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A necessidade de direcionar os esforços de cobrança dos créditos tributários levou a 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia a desenvolver uma metodologia para classificação 
dos créditos. O presente trabalho visa analisar o modelo adotado, os critérios para 
classificação e os resultados desse trabalho como ferramenta de gestão. 
 
Inicialmente, é feita uma descrição sucinta dos modelos de análise de risco de crédito 
utilizados na área financeira privada, partindo dos modelos desenvolvidos no final dos anos 
50 baseados em critérios subjetivos, e alcançando modelos econométricos fundados nas 
informações contábeis da empresa. 
 
Em seguida, é descrito de forma detalhada o modelo adotado na Secretaria da Fazenda do 
Estado da Bahia – SEFAZ, as premissas que nortearam a definição dos critérios, os pesos 
atribuídos a cada um dos parâmetros e os conceitos adotados na classificação. É traçado 
também um perfil do crédito após a aplicação do modelo proposto, analisando o resultado da 
classificação e sua distribuição pelas unidades regionais, assim como o perfil quanto ao porte 
da empresa, fase e idade do processo. Nestas avaliações é verificada também a coerência, 
numa análise qualitativa, entre o perfil apontado pelo modelo e os dados históricos de 
recuperação de crédito da SEFAZ. 
 
Em seguida é feita uma análise vinculando o sucesso na cobrança com o perfil da qualidade 
do crédito segundo o critério de classificação. Esta análise é procedida em duas etapas. Na 
primeira é feita uma análise qualitativa, baseada na avaliação pessoal dos dirigentes das 
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unidades responsáveis pela gestão do crédito. Numa segunda etapa, quantitativa, é analisado 
numericamente o sucesso na recuperação do crédito em função do conceito de cobrança 
adotado no modelo de classificação.  
 
A partir das abordagens desenvolvidas o trabalho busca fazer uma análise da adequação da 
metodologia de classificação de créditos aos interesses da Secretaria da Fazenda, sugerindo 
ajustes no sentido de contribuir para a melhoria do modelo. 
 

 

TEORIA DE ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO  

 
 
Como base comparativa para o atual trabalho de avaliação do Crédito Tributário que está 
sendo desenvolvido pela SEFAZ/BA, buscamos analisar alguns modelos utilizados pela área 
financeira privada, notadamente aqueles empregados em instituições que realizam 
empréstimos de capital a juros para o mercado em geral. 
 
Inicialmente, como pressuposto lógico para que se possa apresentar uma análise comparativa 
entre o setor privado e um órgão de governo, é importante salientar que não é possível se 
perder de vista que o Crédito Tributário possui especificidades bastante distintas do Crédito 
Financeiro efetuado por organizações de direito privado.  
 
Neste sentido, temos que o primeiro origina-se de uma relação compulsória entre o Estado e 
contribuinte, ou seja, aquele que pratica um determinado fato gerador de imposto, na forma da 
lei, e é, em geral, estabelecido por uma ação de fiscalização determinada pelo Estado ou 
originado de uma denúncia espontânea apresentada pelo próprio contribuinte, sendo, portanto, 
passível de contestações e impugnações, seja na esfera administrativa, ou ainda na esfera 
judicial. 
 
Em contra partida, o Crédito Financeiro oriundo de organizações privadas se deriva de uma 
relação voluntária de ambas as partes, ou seja, existe a ação volitiva do tomador, o que resulta 
na maior aceitabilidade de regras de avaliação e garantias especificadas por quem realiza o 
empréstimo e que são, de uma forma geral, mais rigorosas e fáceis de executar do que as 
regras previstas com base da rigidez dos princípios constitucionais e infraconstitucionais do 
direito público, embora cumpra neste momento enfatizar a ressalva de que, mesmo as 
garantias exigidas pelas instituições financeiras de caráter privado, dentro do panorama do 
mercado capitalista democrático, têm que obedecer a uma ordem normativa, devendo estar 
previstas ou não defesas perante o direito pátrio. 
 
Explicitadas, ainda que de uma forma concisa as diferenças encontradas no âmbito dos 
negócios privado e público, há de se indicar também, que ambos os Créditos possuem 
características comuns, principalmente no que se refere a análise da expectativa de pagamento 
por parte do devedor.  
 
Assim, conforme verificado anteriormente, respeitando-se diferenças e semelhanças entre os 
diversos setores do âmbito financeiro no que tange a empréstimos, procedendo-se a uma 
avaliação correta, ou ao menos, mais precisa possível, poderá ser indicado, no modelo de 
Classificação do Crédito Tributário, quais seriam as perspectivas de adimplência para cada 
tipo de contribuinte. 
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Tal é a veracidade da visão acima exposta, que a própria doutrina nos mostra a tendência da 
moderna teoria de finanças sobre avaliação de risco do crédito, a qual teve início no começo 
da década de 50 com a publicação do artigo “Portfolio Selection” de Markovitz, no “Journal 
of Finance”, onde, o autor estabelece novas idéias para o relacionamento entre o risco e o 
retorno do empréstimo efetuado. Este trabalho teve uma grande repercussão no meio 
acadêmico e deu origem a diversos outros estudos abordando o mesmo tema, reiteradamente 
na incessante busca de se estabelecer uma equação matemática, de caráter objetivo, a fim de 
determinar qual a probabilidade de um determinado cliente efetuar o pagamento do crédito 
tomado, ou ainda, se o mesmo encontra-se em situação financeira saudável e qual é a 
perspectiva do tomador em relação ao futuro. Neste último caso, a intenção é poder 
estabelecer, da forma mais acertada, qual o prazo máximo recomendável a ser concedido para 
a quitação ou amortização do débito. 
 
A partir de então, a evolução da teoria foi constante ao longo do tempo, sendo que fatores da 
vida econômica mundial e seus impactos nos diversos países fundamentaram o 
desenvolvimento mais expressivo das teorias em determinadas épocas. Desta forma, no final 
dos anos 70 e início dos anos 80, a crise provocada pela alta volatilidade dos juros e pela 
escassez de dinheiro disponível, majorada com o efeito do chamado “Choque do Petróleo” 
ocorrido em 1973 (momento em que os países produtores desta matéria prima elevaram 
subitamente os preços então praticados), obrigou o mercado a passar a adotar critérios mais 
rígidos e seguros na avaliação e concessão de créditos. 
 
Até este momento, as análises de risco de créditos eram realizadas tomando por base alguns 
critérios subjetivos, a exemplo do método que ficou conhecido como “Os cincos ‘C’ do 
Crédito”, que seriam: 
 
Capital – avaliação da posição financeira da empresa; 
Caráter – avaliação da “vontade” do tomador para a quitação do empréstimo; 
Colateral – avaliação das garantias associadas ao empréstimo; 
Capacidade – avaliação da competência administrativa dos gestores na condução do negócio 
e também das instalações físicas da empresa; 
Condições – avaliação do comportamento da empresa em relação ao mercado na qual a 
mesma está inserida. 
 
Ainda compartilhando a mesma teoria, alguns autores propuseram o acréscimo de um sexto 
“C” a este método, que seria Conglomerado, ou seja, a avaliação em conjunto das empresas 
coligadas àquela que está tomando o empréstimo. 
 
