobre-

endividamento, ou seja, servidores aposentados, neste grupo, possuem menor 

propensão ao sobre-endividamento. 

Tabela 7 – Probabilidades calculadas, a partir dos modelos estimados, para o grupo Atividades 
do Ciclo de Gestão e Regulação.  

Tipo de servidor - Grupo 1 Modelo 1 - endiv 
Modelo 2 - so-

breendiv 

ativo 
43,80% 

27,12% 

aposentado 21,10% 

Fonte: Estimativas calculadas pelo autor. 

 

5.2. Resultados estimados para o grupo 2 (Atividades da Saúde). 

 A tabela seguinte apresenta as estimações dos coeficientes encontrados 

para os dois modelos, seus respectivos p-valores, o número de observações 

consideradas e o p-valor associado da estatística LR. 
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Tabela 8 – Resultados dos modelos para o grupo Atividades da Saúde.  

Variáveis Modelo 1 - endiv Modelo 2 - sobreendiv 

termo indep. 
-0,5121 -0,6428 

(0,00) (0,00) 

liquidofixo 
-0,0002 -0,0001 

(0,00) (0,00) 

ts 
0,0316 0,0158 

(0,00) (0,00) 

sexo 
0,1557 0,1538 

(0,00) (0,00) 

sitfunc 
-0,0625 -0,0964 

(0,11) (0,01) 

loc 
0,1594 -0,2569 

(0,00) (0,00) 

nº. de obs. 12.035 12.035 

P(Estatística LR) 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 
Nota: P-valores entre parênteses. Estimativas dos modelos considerando hipótese probit. 

 

 Ao estimar-se o modelo de endividamento para o grupo 2, encontrou-se 

que apenas a variável sitfunc não é estatisticamente significante (apesar o seu 

p-valor ser de 0,1059, muito próximo ao limite adotado). Tem-se que a variável 

liquidofixo afeta positivamente a probabilidade de o servidor estar endividado 

(pois reduz a propensão ao endividamento) e ts, sexo e loc afetam negativa-

mente esta probabilidade. 

 Na coluna referente ao modelo que trata do sobre-endividamento do 

servidor do grupo 2, todas as variáveis foram estatisticamente significantes. Os 

sinais dos coeficientes foram equivalentes aos do primeiro modelo em todas as 

variáveis exceto em loc. Neste modelo, o fato de o servidor não ter exercício na 

RMF implica em menor propensão ao endividamento. 

 Verifica-se, na tabela abaixo, o cálculo das probabilidades a partir dos 

modelos estimados, para os servidores do grupo 2. No modelo 1, comprova-se 

o efeito positivo das variáveis sexo e loc para o endividamento. No modelo 2, 

apenas sexo tem efeito positivo, ou seja, neste grupo mulheres têm maior pro-

pensão ao endividamento e loc tem efeito negativo, ou seja, ter exercício fora 

da RMF resulta em menor propensão ao endividamento. 
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Tabela 9 – Probabilidades calculadas, a partir dos modelos estimados, para o grupo Atividades 
da Saúde.  

Tipo de servidor - Grupo 2 Modelo 1 - endiv Modelo 2 - sobreendiv 

masculino, ativo, RMF 
40,41% 

28,28% 

masculino, aposentado, RMF 27,89% 

masculino, ativo, RMF* 
41,84% 

26,31% 

masculino, aposentado, RMF* 25,93% 

feminino, ativo, RMF 
45,01% 

32,32% 

feminino, aposentado, RMF 31,91% 

feminino, ativo, RMF* 
46,47% 

30,23% 

feminino, aposentado, RMF* 29,82% 

Fonte: Estimativas calculadas pelo autor. 
Nota: RMF* significa que o servidor possui efetivo exercício fora da Região Metropolitana de 
Fortaleza. 

 

5.3. Resultados estimados para o grupo 3 (Atividades  de Tributação, Ar-

recadação, Fiscalização e Procuradores). 

 Na tabela 10, apresentam-se as estimações dos coeficientes encontra-

dos para os dois modelos, seus respectivos p-valores, o número de observa-

ções consideradas e o p-valor associado da estatística LR. 

