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Resumo 

A Pesquisa de Diagnóstico sobre o Endividamento de Servidores Públicos Estaduais fundamenta o 
Programa de Cidadania Financeira, uma iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio 
da Fundação Escola de Governo – ENA’, em parceira com o Banco Central do Brasil, a Secretaria de 
Estado da Administração e demais órgãos e entes da administração estadual. O Programa é uma 
política publica de educação financeira com diversos objetivos, entre os quais reduzir os problemas 
associados ao endividamento excessivo: absenteísmo; perda de produtividade; afastamento por 
transtornos mentais e do comportamento (depressão, alcoolismo, suicídio, uso de entorpecentes); 
desagregação familiar, além de transtornos e doenças psicossomáticas que oneram os cofres públicos 
com absenteísmo e perda de produtividade e os problemas sociais decorrentes do comprometimento da 
renda familiar com operações de crédito para consumo. 
Realizada entre novembro de 2016 e janeiro de 2017 é uma pesquisa exploratória, descritiva e 
documental. A pesquisa, censitária, abrangeu todos servidores públicos estaduais. Os resultados 
obtidos permitem conhecer perfil do servidor público estadual que faz uso de empréstimo consignado 
e, sobretudo, apontar algumas hipóteses sobre as consequências do uso mal planejado do crédito 
mencionado, seja do ponto de vista do sofrimento humano quanto do custo financeiro gerado para o 
governo. A pesquisa, assim, serve ao mesmo tempo de alerta e subsídio para a ação governamental. 
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1 Introdução 

 
O Programa de Cidadania Financeira é uma iniciativa do Governo do Estado de Santa 

Catarina, proposto e coordenado pela Fundação Escola de Governo – ENA’, em parceira com 
o Banco Central do Brasil, o apoio da Secretaria de Estado da Administração e a participação 
dos demais órgãos e entes da administração estaduais, preocupados com o elevado número de 
servidores que possuem operações de crédito consignado e o endividamento familiar em 
função destes.  

Trata-se de programa de educação e resgate da cidadania financeira de servidores e 
funcionários públicos estaduais, visando auxiliá-los no planejamento de suas finanças, de 
forma a assegurar um consumo sustentável e o futuro financeiramente equilibrado das 
famílias catarinenses.  

Sua proposição fundamenta-se na pesquisa4 realizada, descrita no prosseguimento, e 
no diagnóstico atual acerca do endividamento dos servidores ativos e inativos dos quadros 
civil e militar, que dispõem de acesso facilitado ao crédito consignado e que permite o 
desconto de empréstimos diretamente em folha e suas consequências, que serão apresentadas 
no prosseguimento. A facilidade de contratação, aliada às políticas de expansão de crédito nos 
últimos anos geram, em diversas situações, um endividamento excessivo que compromete 
parcela significativa da renda familiar dos servidores, com impacto negativo sobre a qualidade 
de vida e a estabilidade social, psicológica e laboral das pessoas. Cabe a ressalva que o credito 
consignado é uma forma legitima de empréstimo, com taxas médias mais baixas que as 
cobradas pelo mercado. O que se discute é o uso excessivo dessa modalidade de empréstimo, 
haja vista sua facilidade de contratação. 

O Programa propõe uma ação coordenada de diversos atores na capacitação de 
servidores e funcionários públicos que enfrentam dificuldades na administração de suas 
finanças pessoais, instrumentalizando-os com os conhecimentos necessários para a mudança 
de comportamento de forma a reduzir e evitar situações de endividamento, visando a 
administração racional e equilibrada da renda familiar, a melhoria da qualidade de vida e do 
desempenho profissional, em consonância com a Estratégia Nacional de Educação Financeira 
do Governo Federal5. São objetivos do Programa de Educação Financeira: a)- Promover a 
educação financeira e previdenciária entre servidores e funcionários públicos; b)- Aumentar a 
capacidade de servidores e funcionários públicos de fazer escolhas conscientes sobre a 
administração dos seus recursos, incentivando a tomada de decisões financeiras com base em 
atitudes sustentáveis no longo prazo; c)- Reduzir os problemas associados ao endividamento 

excessivo: absenteísmo; perda de produtividade; afastamento por transtornos mentais e do 

comportamento (depressão, alcoolismo, suicídio, uso de entorpecentes); desagregação 

familiar além de transtornos e doenças psicossomáticas; d)- Atuar preventivamente no 

combate à corrupção; e)- Diminuir o contingente de servidores e funcionários públicos que 

utilizam crédito consignado para fins de consumo. 