Tecendo uma análise desta evolução no estudo do crédito, conforme descrição do método 
acima, podemos verificar que esta teoria encontra-se lastreada na presença de especialistas, a 
quem cabe avaliar o risco do empréstimo com base em números e dados objetivos, contudo 
também levando em consideração vários aspectos subjetivos, como nos itens que procuram 
mensurar a “vontade”, a “competência administrativa” e o “comportamento da empresa”. 
 
Em contraposição a esta teoria, surge então uma nova realidade, que passou a impor uma 
metodologia que não se baseasse em critérios subjetivos, isto porque tais critérios, além de 
não apresentarem um grau de precisão adequado, ainda eram extremamente dependentes de 
experiências e conhecimentos pessoais, fato que não emprestava garantias imprescindíveis às 
instituições, uma vez que as experiências e conhecimento pessoais podiam ser perdidos, 
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inclusive para instituições concorrentes, quando da transferência de determinados 
empregados. 
 
Constatada a fragilidade da metodologia aplicada, os estudos evoluíram no sentido de utilizar 
sistemas de classificação de crédito baseados unicamente em contabilidade. Destarte, as 
decisões acerca de concessões de crédito passaram a ser tomadas após a comparação de vários 
indicadores contábeis do solicitante, com a utilização de padrões previamente estabelecidos 
para a indústria, o comércio ou o ramo de atividade em que o mesmo fosse estabelecido.  
 
Segundo Bruni, A. L., Fuentes, J. & Fama, R. (1997), resta importante destacar que estes 
indicadores contábeis deveriam ser ponderados em razão de sua importância na classificação 
do risco do negócio a ser efetivado, de maneira a ser alcançado um índice, o qual iria 
mensurar a probabilidade de pagamento, ou mesmo, a expectativa de inadimplência do 
solicitante. 
 
Como exemplo destes métodos, estes autores citam o modelo “Logit” e o modelo de “Análise 
Discriminante”, os quais utilizam informações como Lucro Líquido, Patrimônio Líquido, 
Exigível a Longo Prazo e Exigível a Curto Prazo, Ativo Circulante, Ativo Total, Contas a 
Receber, Estoque, etc. 
 
Assim, ao estabelecer uma equação matemática ponderada a partir destes dados, os analistas 
podem determinar um valor a ser comparado com os chamados “Limites de Solvência”, para 
avaliar a saúde financeira do solicitante de empréstimo, inclusive suas propensões à falência. 
 
Cumpre destacar, ainda, que mesmo entre os modelos baseados em contabilidade, vários 
estudos foram realizados, no decorrer do tempo, com a finalidade de se aperfeiçoar cada vez 
mais as equações, adequando-as à realidade econômica de cada época, o que se mostrou uma 
preocupação importante, pois as mudanças estruturais na economia podem ter efeitos 
significativos na avaliação do risco a ser assumido quando da efetivação do empréstimo. 
 
E essa nova realidade não ficou longe do nosso país. A partir do final da década de 70, 
acadêmicos brasileiros passaram a estudar e a desenvolver modelos econométricos, com base 
em dados de balanço, no sentido de prever, com razoável grau de precisão, a probabilidade de 
falências das organizações empresariais, adequando as teorias ao âmbito da realidade sócio 
econômica, bem como singularidades de nosso país. 
 
Neste particular, é importante observar que estes métodos no Brasil apresentam 
especificidades que dificultam, sobremaneira, a obtenção de uma equação única que atenda à 
diversidade de segmentos econômicos existentes. Dentre essas dificuldades, podemos citar: a 
falta de informações contábeis precisas, principalmente no que se refere às médias e pequenas 
empresas, (até porque, em alguns casos, a legislação não obriga a escrituração contábil 
detalhada); a falta de padronização na escrituração contábil e a falta de confiabilidade em 
muitas informações que podem ter sido adulteradas para atender objetivos específicos, 
principalmente naquelas empresas que já se encontram em situação pré-falimentar. 
 
Para exemplificar esta realidade brasileira, podemos citar o estudo realizado pelo Professor 
Stephen C. Kanitz, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo – FEA/USP, que selecionou uma amostra de quinze empresas 
falidas e quinze empresas não falidas, aplicou um modelo de análise e obteve a seguinte 
equação: 
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Z = 0,05 X1 + 1,64 X2 + 3,55 X3 – 1,06 X4 – 0,33 X5 
 
Onde: 
 
X1  Lucro Líquido / Patrimônio Líquido; 
X2  (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Exigível a Curto Prazo + 

Exigível a Longo Prazo); 
X3  (Ativo Circulante – Estoque) / Exigível a Curto Prazo; 
X4 Ativo Circulante / Exigível a Curto Prazo; 
X5 (Exigível a Curto Prazo + Exigível a Longo Prazo) / Patrimônio Líquido. 
 
Nesta equação, os limites de solvência são: 
 
Z inferior a -3   Possível falência; 
Z entre -3 e 0  Zona de penumbra; 
Z superior a 0  Não problemática. 
 
Percebemos, pois, a aplicação direta, através da equação acima, dos dados contábeis na 
avaliação da situação econômico-financeira da instituição e que, aplicada a casos reais, 
apresentou precisão superior a 90% (noventa por cento) quando aplicada para projeções de até 
um ano. 
 
Observe-se que, o prazo de antecedência em que cada equação é aplicada é um dado 
extremamente relevante. Assim, quanto menor for este prazo maior será o grau de precisão. 
Exemplificando a afirmação acima, caso o empréstimo a ser efetivado seja por um período de 
apenas um ano, alguns dos métodos baseados em contabilidade podem atingir mais de 94% 
(noventa e quatro por cento) de acerto. Para um segundo ano, no entanto, a probabilidade de 
acerto para o mesmo método utilizado cai para algo em torno de 90% (noventa por cento), 
percentual este que continua reduzindo cada vez que o prazo aumenta.  
 
Este decréscimo no grau de acerto desta teoria, que utiliza a equação através dos dados 
contábeis na avaliação da situação econômico-financeira da instituição em função do prazo 
que antecede a sua aplicação, se justifica pelas constantes mutações da economia, bem como 
pela dinâmica da própria organização tomadora do empréstimo, que sofre alterações 
significativas em suas finanças e, por conseqüência, em seus dados de balanço contábil, 
fatores que, vale a ressalva, estão fora da esfera de controle de qualquer organização, seja esta 
privada ou do próprio governo.  
 
Isto posto, e traçando-se um paralelo direto com a proposta adotada pela SEFAZ/Bahia, no 
que tange ao gerenciamento do modelo de classificação do crédito tributário, visualizamos 
uma coexistência de critérios subjetivos, bem como de critérios objetivos, conforme veremos 
a seguir. 
 
         
MODELO ATUAL DA CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS 
 
 
A eficiente arrecadação de tributos sempre representou um desafio para a Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ/Bahia que, a partir de 1999, em um esforço de 
cobrança, desenvolvido em razão da vigência das Leis estaduais 7.438/99 e 7.504/99,  
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concedendo condições especiais para quitação dos débitos tributários decorrentes do ICMS, 
passou a dispensar especial atenção à recuperação do crédito tributário como alternativa para 
o incremento da arrecadação.  
 