Tabela 10 – Resultados dos modelos para o grupo Atividades  de Tributação, Arrecadação, 
Fiscalização e Procuradores.  

Variáveis Modelo 1 - endiv Modelo 2 - sobreendiv 

termo indep. 
0,0767 -0,3363 

(0,53) (0,00) 

liquidofixo 
0,0000 -0,0001 

(0,00) (0,00) 

ts 
0,0441 0,0176 

(0,00) (0,00) 

sexo 
0,0031 -0,0343 

(0,96) (0,53) 

sitfunc 
-0,0801 -0,0469 

(0,23) (0,45) 

loc 
0,1784 0,1455 

(0,01) (0,02) 

nº. de obs. 2.668 2.668 

P(Estatística LR) 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 
Nota: P-valores entre parênteses. Estimativas dos modelos considerando hipótese probit. 
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 Na análise do modelo 1 para o grupo 3, verifica-se que, dentre as variá-

veis apresentadas, sexo e sitfunc são estatisticamente insignificantes. Consta-

ta-se, que liquidofixo tem sinal negativo (configura como zero devido ao núme-

ro de casas decimais) e que todos os demais coeficientes apresentam sinal 

positivo, indicando efeito negativo ao endividamento. 

 No modelo que visa estimar a propensão ao sobre-endividamento, o re-

sultado estatístico para as variáveis é idêntico. Em ambos os modelos, ter o 

local de exercício fora da RMF é determinante para maior propensão ao endivi-

damento. 

 Pela tabela 11, pode-se verificar na comparação dos modelos que, para 

os servidores do grupo 3, existe uma forte tendência ao endividamento. A pro-

pensão ao sobre-endividamento tem valores bem menores, todavia bem próxi-

ma aos resultados dos grupos analisados até o momento. Vale salientar que 

este é o grupo de servidores que apresenta maior média remunerativa dentre o 

total de  servidores do estado, o que nos permite, também, poder afirmar que 

maiores remunerações não são determinantes para o não-endividamento. 

Tabela 11 – Probabilidades calculadas, a partir dos modelos estimados, para o grupo Ativida-
des  de Tributação, Arrecadação, Fiscalização e Procuradores..  

Tipo de servidor - Grupo 3 Modelo 1 - endiv 
Modelo 2 - so-

breendiv 

RMF 73,95% 30,41% 

RMF* 75,31% 31,64% 

Fonte: Estimativas calculadas pelo autor. 

 

5.4. Resultados estimados para o grupo 4 (Atividades da Educação Bási-

ca). 

 Na tabela que segue, são apresentados os coeficientes estimados para 

os dois modelos com seus respectivos p-valores. Constam, no final da tabela, o 

número de observações do grupo analisado e o p-valor associado da estatísti-

ca LR. 

 Os resultados das estimações para os determinantes de endividamento 

dos servidores do grupo 4 demonstram que não são estatisticamente signifi-



 
 

41  
 

cantes as variáveis sexo e loc. Dentre as variáveis com significância estatística, 

liquidofixo e ts têm efeito negativo ao endividamento e sitfunc efeito positivo. 

 Na coluna referente ao modelo que trata do sobre-endividamento dos 

servidores do grupo 4, todas as variáveis, excetuando-se sexo, foram estatisti-

camente significantes. Fazendo-se uma análise dos sinais, tem-se que foram 

todos idênticos ao do primeiro modelo. A variável loc, insignificante no primeiro 

modelo, neste, apresenta efeito negativo.   

Tabela 12 – Resultados dos modelos para o grupo Atividades da Educação Básica.  

Variáveis Modelo 1 - endiv Modelo 2 - sobreendiv 

termo indep. 
-0,5208 -0,9178 

(0,00) (0,00) 

liquidofixo 
0,0001 0,0002 

(0,00) (0,00) 

ts 
0,0148 0,0058 

(0,00) (0,00) 

sexo 
-0,0295 -0,0231 

(0,12) (0,24) 

sitfunc 
-0,0813 -0,2411 

(0,00) (0,00) 

loc 
-0,0074 -0,0369 

(0,57) (0,01) 

nº. de obs. 38.015 38.015 

P(Estatística LR) 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 
Nota: P-valores entre parênteses. Estimativas dos modelos considerando hipótese probit. 