Foram então atribuídas metas de recuperação de crédito às diversas Unidades Fazendárias, 
partindo basicamente de um único dado de referência disponível – o saldo do crédito 
tributário de cada Unidade. Entretanto, a baixa qualidade do crédito sempre foi um dos 
principais motivos alegados por essas unidades para justificar a enorme dificuldade em  
atingir as metas. Além disso, a limitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das 
ações de cobrança, apontava para a necessidade de criação de  critérios que possibilitassem o 
direcionamento de forma mais adequada, para o esforço de recuperação de crédito. 
 
Assim, os critérios surgiram a partir do conhecimento e de experiências vivenciadas pelas 
pessoas que lidavam com a problemática, estabelecendo as seguintes premissas de acordo 
com um modelo determinado: 
 

• o processo de classificação deve partir de critérios objetivos, fugindo do subjetivismo 
e de avaliações pessoais; 

 
•  a classificação deve ser realizada de forma automática pelo sistema, com base no 

maior número de informações disponíveis nos bancos de dados da SEFAZ / Bahia; 
 
• cada Processo Administrativo Fiscal – PAF – deve ser classificado conforme a 

viabilidade de sua cobrança.  
 
Estas premissas nortearam o surgimento de quatro critérios: situação cadastral do 
estabelecimento, postura da empresa, nível de endividamento tributário da empresa e mérito 
da autuação. Observados estes critérios, cada Processo Administrativo Fiscal - PAF passa a 
ser enquadrado dentro dos seguintes conceitos de classificação: fácil cobrança, cobrável e de 
difícil cobrança. 
 
A distribuição dos créditos em classes é obtida através do resultado de uma pontuação que é 
atribuída a cada critério e pode variar de 0,00 a 1,00, compondo um  escore de no máximo 10 
pontos, alcançados com a aplicação da seguinte ponderação:  
 

Critério 1 - Situação cadastral do estabelecimento - peso 4;   
Critério 2 - Postura da empresa – peso 3; 
Critério 3 - Nível de endividamento tributário da empresa – peso 3; 
Critério 4 - Mérito da autuação – multiplicador. 

 
O escore final é obtido, aplicando o peso à pontuação de cada um dos critérios, sendo o 
critério (4) – Mérito da autuação – um multiplicador dos demais indicadores.  Assim: 
 
Escore = [(critério 1) x 4 + (critério 2) x 3 + (critério 3) x 3] x (critério 4)  
 
Em função do escore final, o PAF é classificado em: 
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• Fácil cobrança = escore maior que 7,00; 
• Cobrável = escore maior que 3,00 e menor ou igual a 7,00; 
• Difícil cobrança = escore menor ou igual a 3,00. 

 
 
Critério 1 - Situação Cadastral do Estabelecimento  
 
 
Para atribuir a pontuação a este critério o sistema verifica a situação cadastral do contribuinte, 
através da sua inscrição estadual. A aferição desta pontuação é pois diferenciada para cada 
tipo de situação e recai na ativa a pontuação mais elevada, pois em tese, admite-se que um 
estabelecimento ativo reúne maiores condições de recuperação de crédito. As demais são 
tratadas como inativas e recebem uma pontuação menor. Assim, conforme a situação do 
contribuinte inscrito, a pontuação ocorre da seguinte forma: 
 
a) Pontuação – contribuintes inscritos: 

• Ativa  ==  1,00; 
• Cancelada com  outro estabelecimento ativo == 0,70; 
• Cancelada há menos  de um ano, sem outro estabelecimento ativo ==   0,25; 
• Cancelada há  um ano ou mais ou sem data de cancelamento conhecida, sem outro 

estabelecimento ativo ==  0,00. 
 
b) Pontuação – contribuintes não inscritos: 

• Se houver alguma inscrição ativa no Estado = 0,70; 
• Nenhuma inscrição ativa ==  0,00. 

 
 
Critério 2 - Postura da Empresa 
 
 
É de fundamental importância o cumprimento das obrigações tributárias por parte do 
Contribuinte para que o sistema atribua uma pontuação que reflita sua idoneidade e sua 
postura ética na relação com o fisco estadual. Para tanto foram desenvolvidos diversos 
parâmetros objetivos que, através do número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica , CNPJ 
básico, que inclui todos os estabelecimentos inscritos de uma mesma empresa no Estado, 
permitisse ao sistema executar a análise global da empresa. Ainda é necessário observar a 
quantidade de autos de infração ativos, não pagos, inscritos em Dívida Ativa. 
 
Abaixo os parâmetros: 
 

a) quantidade de autos de infração ativos, não pagos, inscritos em Dívida Ativa; 
b) quantidade de autos de infração relativos a  imposto lançado e não recolhido, lavrados 

nos últimos 3 anos; 
c) quantidade de autos de infração lavrados na fiscalização de trânsito de mercadorias 

nos últimos 5 anos; 
d) quantidade de parcelamentos de débitos interrompidos nos últimos 5 anos; 
e) percentual de autos de infração não pagos em relação ao total de autos lavrados nos 

últimos 5 anos; 
f) quantidade de declarações de informações econômico-fiscais: Declaração Mensal e 

Apuração do ICMS-DMA, Declaração de Movimento Econômico de Empresa de 
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Pequeno Porte e Microempresa - DME, não entregues à  SEFAZ / Bahia, nos últimos 
2 anos; 

g) percentual de autos de infração defendidos, julgados procedentes e procedentes em 
parte em relação ao total de PAF’s julgados, nos últimos 3 anos; 

h) existência de autos de infração, ativos ou não, contendo infração de dolo ou fraude nos 
últimos 5 anos. 

 
Para cada um desses parâmetros foi definida uma pontuação de acordo com o histórico do 
contribuinte. A aplicação conjunta desses oito parâmetros resultou em uma pontuação que 
varia de 0,00 a 1,00. 
 
 
 
Critério 3 - Nível de endividamento tributário 
 
 
Este critério parte de dados referentes às operações comerciais do contribuinte disponíveis na 
SEFAZ / Bahia a exemplo do faturamento, margem de valores agregados e recolhimento de 
ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) , para avaliar a 
capacidade da empresa em honrar o débito tributário. 
 
Para esta análise são definidos parâmetros em função do porte e setor de atividade do 
contribuinte visando definir o débito máximo possível de ser pago, através de parcelamento 
de débito, e que comparado ao débito total do contribuinte obtém-se um índice aqui definido 
como quociente de endividamento.  
 
Quociente de endividamento Escore indicador (3)         
Até 1,00     1,00 
De  1,00 até 1,30   0,70          
De  1,30 até 1,60   0,40  
De  1,60 até 2,00   0,20 
De  2,00 em diante   0,00 
 
A particularidade no cálculo está na forma de estabelecer o montante máximo de 
endividamento do contribuinte, respeitando as especificidades de cada empresa como porte, 
condição e segmento de mercado, e atribuindo para cada grupo um índice que refletisse a 
capacidade de pagamento. 
 
Para contribuintes de médio e grande porte este fator é calculado sobre a média mensal do 
valor adicionado com base nas declarações mensais do contribuinte (DMA). Como exemplo 
um contribuinte de grande porte do setor de comércio tem uma parcela mensal máxima 
calculada como 4% sobre a média do valor agregado nas operações efetuadas nos últimos 6 
meses. Para um contribuinte de pequeno porte do setor comércio tem uma parcela mensal 
máxima calculada como 100% do valor previsto de recolhimento mensal. 
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Critério 4 - Mérito da autuação 
 
 
Esse critério procurou refletir a possibilidade de questionamento administrativo ou judicial, e 
a expectativa de decisão favorável à SEFAZ/Bahia, para as infrações apontadas na autuação. 
 