 

 Na tabela que segue, tem-se o cálculo das probabilidades calculadas a 

partir dos modelos estimados para os servidores do grupo 4. Como se compro-

va, as variáveis dummy utilizadas possuem efeito positivo, em ambos os casos. 

Servidores inativos possuem menor propensão ao endividamento. Quanto ao 

sobre-endividamento, servidores inativos e com exercício fora da RMF apre-

sentam menor probabilidade.  
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Tabela 13 – Probabilidades calculadas, a partir dos modelos estimados, para o grupo Ativida-
des da Educação Básica.  

Tipo de servidor - Grupo 4 Modelo 1 - endiv 
Modelo 2 - so-

breendiv 

ativo, RMF 
56,13% 

38,36% 

ativo, RMF* 37,68% 

aposentado, RMF 
54,81% 

34,62% 

aposentado, RMF* 33,97% 

Fonte: Estimativas calculadas pelo autor. 

 

5.5. Resultados estimados para o grupo 5 (Atividades do Magistério Supe-

rior). 

 A tabela seguinte apresenta as estimações dos coeficientes encontrados 

para os dois modelos, seus respectivos p-valores, o número de observações 

consideradas e o p-valor associado da estatística LR. 

Tabela 14 – Resultados dos modelos para o grupo Atividades do Magistério Superior.  

Variáveis Modelo 1 - endiv Modelo 2 - sobreendiv 

termo indep. 
-0,6122 -0,8102 

(0,00) (0,00) 

liquidofixo 
0,0000 0,0000 

(0,94) (0,99) 

ts 
0,0344 0,0190 

(0,00) (0,00) 

sexo 
0,1341 0,0000 

(0,02) (1,00) 

sitfunc 
0,0818 0,0070 

(0,32) (0,87) 

loc 
-0,0321 0,0209 

(0,62) (0,75) 

nº. de obs. 2.199 2.199 

P(Estatística LR) 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 
Nota: P-valores entre parênteses. Estimativas dos modelos considerando hipótese probit. 

 

 Ao estimar-se o modelo de endividamento para o grupo 5, encontrou-se 

que apenas a variável sexo é estatisticamente significante. Conclui-se, pelo 

modelo, que, ser do sexo feminino afeta negativamente a propensão ao endivi-

damento. 



 
 

43  
 

 Na coluna referente ao modelo que trata do sobre-endividamento dos 

servidores do grupo 5, apenas a variável ts é estatisticamente significante. Ela 

afeta negativamente o modelo e implica que servidores com maior tempo de 

serviço tendem a uma maior propensão ao sobre-endividamento. 

 Na tabela abaixo tem-se o cálculo das probabilidades calculadas a partir 

dos modelos estimados para os servidores do grupo 5. Como se comprova, 

apenas a variável sexo apresentou influência negativa para o endividamento, 

ou seja, servidoras do sexo feminino, neste grupo, apresentam maior probabili-

dade de endividar-se. 

Tabela 15 – Probabilidades calculadas, a partir dos modelos estimados, para o grupo Ativida-
des do Magistério Superior.  

Tipo de servidor - Grupo 5 Modelo 1 - endiv 
Modelo 2 - so-

breendiv 

masculino 54,44% 
34,07% 

feminino 56,82% 

Fonte: Estimativas calculadas pelo autor. 

  

5.6. Resultados estimados para o grupo 6 (Atividades de Polícia Judiciária 

e de Defensoria). 

 Na tabela 16, apresentam-se as estimações dos coeficientes encontra-

dos para os dois modelos, seus respectivos p-valores, o número de observa-

ções consideradas e o p-valor associado da estatística LR. 

 Na análise do modelo 1 para o grupo 6, verifica-se que, dentre as variá-

veis apresentadas, liquido fixo, ts, sexo e sitfunc são estatisticamente signifi-

cantes. Constata-se, que liquidofixo tem sinal negativo (configura como zero 

devido ao número de casas decimais), ts tem efeito negativo, sexo e sitfunc 

têm efeito positivo para o endividamento. 