A partir da codificação utilizada no  Sistema de Emissão de Auto de Infração  - SEAI , cada 
infração foi classificada como matéria incontroversa ou sujeita a questionamento, com base na 
experiência da fiscalização quanto à impugnação do lançamento pelo contribuinte. Assim, 
infrações como imposto lançado e não recolhido foram classificadas como incontroversas e 
infrações como arbitramento da base de cálculo como matérias sujeitas a questionamento. 
 
Numa segunda etapa, foram identificadas as infrações que contém matérias objeto de 
discussão judicial já com decisão desfavorável à SEFAZ / Bahia, algumas inclusive, já com 
proposta de declaração de extinção do crédito pela Procuradoria da Fazenda Estadual – 
PROFAZ, a exemplo de autos de infração lavrados reclamando  o ICMS sobre o concreto 
para construção civil executado fora do local da obra.  
 
Cada infração do PAF foi então pontuada como: 

• matéria incontroversa – escore 1,00 
• matéria sujeita a questionamento – escore 0,50 
• matéria com decisão desfavorável – escore 0,00 

 
A pontuação do auto de infração é obtida pela média ponderada dos escores de cada infração, 
tendo como peso o valor histórico de cada uma delas. 
 
 
 
ANÁLISE DO PERFIL DO CRÉDITO CLASSIFICADO 
 
 
A primeira classificação dos créditos tributários foi realizada em novembro de 2001. A partir 
desta data todos os novos PAF´s lançados no sistema passaram a ser classificados 
automaticamente no ato do registro no sistema e trimestralmente todos os créditos são 
classificados em função das possíveis alterações em alguma situação vinculada aos quatro 
critérios. 
 
No anexo I consta a tabela com o perfil do crédito classificado em cada unidade de 
fiscalização. Os dados apontam um crédito tributário de baixa qualidade, com 66,58 % 
enquadrado no conceito de dificil cobrança e apenas 7,68 % classificado como de fácil 
cobrança. 
 
A distribuição desse montante pelas regiões geográficas, aqui consideradas as três Diretorias 
de Administração Tributária – DAT – aponta um equilibrio no conceito de difícil cobrança 
mas uma relevante divergência nos montantes classificados como cobrável e de fácil 
cobrança. Claramente a DAT Metro tem um montante proporcionalmente maior de crédito de 
fácil cobrança, alavancado pela Inspetoria de Fiscalização de Empresas de Grande Porte – 
IFEP – cujo crédito de fácil cobrança é de 37,90 %. 
 
Essa característica apresentada no crédito da IFEP em relação ao crédito do Estado se 
apresenta também nas duas Coordenações de Fiscalização de Empresas de Grande Porte – 
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COFEP Norte e COFEP Sul, que apresentam respectivamente 26,72 % e 47,84 % dos seus 
créditos conceituados como de fácil cobrança. Esse resultado deve-se ao perfil dos 
contribuintes que estão alocados nessas unidades: empresas de grande porte, com alto volume 
de recolhimento de impostos, ativas, e assim, teoricamente, com capacidade financeira de 
honrar com os débitos perente o Fisco. 
 
Analisando as demais unidades, alguns comentários podem ser feitos relacionando o perfil do 
crédito, segundo os critérios definidos na metodologia, e a realidade econômica de cada 
região. Na DAT Metro, a Inspetoria da Calçada apresenta o crédito de maior dificuldade de 
cobrança, com 86,11 % de difícil cobrança, fato que tem coerência com a realidade 
econômica dos bairros da cidade de Salvador circunscritos na Inspetoria da Calçada. Análise 
semelhante pode ser feita ao verificar o perfil do crédito da região de Itabuna, com 84,59 % de 
difícil cobrança, e a crise econômica presente na região em função do declínio da atividade 
cacaueira. Por outro lado o grande crescimento econômico que vive a região de Barreiras se 
reflete em um perfil do crédito tributário com mais de  45,00 % conceituado como cobrável. 
Analisando o perfil do crédito quanto ao porte da empresa verificamos um crédito de maior 
possibilidade de cobrança no grupo das empresas de grande porte com 89,89 % do crédito 
classificado como cobrável ou de fácil cobrança, decorrente do perfil dos seus contribuintes, 
que possuem maior capacidade de contribuição, ao contrário dos créditos das empresas 
enquadradas no SimBahia, onde apenas 5,03 % estão classificados de fácil cobrança, 
enquanto 44,07 % são de difícil cobrança, conforme gráfico abaixo. 
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Fig. 1 - CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO POR PORTE

DIFÍCIL COBRANÇA

COBRÁVEL

FÁCIL COBRANÇA

 
Analisando o comportamento dos créditos tributários do Estado por fase, vericamos que a fase 
administrativa apresenta uma possibilidade de recuperação bastante razoável,   uma vez que 
40,65 % estão classificados como cobráveis e 17,88 % de fácil cobrança, enquanto que na 
fase judicial e extra judicial a dificuldade é bastante acentuada, classificadas de difícil 
cobrança respectivamente 69,80 % e 62,91 %. 
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Esse resultado é extremamente coerente com o histórico de recuperação de crédito da SEFAZ. 
Os dados abaixo apresentam o volume de recuperação de crédito no período 1999 a 2001 em 
relação ao saldo do crédito tributário nas três fases do proceso. Apesar dos privilégios 
constitucionais de que goza o crédito tributário, o volume de crédito recuperado na instância 
judicial sempre foi muito pequeno. Essa maior dificuldade na cobrança está espelhada no 
perfil do crédito indicado na clasificação. 
 
 

RECUPERADO SALDO REC/ SALDO RECUPERADO SALDO REC/ SALDO
1.996 85.679,73 *N/D *N/D 2.594,22 *N/D *N/D
1.997 92.314,23 *N/D *N/D 4.483,45 *N/D *N/D
1.998 100.858,58 *N/D *N/D 5.594,32 *N/D *N/D
1.999 125.965,76 3.267.438,43 3,86% 25.363,07 1.675.113,37 1,51%
2.000 182.495,04 2.542.409,92 7,18% 48.262,63 2.239.616,24 2,15%
2.001 124.484,03 1.911.117,74 6,51% 6.677,62 2.721.123,14 0,25%

SGC - Sistema de Gerenciamento do Crédito

Fig. 3 - RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FASE

ADMINISTRATIVO / EXTRAJUDICIAL JUDICIAL
ANO

Fonte: SIDAT - Sistema de Dados da Administração Tributária

 
 
 
O gráfico abaixo apresenta o perfil da classificação do crédito por tempo de constituição do 
crédito. Enquanto os débitos com até um ano de contituídos tem mais de 60 % do montante 
classificado como cobrável ou de fácil cobrança, esse percentual cai para cerca de 30 % para 
os débitos constituídos há mais de doze anos. 
 