 No modelo que visa estimar a propensão ao sobre-endividamento, so-

mente ts e sitfunc são estatisticamente significantes. Neste modelo, ts tem efei-

to negativo e sitfunc tem efeito positivo. 
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Tabela 16 – Resultados dos modelos para o grupo Atividades de Polícia Judiciária e de Defen-
soria.  

Variáveis Modelo 1 - endiv Modelo 2 - sobreendiv 

termo indep. 
-0,2738 -0,6378 

(0,00) (0,00) 

liquidofixo 
0,0000 0,0000 

(0,01) (0,78) 

ts 
0,0443 0,2000 

(0,00) (0,00) 

sexo 
-0,0876 -0,0686 

(0,09) (0,17) 

sitfunc 
-0,2759 -0,2751 

(0,00) (0,00) 

loc 
0,0920 0,0096 

(0,34) (0,91) 

nº. de obs. 3.728 3.728 

P(Estatística LR) 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 
Nota: P-valores entre parênteses. Estimativas dos modelos considerando hipótese probit. 

  

 Pode-se verificar na comparação das probabilidades constantes na tabe-

la seguinte que, para os servidores do grupo 6, existe uma forte tendência ao 

endividamento destes servidores. Fica evidenciado neste grupo que ser do se-

xo feminino ou ser aposentado são determinantes de um menor endividamento. 

Ter a situação funcional de inativo também é determinante de um menor sobre-

endividamento. 

 
Tabela 17 – Probabilidades calculadas, a partir dos modelos estimados, para o grupo Ativida-
des de Polícia Judiciária e de Defensoria.  

Tipo de servidor - Grupo 6 Modelo 1 - endiv 
Modelo 2 - so-

breendiv 

masculino, ativo 69,66% 
40,38% 

feminino, ativo 67,38% 

masculino, aposentado 68,88% 
37,93% 

feminino, aposentado 66,57% 

Fonte: Estimativas calculadas pelo autor. 
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5.7. Resultados estimados para o grupo 7 (Atividades Agrícolas e Ambien-

tais). 

 Na tabela que segue, são apresentados os coeficientes estimados para 

os dois modelos com seus respectivos p-valores. Constam, no final da tabela, o 

número de observações do grupo analisado e o p-valor associado da estatísti-

ca LR (Razão de Verossimilhança). 

 Os resultados das estimações para os determinantes de endividamento 

dos servidores do grupo 7 demonstram que somente a variável ts é estatisti-

camente significante e tem efeito negativo para o endividamento. 

 Na coluna referente ao modelo que trata do sobre-endividamento dos 

servidores do grupo 7, todas as variáveis, excetuando-se loc, não foram esta-

tisticamente significantes. A variável loc, insignificante no primeiro modelo, nes-

te, apresenta efeito negativo.   

Tabela 18 – Resultados dos modelos para o grupo Atividades Agrícolas e Ambientais.  

Variáveis Modelo 1 - endiv Modelo 2 - sobreendiv 

termo indep. 
-1,0621 -1,1739 

(0,00) (0,00) 

liquidofixo 
0,0000 0,0000 

(0,77) (0,13) 

ts 
0,0104 0,0061 

(0,02) (0,17) 

sexo 
0,1757 0,0998 

(0,13) (0,40) 

sitfunc 
-0,0510 0,0874 

(0,87) (0,78) 

loc 
0,1240 0,2351 

(0,31) (0,06) 

nº. de obs. 704 704 

P(Estatística LR) 0,02 0,03 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 
Nota: P-valores entre parênteses. Estimativas dos modelos considerando hipótese probit. 

 

 Na tabela abaixo, tem-se o cálculo das probabilidades encontradas a 

partir dos modelos estimados para os servidores do grupo 7. Como se compro-



 
 

46  
 

va, a variável loc tem efeito negativo, ou seja, servidores com efetivo exercício 

fora da RMF  possuem maior propensão ao sobre-endividamento. 

Tabela 19 – Probabilidades calculadas, a partir dos modelos estimados, para o grupo Ativida-
des Agrícolas e Ambientais.  

Tipo de servidor - Grupo 7 Modelo 1 - endiv 
Modelo 2 - so-

breendiv 

RMF 
20,92% 

12,02% 

RMF* 14,18% 

Fonte: Estimativas calculadas pelo autor. 

  

5.8. Resultados estimados para o grupo 8 (Atividades Militares). 

 A tabela seguinte apresenta as estimações dos coeficientes encontrados 

para os dois modelos, seus respectivos p-valores, o número de observações 

consideradas e o p-valor associado da estatística LR. 

Tabela 20 – Resultados dos modelos para o grupo Atividades Militares.  

Variáveis Modelo 1 - endiv Modelo 2 - sobreendiv 

termo indep. 
0,7710 0,7657 

(0,00) (0,00) 

liquidofixo 
-0,0001 -0,0001 

(0,00) (0,00) 

ts 
0,0154 0,0154 

(0,00) (0,00) 

sexo 
-0,1213 -0,1244 

(0,06) (0,06) 

sitfunc 
-0,4733 -0,4747 

(0,00) (0,00) 

loc 
-0,1540 -0,1557 

(0,00) (0,00) 

nº. de obs. 20.894 20.894 

P(Estatística LR) 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 
Nota: P-valores entre parênteses. Estimativas dos modelos considerando hipótese probit. 

 

 Ao estimar-se o modelo de endividamento para o grupo 8, encontrou-se 

que todas as variáveis estudadas no modelo são estatisticamente significantes. 

Quanto ao sinal dos coeficientes, somente ts apresentou sinal positivo. Todas 

as demais são negativas e têm efeito positivo para o endividamento.  
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 Na coluna referente ao modelo que trata do sobre-endividamento dos 

servidores do grupo 8, tem-se que todas as variáveis também apresentam sig-

nificância estatística. Os sinais dos coeficientes são idênticos aos do primeiro 

modelo e, consequentemente, os efeitos também são os mesmos.  

 Na tabela seguinte, tem-se o cálculo das probabilidades encontradas a 

partir dos modelos estimados para os servidores do grupo 8. Como se compro-

va, todas as variáveis dummy de ambos os modelos têm efeito positivo. Nota-

se, também, a alta propensão ao endividamento e ao sobre-endividamento pa-

ra este grupo. Verifica-se, inclusive, a proximidade entre as probabilidades dos 

endividados e sobre-endividados.   

Tabela 21 – Probabilidades calculadas, a partir dos modelos estimados, para o grupo Ativida-
des Militares.  

Tipo de servidor - Grupo 8 Modelo 1 - endiv 
Modelo 2 - so-

breendiv 

masculino, ativo, RMF 76,75% 76,69% 

masculino, ativo, RMF* 75,41% 75,33% 

masculino, aposentado, RMF 73,62% 73,55% 

masculino, aposentado, RMF* 72,19% 72,10% 

feminino, ativo, RMF 76,68% 76,61% 

feminino, ativo, RMF* 75,34% 75,25% 

feminino, aposentado, RMF 73,54% 73,46% 

feminino, aposentado, RMF* 72,11% 72,01% 

Fonte: Estimativas calculadas pelo autor. 

  

5.9. Resultados estimados para o grupo 9 (Atividades de Nível Superior e 

Nível Médio Administrativas). 

 Novamente, na tabela 22, apresentam-se as estimações dos coeficien-

tes encontrados para os dois modelos, seus respectivos p-valores, o número 

de observações consideradas e o p-valor associado da estatística LR. 

 Na análise do modelo 1 para o grupo 9, verifica-se que todas as variá-

veis apresentadas são estatisticamente significantes. Verifica-se que o sinal 

dos coeficientes é negativo para todas as variáveis excetuando-se ts. 

 No modelo que visa estimar a propensão ao sobre-endividamento, so-

mente ts não é estatisticamente significante. No estudo dos sinais, liquidofixo 
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tem efeito negativo para o sobre-endividamento dos servidores deste grupo e 

as demais variáveis têm efeito positivo . 

Tabela 22 – Resultados dos modelos para o grupo das Atividades de Nível Superior e Nível 
Médio Administrativas.  