O resultado aqui retratado, além da coerência que mantém com os resultados históricos do 
esforço de recuperação de crédito da SEFAZ, evidencia a necessidade de celeridade do 
Processo Administrativo Fiscal evitando a perda da perspectiva de cobrança do crédito. 
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ANÁLISE QUALITATIVA DO MODELO DE CLASSIFICAÇÃO 
 
 
Para conhecer as espectativas dos usuários - Inspetores Fazendários - realizamos uma 
pesquisa junto aos mesmos, de forma que refletisse os seus sentimentos com relação a 
metodologia utilizada  pela SEFAZ/Bahia para a definição dos critérios de classificação dos 
créditos tributários e a adoção de metas de recuperação destes. 
 
A pesquisa abordava as seguintes questões: o nível de utilização como ferramenta de gestão 
da cobrança do modelo de recuperação de créditos, a satisfação com o perfil do crédito 
classificado de sua unidade, a avaliação do gestor da unidade quanto ao acerto na 
classificação do crédito da sua regional e sua opinião quanto à utilização do crédito 
classificado para definição de metas de recuperação. No anexo II consta o formulário 
utilizado na pesquisa e o resultado detalhado.  
 
Pela pesquisa, podemos afirmar que, na expectativa dos usuários, o modelo de recuperação de 
crédito teve uma boa aceitação, com 85,71 % das unidades fazendo uso, os resultados 
oriundos da sua utilização tem sido satisfatórios, 92,83 % acreditam que os créditos estão 
relativamente bem classificados e 85,71 % aprovam o estabelecimento de metas de 
recuperação de créditos apartir deste modelo. Segundo os usuários o modelo acerta em cerca 
de 80 a 85% dos PAF´s. Fica evidenciado que o modelo em prática, embora enfrentando 
algumas dificuldades na sua utilização, traz benefícios na gestão do esforço de cobrança.  
 
Os pontos de inconsistência apontados pelos inspetores concentram-se na inclusão como 
cobráveis de PAFs relativos as empresas canceladas ou em situação de inatividade, sem 
nenhuma possibilidade de localização dos sócios, assim como PAFs que encontram-se na 
esfera judicial, classificados como cobrável. 
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ANÁLISE DO RESULTADO DA COBRANÇA DO CRÉDITO CLASSIFICADO  
 
 
A indicação mais forte da adequação ou não do modelo de classificação dos créditos é a 
confirmação do conceito atribuído ao crédito através do efetivo sucesso na sua cobrança. 
Evidentemente essa análise é estatística partindo do conceito de que a classificação como de 
maior ou menor expectativa de cobrança é um dado probabilístico, devendo ser assim 
analisado 
 
Visando traçar uma relação entre o crédito classificado e o sucesso efetivo da sua cobrança, 
foram acompanhados os créditos no período de novembro/2001 a maio/2002. Partindo da 
primeira classificação realizada em novembro/2001 foram computados os valores recuperados 
durante o período, considerando os valores pagos a vista e os valores acordados para 
pagamento em parcelas. Por questões metodológicas, não foram considerados os pagamentos 
em parcelas iniciados antes de novembro/2001, assim como os pagamentos de processos 
constituídos após aquela data. 
 
O montante recuperado é muito pequeno, mas necessário, no entanto para a análise que aqui 
nos propomos. Os dados representados na planilha abaixo mostram, a priori, uma coerência 
entre o conceito atribuído na classificação dos créditos e o sucesso efetivo na cobrança, 
apontando para uma enorme diferença na perspectiva de cobrança dos créditos conceituados 
como de “fácil cobrança” em relação aos créditos “cobráveis” e destes em relação aos créditos 
indicados como de “difícil cobrança”. 
 
 

 
 
Os dados nos indicam duas coisas: primeiro a confirmação de que a conceituação da 
qualidade do crédito é probabilística e, assim sendo, temos eventos que fogem ao conceito 
genérico, ou seja: créditos tidos como de “difícil cobrança” são recuperados enquanto muitos 
classificados como de “fácil cobrança” continuam pendentes. 
 
Em segundo lugar a relação entre a probabilidade real de sucesso na cobrança de um crédito e 
o conceito atribuído no modelo de classificação guarda uma relação não linear, indicando para 
uma função quadrada com o escore de cobrança. 
 
 

CLASSIFICAÇÃO SALDO TOTAL VALOR RECUPERADO % RELATIVO
Difícil Cobrança 2.770.999,03 681,13 0,025% 1,0
Cobrável 1.071.039,70 1.772,06 0,165% 6,7
Fácil Cobrança 319.591,21 4.418,89 1,383% 56,3

Fig. 5 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS CLASSIFICADOS

Valores em R$ mil
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
 
Objetivando fazer uma avaliação mais detalhada do efetivo sucesso na cobrança do crédito e 
sua relação com os parâmetros utilizados na classificação dos créditos foram realizadas duas 
análises estatísticas.  
 
Na primeira análise foi verificado cada parâmetro individualmente e sua relação com o 
sucesso da cobrança. Para definição do sucesso de cobrança foi considerado um índice de 
efetivação de 80% dos parcelamentos contratados, conforme dados históricos da Sefaz. A 
seguir analisamos separadamente os resultados observados quanto a cada um dos parâmetros. 
 
Critério 1 - Situação cadastral da empresa  
 
Parâmetro proposto na metodologia – para as empresas inscritas no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS o critério utilizado atribuiu as seguintes pontuações a cada situação: 
 

(a) Ativa - 1,00; 
(b) Cancelada com outro estabelecimento ativo – 0,70; 
(c) Cancelada há menos de um ano, sem outro estabelecimento ativo – 0,25; 
(d) Cancelada há um ano ou mais, sem outro estabelecimento ativo – 0,00; 

 
Resultados obtidos – considerando a média aritmética do sucesso na cobrança de cada 
processo, identificamos claramente uma probabilidade de sucesso maior nas empresas ativas, 
mas no entanto resultados equivalentes entre as empresas canceladas com outro 
estabelecimento ativo e aquelas canceladas há menos de um ano, mas sem outra filial ativa, 
confirmando em parte a premissa adotada na metodologia. 
 

(a) Ativa – 10,39% 
(b) Cancelada com outro estabelecimento ativo – 3,72% 
(c) Cancelada há menos de um ano, sem outro estabelecimento ativo – 3,90% 
(d) Cancelada há um ano ou mais, sem outro estabelecimento ativo – 1,33% 

 
Critério 2 – Postura da empresa 
 
Esse critério parte de diversas informações quanto ao relacionamento do contribuinte com a 
SEFAZ/Bahia que definiriam o perfil do contribuinte quanto à predisposição em manter uma 
situação regular com o Fisco. Abaixo a análise individual de cada um dos critérios. 
 
Critério 2.1 - Quantidade de autos ativos, não pagos, inscritos em DA: 
 
Parâmetro proposto na metodologia – o critério adotado presume que o contribuinte que tem 
débitos inscritos na Dívida Ativa tem menor predisposição em pagar seus débitos fiscais. 
 
 (a) nenhum PAF inscrito na Dívida Ativa – 0,20; 
 (b) até 3 PAF´s inscritos na Dívida Ativa – 0,10; 
 (c) mais de 3 PAF´s inscritos na Dívida Ativa – 0,00; 
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Resultados obtidos – os dados confirmam claramente o pressuposto na metodologia; 
enquanto a media do sucesso da cobrança dos contribuintes sem débitos inscritos em Dívida 
Ativa foi de 16,48%, esse resultado é de apenas 2,47% no grupo daqueles que tem débitos 
inscritos em Dívida.  
 