Variáveis Modelo 1 - endiv Modelo 2 - sobreendiv 

termo indep. 
0,1915 -0,0999 

(0,00) (0,01) 

liquidofixo 
-0,0001 0,0001 

(0,00) (0,00) 

ts 
0,0148 0,0008 

(0,00) (0,47) 

sexo 
-0,0951 -0,0443 

(0,00) (0,01) 

sitfunc 
-0,2088 -0,2585 

(0,00) (0,00) 

loc 
-0,1951 -0,3308 

(0,00) (0,00) 

nº. de obs. 19.518 19.518 

P(Estatística LR) 0,00 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Sistema de Folha de Pagamento - SFP. 
Nota: P-valores entre parênteses. Estimativas dos modelos considerando hipótese probit. 
 

 Finalmente, seguem na tabela 23, as probabilidades calculadas para 

ambos os modelos estimados do grupo 9. 

 
Tabela 23 – Probabilidades calculadas, a partir dos modelos estimados, para o grupo das Ativi-
dades de Nível Superior e Nível Médio Administrativas 

Tipo de servidor - Grupo 9 Modelo 1 - endiv 
Modelo 2 - so-

breendiv 

masculino, ativo, RMF 72,24% 48,73% 

masculino, ativo, RMF* 69,46% 43,28% 

masculino, aposentado, RMF 69,38% 44,63% 

masculino, aposentado, RMF* 66,48% 39,27% 

feminino, ativo, RMF 70,13% 47,58% 

feminino, ativo, RMF* 67,25% 42,15% 

feminino, aposentado, RMF 67,17% 43,49% 

feminino, aposentado, RMF* 64,20% 38,16% 

Fonte: Estimativas calculadas pelo autor. 
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 Pode-se verificar na comparação dos modelos que, para os servidores 

do grupo 9, existe uma alta propensão ao endividamento deste servidores. Fica 

evidenciado neste grupo que ser do sexo feminino, ser aposentado ou ter efeti-

vo exercício fora da RMF são determinantes de um menor endividamento e de 

sobre-endividamento.  

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 Tomando-se um modelo cross-section, com período de referência em 

abril de 2012, com os dados da folha de pagamento dos servidores públicos 

civis e militares, ativos e inativos, do Poder Executivo do estado do Ceará, a 

presente pesquisa se propôs a estimar dois modelos econométricos: o primeiro 

para encontrar a probabilidade de um servidor de certo grupo possuir um em-

préstimo consignado e o segundo para encontrar a probabilidade de um servi-

dor possuir um sobre-endividamento. 

 Obteve-se, neste trabalho, nove grupos de servidores, idealizados a par-

tir das características de suas atividades e com o intento de se minimizar as 

discrepâncias comuns a uma população tão numerosa. 

 Este trabalho amplia o debate sobre o porque de o servidor público ser 

um costumeiro tomador de empréstimos consignados e, considerando-se as 

variáveis dos dois modelos assumidos aqui, tenta encontrar uma resposta para 

esta questão. 

 A tabela a seguir mostra, para o modelo 1 (endiv), nos nove grupos, se o 

efeito da variável é positivo (+), negativo (-) ou sem efeito (em branco, quando 

é estatisticamente insignificante). Apresenta,  também, a média das probabili-

dades encontradas para o modelo e, com a intenção de se promover o ranke-

amento dos grupos, uma classificação decrescente das médias das probabili-

dades encontradas.  
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Tabela 24 – Efeito das variáveis do modelo 1 (endiv) por grupo, média das probabilidades do 
grupo, calculadas para o endividamento, e classificação decrescente do grupo (ranking). 

Grupo 
Efeito das variáveis do modelo 1 (endiv) Endividamento 

liquido 
fixo 

ts sexo sitfunc loc 
Média das 

prob. 
Classif. 

1 + -    43,80% 7º. 

2 + - - +  43,43% 8º. 

3 + -   - 74,63% 1º. 

4 - -  +  55,47% 6º. 

5  - -   55,63% 5º. 

6 - - + + - 68,12% 4º. 

7  -    20,92% 9º. 

8 + - + + + 74,46% 2º. 

9 + - + + + 68,29% 3º. 

Fonte: Estimativas calculadas pelo autor. 
Nota: Células vazias não apresentaram significância estatística. 
 
 

 Na tabela acima, temos que a variável liquidofixo apresenta efeito positi-

vo em 5 grupos e negativo em 2 deles. A variável ts apresenta efeito negativo 

em todos os 9 grupos e a variável sitfunc efeito positivo em todos os 5 grupos 

em que é estatisticamente significante. As variáveis sexo e loc apresentam 

efeitos positivos e negativos nos grupos em que têm significância estatística. 

 Para a próxima tabela, que trata do modelo 2 (sobre-endiv), nos nove 

grupos, verifica-se se o efeito da variável é positivo (+), negativo (-) ou sem 

efeito (em branco, quando é estatisticamente insignificante). Apresenta,  tam-

bém, a média das probabilidades encontradas para este modelo e, com a in-

tenção de se promover o rankeamento dos grupos, a classificação decrescente 

das médias das probabilidades encontradas.  

Tabela 25 – Efeito das variáveis do modelo 2 (sobre-endiv) por grupo, média das probabilida-
des, calculadas para o sobre-endividamento, e classificação decrescente do grupo (ranking). 

Grupo 
Efeito das variáveis do modelo 2 (sobre-endiv) Sobre-endiv. 
liquido 

fixo 
ts sexo sitfunc loc 

Média das 
prob. 

Classif. 

1  -  +  24,11% 8º. 

2 + - - + + 29,09% 7º. 

3 + -   - 31,03% 6º. 

4 - -  + + 36,16% 4º. 

5  -    34,07% 5º. 

6  -  +  39,16% 3º. 

7     - 13,10% 9º. 

8 + - + + + 74,38% 1º. 

9 -  + + + 43,41% 2º. 

Fonte: Estimativas calculadas pelo autor. 
Nota: Células vazias não apresentaram significância estatística. 
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 Na tabela acima, temos que a variável liquidofixo apresenta efeito positi-

vo em 3 grupos e negativo em 2 deles. A variável ts apresenta efeito negativo 

em 7 dos 9 grupos e a variável sitfunc efeito positivo em todos os 6 grupos em 

que é estatisticamente significante. As variáveis sexo e loc apresentam efeitos 

positivos e negativos nos grupos em que têm significância estatística. 

 Considerando-se as cinco variáveis assumidas comumente aos dois 

modelos, podemos concluir, com base nos resultados, sobre: 

i. a remuneração bruta líquida - não evidenciou-se que os grupos que 

possuem maior remuneração tendem a tomar menos empréstimos ou 

que servidores com menor renda tendem ao maior endividamento. Pelos 

resultados, verifica-se que esta variável não apresentou significância es-

tatística apenas nos grupos 5 e 7. Nos demais, houve variação nos efei-

tos. Desmente-se, portanto, o "mito" do quem ganha mais, deve menos; 

ii. o tempo de serviço - conclui-se que existe uma tendência negativa, 

porém muito pequena, ao endividamento/sobre-endividamento dos ser-

vidores com maior tempo nas suas carreiras. Em todos os 9 grupos esta 

variável apresentou significância estatística para o endividamento e so-

mente nos grupos 7 e 9 não foi estatisticamente significante para o so-

bre-endividamento. Vale salientar que mais tempo na carreira, nesse ca-

so, não é sinônimo de estar aposentado (a análise da variável sitfunc 

segue mais a frente); 

iii. o sexo - não ficou evidenciado uma tendência maior ou menor ao en-

dividamento/sobre-endividamento a partir do gênero do servidor. Os re-

sultados encontrados apontam um equilíbrio quanto ao gênero do servi-

dor. O efeito negativo ao endividamento/sobre-endividamento fica evi-

denciado apenas no grupo 2 e o efeito positivo, em ambos os modelos, 

nos grupos 8 e 9; 

iv. a situação funcional - conclui-se que a situação funcional apresenta 

efeito positivo para o endividamento e sobre-endividamento, em todos os 

modelos em que é estatisticamente significante. Tem-se, portanto, que 

servidores aposentados apresentam menor propensão ao endividamento 
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e ao sobre-endividamento. Justifica-se pelo fato destes servidores, em 

sua maioria, não assumirem mais gastos com filhos ou escolas, por 

exemplo, e  

v. a localidade - não apresentou indício de que o fato de ser morador da 

RMF seja condição para uma maior ou menor tomada de empréstimos 

consignados. Fato, provavelmente, justificado pelo fato de o estado do 

Ceará apresentar outros grandes centros urbanos além de sua capital. 