Critério 2.2 - Quantidade de autos de infração relativos a imposto lançado e não recolhido 
lavrados nos últimos 3 anos: 
 
Parâmetro proposto na metodologia - o critério adotado presume que o contribuinte que tem 
débitos referentes a imposto lançado e não recolhido tem menor predisposição em pagar seus 
débitos fiscais. 
 

(a) nenhum auto – 0,10; 
 (b) até 3 autos de infração – 0,05; 
 (c) mais de 3 autos de infração – 0,00; 
 
Resultados obtidos - os dados não confirmam o pressuposto na metodologia; enquanto a 
média do sucesso da cobrança dos contribuintes que não tem autos de infração referente a 
imposto lançado e não recolhido foi de 2,67%, esse resultado é de 6,00% no grupo daqueles 
que tem esse tipo de auto. 
 
Critério 2.3 - Quantidade de autos de infração lavrados no trânsito nos últimos 5 anos: 
 
Parâmetro proposto na metodologia - o critério adotado presume que o contribuinte que tem 
autos de infração lavrados no trânsito de mercadorias tem menor predisposição em pagar seus 
débitos fiscais. 
 

(a) nenhum auto de infração – 0,10; 
 (b) até 5 autos de infração – 0,05; 
 (c) mais de 5 autos de infração – 0,00; 
 
Resultados obtidos - os dados não confirmam o pressuposto na metodologia; enquanto a 
média do sucesso da cobrança dos contribuintes que não tem autos de infração lavrados no 
trânsito de mercadorias foi de 2,62%, esse resultado é de 5,14% no grupo daqueles que tem 
esse tipo de auto. 
 
Critério 2.4 - Quantidade de parcelamentos interrompidos nos últimos 5 anos: 
 
Parâmetro proposto na metodologia - o critério adotado presume que o contribuinte que tem 
parcelamentos interrompidos tem menor predisposição em pagar seus débitos fiscais. 
 

(a) nenhum parcelamento interrompido – 0,10; 
 (b) até 4 parcelamentos interrompidos – 0,05; 
 (c) mais de 4 parcelamentos – 0,00; 
 
Resultados obtidos - os dados não confirmam o pressuposto na metodologia; enquanto a 
média do sucesso da cobrança dos contribuintes que não tem parcelamentos interrompidos foi 
de 3,15%, esse resultado foi de 3,73% no grupo daqueles que tem esse tipo de ocorrência. 
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Critério 2.5 - Número de autos inativos + em parcelamento / número de autos lavrados (%), 
nos últimos 5 anos: 
 
Parâmetro proposto na metodologia - o critério adotado presume que o contribuinte que busca 
sempre solucionar os seus processos, pagando, parcelando ou até mesmo provando a sua 
improcedência no contencioso administrativo tem maior predisposição em pagar seus débitos 
fiscais. 

 
(a) > 70% dos processos solucionados – 0,10; 

 (b) > 40% e < 70% dos processos solucionados - 0,05; 
 (c) < 40% dos processos solucionados – 0,00; 
 
Resultados obtidos – os dados apontaram uma média de sucesso na cobrança de 3,73% para 
os processos indicados no item (a) acima, 4,41% para os processos indicados no item (b) e 
2,32% para os do item (c), em parte confirmando a premissa proposta na metodologia, no 
que tange ao item (c), mas com resultado não coerente quanto ao item (a). 
 
Critério 2.6 - Cumprimento das obrigações acessórias referentes à entrega das declarações 
DMA e DME: 
 
Parâmetro proposto na metodologia - o critério adotado presume que o contribuinte que 
cumpre regularmente com a obrigação de entrega das declarações tem maior predisposição 
em pagar seus débitos fiscais. 
 
Resultados obtidos - os dados apontam para médias praticamente iguais de sucesso na 
cobrança de débitos dos contribuintes adimplentes com suas obrigações (3,37%) e aqueles 
inadimplentes (3,34%), indicando um efeito nulo dessa informação no perfil do contribuinte. 
 
Critério 2.7 - Percentual de autos defendidos julgados procedentes + procedentes em parte / 
total de PAF’s julgados, nos últimos 3 anos: 
 
Parâmetro proposto na metodologia - o critério adotado presume que o contribuinte que obtém 
um percentual de sucesso alto no contencioso administrativo, não o utiliza com objetivos 
meramente procrastinatórios, e tem maior predisposição em pagar seus débitos fiscais. 
 

(a) > 70% dos processos solucionados – 0,10; 
 (b) > 40% e < 70% dos processos solucionados - 0,05; 
 (c) < 40% dos processos solucionados – 0,00; 
 
Resultados obtidos - Resultados obtidos – os dados apontaram uma média de sucesso na 
cobrança de 2,86% para os processos indicados no item (a) acima, 7,52% para os processos 
indicados no item (b) e 4,86% para os do item (c), em parte confirmando a premissa 
proposta na metodologia, no que tange ao item (c), mas com resultado não coerente quanto ao 
item (a). 
 
Critério 2.8 - Existência de autos, ativos ou não, contendo infração de dolo ou fraude nos 
últimos 5 anos: 
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Parâmetro proposto na metodologia - o critério adotado presume que o contribuinte que 
comete infrações caracterizadas como dolo ou fraude tem menor predisposição para 
pagamento de seus débitos fiscais. 
 
Resultados obtidos - os dados apontam para médias praticamente iguais de sucesso na 
cobrança de débitos dos contribuintes que cometem infrações de dolo ou fraude (3,43%) e 
aqueles que não cometem (3,36%), indicando um efeito nulo dessa informação no perfil do 
contribuinte. 
 
Critério 3 – Nível de endividamento tributário  
 
Esse critério visa avaliar a capacidade de pagamento do débito baseada no percentual de 
endividamento tributário do contribuinte junto à SEFAZ/Bahia.  
 
Parâmetro proposto na metodologia - o critério adotado atribui uma pontuação em função do 
quociente de endividamento tributário, ou seja, a razão entre o débito total do contribuinte e o 
débito máximo estimado que poderia ser pago, da seguinte forma: 
 

(a) quociente de endividamento < 1,00 – 1,00; 
(b) quociente de endividamento >= 1,00 e < 1,30 – 0,70; 
(c) quociente de endividamento >= 1,30 e < 1,60 – 0,40; 
(d) quociente de endividamento >= 1,60 e < 2,00 – 0,20; 
(e) quociente de endividamento >= 2,00 – 0,00; 

 
Resultados obtidos - os dados indicaram os seguintes valores na média do sucesso da 
cobrança em cada grupo de contribuintes acima definidos: (a) – 3,29%, (b) – 6,77%, (c) – 
6,84%, (d) – 6,49% e (e) – 2,73%, não indicando claramente um efeito relevante do 
parâmetro utilizado na efetiva cobrança. 
 
 
Critério 4 – Mérito da autuação  
 
Parâmetro proposto na metodologia - o critério adotado atribui uma pontuação em função do 
tipo de infração indicada no débito e sua possibilidade de questionamento administrativo ou 
judicial, pontuando de 0,00 a 1,00 cada processo.  
 