Outras regiões, como a do Sertão Central (RSC) e a do Cariri/Centro Sul 

(RCS), são hoje grandes e modernas áreas populacionais.  

 Ao se considerar o conjunto dos nove grupos, temos que os grupos com 

maior propensão ao endividamento e ao sobre-endividamento são os grupos 8 

(Atividades Militares), 9 (Atividades de Nível Superior e Nível Médio Administra-

tivas) e 6 (Atividades de Polícia Judiciária e de Defensoria). Com menor pro-

pensão à aquisição de empréstimos consignados, ficaram os grupos 1 (Ativida-

des do Ciclo de Gestão e Regulação), 2 (Atividades da Saúde) e 7 (Atividades 

Agrícolas e Ambientais). 

 Voltando-se às queixas apresentadas nas MENPs e nas audiências pú-

blicas, onde líderes sindicais e de associações de servidores tendem a culpar 

quase que exclusivamente os "baixos salários pagos pelo Governo do Estado 

aos seus servidores" como o grande (senão o único) responsável para o endi-

vidamento e sobre-endividamento dos servidores e comparando-as com o apa-

nhado geral dos resultados obtidos nesta pesquisa, verifica-se que o fato de 

possuir empréstimo consignado em folha de pagamento e estar, muitas vezes, 

numa situação financeira crítica, está mais ligado a situações particulares de 

cada servidor. 

 Encontra-se a presença do endividamento e do sobre-endividamento 

tanto nos grupos com maiores remunerações, como nos grupos com maior exi-

gência instrucional para o ingresso. 

 Verifica-se uma tendência ao endividamento pelo fato de ser "mais ve-

lho" na carreira. Contudo, servidores aposentados apresentam efeito positivo à 

tomada de empréstimos consignados. O fato pode ser explicado porque, em 
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geral, servidores aposentados não possuem mais despesas com filhos, alivian-

do seu conjunto de gastos fixos. 

 Não comprova-se, pelos resultados, o "mito" de que mulheres devem 

mais, pois os resultados para a variável sexo apresentaram oscilação no efeito 

do sinal. Assim como a variável de localização não comprovou que servidores 

com domicílio na RMF sejam maiores devedores. 

 Pelo conjunto dos resultados obtidos, leva-se a crer que a falta de edu-

cação financeira dos servidores, como discorrem os autores citados no capítulo 

2, tenha efetivamente maior peso na tomada de empréstimos e no desequilíbrio 

financeiro destes que as variáveis assumidas nos modelos. 

 Este trabalho pretende dar valiosa contribuição à literatura sobre endivi-

damento (de um modo geral) e sugere mais pesquisas sobre o tema, onde po-

der-se-ão, por exemplo, fazer comparativos dentre os servidores públicos do 

estado do Ceará em diferentes instantes de tempo, ou diferentes locais de efe-

tivo exercício (variando as macrorregiões) ou, ainda, sobre o grau de endivida-

mento destes servidores comparados aos de outros estados brasileiros, permi-

tindo-se uma análise de comparação regional, por exemplo. Futuros pesquisa-

dores podem vir a incluir outras variáveis aos modelos utilizados, como, nível 

instrucional do servidor (sem instrução, fundamental, médio, superior, especia-

lista, mestre, doutor e pós-doutor) e/ou quantidade de empréstimos financeiros 

ou de planos de serviços tomados pelo servidor. Estado civil e número de filhos 

(ou de dependentes comprovados) também podem ser variáveis interessantes 

à análise. Poder-se-ão, também, fazer comparativos com outros modelos de 

escolha qualitativa, como o LOGIT ou o TOBIT. Ou ainda outras metodologias, 

segundo os modelos de regressão linear múltiplas. 
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