Resultados obtidos - os dados confirmam em parte o pressuposto na metodologia, indicando 
os seguintes valores na média do sucesso na cobrança: 
 

(a) débitos muito sujeitos a questionamento (escore < 0,30) – 1,36% 
(b) débitos sujeitos a questionamento (0,30 < escore < 0,75) – 10,58% 
(c) débitos inquestionáveis (escore >0,75) – 2,75% 
 

 
 
ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA 
 
 

A segunda análise estatística realizada objetivou verificar a coerência do modelo proposto 
com o sucesso no resultado da cobrança, analisando todos os critérios previstos na 
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metodologia de forma conjunta. Foi utilizado um modelo econométrico multivariado com 
análise de regressão múltipla, realizado com o auxílio do software SPSS.  
 
A base de dados utilizada numa primeira simulação contêm o número de ocorrências 
detectadas para cada um dos parâmetros, como: quantidade de autos inscritos em Divída 
Ativa (critério 2.1) ou quantidade de autos lavrados no trânsito (critério 2.2). Visando 
aproximar mais o modelo econométrico do modelo adotado na SEFAZ/Bahia e reduzir a 
grande dispersão identificada em algumas destas variáveis, passamos a analisá-las como 
variáveis simples, tipo existe ou não existe auto de infração inscrito em Dívida Ativa. 
 
O modelo matemático busca definir uma equação de primeiro grau utilizando essas variáveis 
que possa representar o resultado do sucesso na cobrança: 
 
Y = (A x coeficiente a) + (B x coeficiente b) + (C x coeficiente c)..... + (N x  coeficiente n) 
 
Onde “A”, “B”, “C” e “N” são as variáveis propostas no modelo e “a”, “b”, “c” e “n” 
coeficientes calculados. 
 
O modelo verifica o nível de significância de cada uma das variáveis na explicação do 
resultado, descartando aquelas que não têm influência. Essa análise é feita a partir do cálculo 
do coeficiente da variável, determinado estatisticamente. Considerando uma distribuição 
normal do valor do coeficiente, é considerado aceitável um nível de significância inferior a 
0,05, o que corresponde a dizer que no máximo 5% dos casos estariam nos extremos da curva 
de distribuição normal do valor, tendo assim um grau de confiança de 95%. O “output” da 
análise no SPSS está no Anexo III. 
 
Na análise realizada, doze variáveis tiveram nível de significância alto, enquanto duas foram 
descartadas, sendo elas, por ordem decrescente de significância: 
 
ü critério 2.1 – existência de autos ativos inscritos em Dívida Ativa; 
ü critério 1 - situação cadastral do contribuinte; 
ü critério 2.5 – número de autos ativos + em parcelamento / número de autos lavrados; 
ü setor de atividade do contribuinte (indústria, comércio ou serviço); 
ü critério 2.6 – omissão de entrega de DMA; 
ü critério 2.8 – existência de autos contendo infração de dolo ou fraude; 
ü critério 3 - quociente de endividamento; 
ü critério 2.3 – existência de autos lavrados no trânsito de mercadorias; 
ü critério 4 - mérito da autuação; 

 
Variáveis descartadas: 
 
ü critério 2.6 – omissão de entrega de DME 
ü critério 2.7 – percentual de procedência nos julgamentos administrativos 

 
Apesar da forte significância identificada na maior parte das variáveis, o conjunto delas não 
consegue explicar, com um nível de confiabilidade aceitável, o resultado avaliado – o sucesso 
na cobrança. O modelo matemático mede esse grau de confiança através do coeficiente de 
correlação (R) e o coeficiente de determinação (R2). Estatisticamente o ideal é um coeficiente 
de determinação superior a 0,60, sendo aceitável um coeficiente superior a 0,30. O modelo em 
análise apresentou R2 de 0,081. Ou seja, as variáveis apontadas não conseguem conjuntamente 
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explicar um percentual aceitável de situações para que, estatisticamente , possamos adotar o 
modelo para previsão do sucesso na cobrança com um grau de certeza aceitável. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Os critérios propostos na metodologia adotada na SEFAZ surgiram da percepção dos técnicos 
vinculados à área de crédito com base na experiência e na observação do comportamento dos 
contribuintes devedores. Esses parâmetros guardam semelhanças com os critérios retratados 
na teoria de análise de risco de crédito conhecidos como “Os Cincos ´C´ do crédito”.  
 
O Capital, que avalia a posição financeira da empresa, está retratado no modelo no critério 3 
– nível de endividamento tributário. O Caráter, que avalia a “vontade” do devedor para a 
quitação do empréstimo, está retratado no critério 2 – postura da empresa. A Capacidade, que 
avalia a competência administrativa dos gestores na condução do negócio, está retratada no 
critério 1 – situação cadastral da empresa. E  o ´C´de Condições, que avalia o cmportamento 
da empresa em relação ao mercado pode ser comparado ao critério 4 – mérito da autuação. 
 
A aplicação do modelo retratou um perfil do crédito tributário do Estado da Bahia coerente 
com as conclusões retiradas de dados históricos da recuperação do crédito, conforme foi 
observado nos comentários aos gráficos ao longo deste trabalho. Isto pode ser observado 
particularmente quanto a maior posibilidade de cobrança das empresas de grande porte e 
quanto à queda na qualidade do crédito em função da idade do PAF. 
 
Na análise qualitativa do modelo através de pesquisa realizada junto aos usuários, os 
inspetores fazendários, constata-se que  o modelo é avaliado de forma positiva. A maioria dos 
entrevistados avalia que o crédito de sua unidade está bem classificado e mais de 85% afirma 
utilizar a classificação para direcionar o esforço de cobrança.  
  
A análise dos resultados da cobrança do crédito em relação ao conceito de classificação 
definido pelo modelo foi a confirmação mais clara da adequação dos critérios adotados na 
metodologia. A recuperação do crédito classificado como de fácil cobrança foi 8,4 vezes 
superior àquele considerado como cobrável e este foi 6,7 vezes superior àquele classificado 
como de difícil cobrança, verificando o percentual do montante recuperado sobre o saldo do 
crédito. 
 
No entanto, a análise do impacto de cada uma das variáveis adotadas no modelo apresentou 
inúmeras inconsistências. Algumas variáveis demonstraram claramente seu efeito no sucesso 
na cobrança , como situação cadastral, quantidade de autos inscritos em Dívida Ativa e mérito 
da autuação. Outras, a maioria, apresentaram efeito nulo ou contrário ao pressuposto na 
concepção do modelo. 
 
Na análise estatística multivariada, onde todos os critérios são analisados conjuntamente num 
modelo econométrico de regressão, foi verificado um nível de significância alto da maioria 
das variáveis, mas, no entanto, um baixo coeficiente de determinação, ou seja, apenas uma 
pequena parte dos resultados pode ser explicada pelas variáveis indicadas no modelo. 
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A aparente incoerência entre as análise feitas através dos resultados de cobrança pode ser 
atribuída a alguns aspectos. Inicialmente devemos registrar a diferença na metodologia 
aplicada em cada uma das análises. Enquanto a análise de resultados foi com base nos 
montantes totais classificados e recuperados, as análises estatísticas partiram da média do 
sucesso de cobrança de cada processo, atribuindo assim pesos iguais a processos de valores 
diversos. Além disso, a análise dos resultados é baseada no escore de classificação atribuído 
ao PAF, enquanto que a análise estatística tenta verificar o efeito isolado de cada variável. 
 
A avaliação conjunta de tudo que foi abordado  leva à conclusão de que o modelo explica de 
forma aceitável o sucesso na cobrança de um PAF e sua utilização como ferramenta de gestão 
do crédito é de extrema valia. No entanto aponta claramente para a necessidade de ajustes no 
modelo adotado.  
 
Dentre os ajustes necessários estão a exclusão de alguns critérios relativos à postura da 
empresa que apresentaram resultados incoerentes e a inclusão de dados externos à SEFAZ 
para determinação da capacidade financeira do contribuinte, juntando ao critério 3 – nível de 
endividamento tributário - dados do balanço contábil da empresa.  
 
Na realidade da SEFAZ, onde apenas 3% do crédito tributário do Estado é recuperado 
anualmente, a metodologia de classificação é um enorme avanço na gestão da cobrança e, 
apesar dos ajustes necessários, o modelo atende de forma aceitável aos objetivos da 
organização. Ele possibilita não só direcionar os recursos humanos na cobrança dos créditos 
de maior possibilidade de êxito, tornando possível o incremento do montante recuperado 
como também é ferramenta imprescindível na definição de metas de recuperação de crédito. 
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Bonoco 539.582 82,02% 113.398 17,24% 4.853 0,74% 657.833 9,36%
Calçada 356.396 86,11% 54.471 13,16% 3.030 0,73% 413.897 7,31%
Camaçari 72.790 59,74% 48.098 39,48% 950 0,78% 121.838 20,52%
IFEP 147.994 24,93% 220.737 37,18% 224.996 37,90% 593.727 56,48%
Iguatemi 286.564 81,42% 60.465 17,18% 4.922 1,40% 351.951 9,99%
Simões Filho 231.655 82,29% 47.176 16,76% 2.686 0,95% 281.517 9,33%
TOTAL DAT 1.634.981 67,54% 544.345 22,49% 241.437 9,97% 2.420.763 21,22%
Alagoinhas 48.786 45,86% 56.721 53,32% 873 0,82% 106.380 27,48%
COFEP Norte 3.979 3,50% 79.364 69,78% 30.388 26,72% 113.731 61,61%
Cruz das Almas 19.825 79,19% 5.029 20,09% 181 0,72% 25.035 10,77%
F. de Santana 216.297 86,28% 32.319 12,89% 2.063 0,82% 250.679 7,27%
Irecê 20.306 71,99% 7.707 27,32% 192 0,68% 28.205 14,34%
Itaberaba 8.896 83,84% 1.459 13,75% 256 2,41% 10.611 9,29%
Jacobina 11.589 69,23% 4.830 28,85% 321 1,92% 16.740 16,34%
Juazeiro 35.367 77,82% 9.126 20,08% 953 2,10% 45.446 12,14%
Paulo Afonso 10.277 59,49% 6.858 39,70% 141 0,82% 17.276 20,66%
Santo Amaro 88.359 91,48% 7.054 7,30% 1.172 1,21% 96.585 4,87%
Santo A. de Jesus 29.638 78,91% 7.812 20,80% 108 0,29% 37.558 10,69%
Seabra 6.636 72,80% 1.640 17,99% 840 9,21% 9.116 18,21%
Senhor do Bomfim 9.586 84,56% 1.641 14,48% 109 0,96% 11.336 8,20%
Serrinha 25.021 74,30% 6.639 19,72% 2.014 5,98% 33.674 15,84%
Valença 20.673 64,05% 11.451 35,48% 154 0,48% 32.278 18,22%
TOTAL DAT 555.235 66,52% 239.650 28,71% 39.765 4,76% 834.650 19,12%
Barreiras 49.243 53,40% 41.699 45,22% 1.273 1,38% 92.215 23,99%
Bom J. da Lapa 11.178 65,87% 5.678 33,46% 113 0,67% 16.969 17,40%
Brumado 15.232 52,61% 13.623 47,05% 99 0,34% 28.954 23,87%
COFEP Sul 2.455 4,01% 29.462 48,15% 29.273 47,84% 61.190 71,91%
Eunápoles 36.640 79,03% 8.797 18,98% 923 1,99% 46.360 11,48%
Guanambi 11.582 58,02% 8.158 40,87% 223 1,12% 19.963 21,55%
Ilhéus 110.481 59,67% 72.647 39,24% 2.021 1,09% 185.149 20,71%
Ipiaú 11.637 81,93% 2.402 16,91% 164 1,15% 14.203 9,61%
Itabuna 158.672 84,59% 28.129 15,00% 773 0,41% 187.574 7,91%
Itamaraju 11.924 84,17% 2.036 14,37% 207 1,46% 14.167 8,65%
Itapetinga 9.842 53,82% 8.183 44,75% 262 1,43% 18.287 23,81%
Jequié 26.301 59,74% 16.711 37,96% 1.015 2,31% 44.027 21,28%
Teixeira de Freitas 45.717 62,39% 27.247 37,19% 308 0,42% 73.272 19,01%
V. da Conquista 79.880 76,89% 22.274 21,44% 1.737 1,67% 103.891 12,39%
TOTAL DAT 580.784 64,09% 287.046 31,68% 38.391 4,24% 906.221 20,07%
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ANEXO II 
 

Pesquisa sobre o Artigo tema do trabalho final do curso de 
Pós – Graduação Gestão Tributária 

 
 
Assunto tema: Recuperação de Crédito Tributário – Modelo de classificação dos créditos 
tributários criado na SEFAZ.  
 
1. Você está utilizando o modelo de recuperação de crédito determinado pela SEFAZ? 
 

   
 

                Sim                                                                                                     Não 
 

2. Qual o seu grau de satisfação com os resultados da classificação do crédito? 
 
    

                           
  Ótimo         Bom        Regular              Ruim                Péssimo  

      
3. Na sua avaliação qual o percentual de crédito mal classificado?  Justifique e exemplifique. 
               

    
 

     Justificativa e exemplo: 
  
4. Você acha que foi positiva a utilização da classificação dos créditos no estabelecimento de 

metas de recuperação de crédito? Em caso negativo justifique. 
 

   
 

                Sim                                                                                                     Não 
 

Justificativa: 

  

     

% 
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ANEXO II 
 

RESULTADOS DA PESQUISA 
 
 

RESPOSTAS 
PERQUNTA 

Sim Não 
Você está utilizando o modelo de recuperação de 
crédito determinado pela SEFAZ? 85,71 % 14,29 % 

Ótimo 0,00 % 
Bom 50,00 % 

Regular 42,83 % 
Ruim 0,00 % 

Péssimo 0,00 % 

Qual o seu grau de satisfação com os resultados da 
classificação do crédito? 

Não Respondeu 7,17 % 
30,00 % 7,1 4% 
25,00 % 7,14 % 
20,00 % 21,43 % 
15,00 % 7,14 % 
10,00 % 14,29 % 
00,25 % 7,14 % 

Na sua avaliação qual o percentual de crédito mal 
classificado? Justifique e exemplifique 

Não Respondeu 35,72 % 
Sim Não 

Você acha que foi positiva a utilização da classificação 
dos créditos no estabelecimento de metas de 
recuperação de crédito? Em caso negativo justifique 85,71 % 14,29 % 

 

 
 
 
 