                                                 
4 Pesquisa: realizada entre novembro de 2016 a janeiro de 2017, com dados primários dos extratores de bases de dados do 
SIGRH – Sistema Informatizado de Gestão de Recursos Humanos e o SIRRH – Sistema Integrado de Recursos Humanos que 
compõem o SAGRH – Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos. Segundo Cavalheiro (2016) “A Secretaria 
de Estado da Administração (SEA), gestora do Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos (SAGRH), é 
responsável pela Gestão de Pessoas dos servidores civis e militares, ativos e inativos, dos órgãos do Poder Executivo do 
Estado de Santa Catarina. [...] o sistema informatizado que contempla os processos de gestão de pessoas, operacionalizados 
de forma centralizada e descentralizada por meio das unidades de gestão de pessoas de cada órgão do Poder Executivo 
Estadual”. 
5 BRASIL: implementando a estratégia nacional de educação financeira. Documento preparado pelo Departamento de 
Educação Financeira do Banco Central do Brasil, com a contribuição dos membros do Comitê Nacional de Educação 
Financeira (CONEF), disponível em 
http://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_Nacional_Educacao_Financeira_ENEF.pdf. 
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O público alvo do Programa são os servidores e funcionários públicos em geral, ainda 
que, em uma ação coordenada de governo, exista a expectativa de que o efeito multiplicador 
da política beneficie a sociedade como um todo. Serão priorizados os 56.840 servidores 
públicos estaduais que possuem empréstimos consignados, conforme demonstrado na 
pesquisa, pela seguinte ordem: Servidores e funcionários públicos que possuem contratadas 
operações de crédito consignado; Servidores e funcionários públicos aposentados que 
possuem contratadas operações de crédito consignado; Servidores, funcionários públicos e 
sociedade em geral.  

Contextualizado o cenário que demandou a realização e justificada sua necessidade 
para embasar uma intervenção na realidade social, passamos a descrever a pesquisa de 
diagnóstico, fruto do esforço conjunto da Escola de Governo do Estado de Santa Catarina e da 
Secretaria de Estado da Administração.  

 
 

2 Pesquisa de diagnóstico 

Após situarmos a pesquisa dentro de um escopo mais amplo que justifica e legitima 
sua importância para a compreensão de um fenômeno relativamente recente da administração 
pública estadual, é exposta a pesquisa documental, de caráter exploratório e descritivo 
(Amaral, 2007). Os resultados foram obtidos a partir dos dados primários extraídos do 
SAGRH – Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos do Governo do Estado de 
Santa Catarina. As bases utilizadas para a extração foram os meses de novembro de 2016 a 
janeiro de 2017.  

O objetivo da pesquisa foi traçar um diagnóstico da situação de endividamento dos 
servidores públicos estaduais, que permitisse a compreensão da realidade e do problema em 
tela, que posteriormente subsidiasse o planejamento das ações do Programa de Cidadania 
Financeira, isto é, uma política pública, que na concepção de Dye (2005), é o governo em 
ação. Os resultados da fase preliminar de diagnóstico são expostos no prosseguimento, e 
permitiram à Escola de Governo traçar o perfil geral do endividamento dos servidores 
públicos estaduais, por categoria. O universo da pesquisa, censitário e não por amostragem, 
foram todos os servidores do estado de Santa Catarina, ativos e inativos. Esses estão 
distribuídos conforme o gráfico que segue: 

 

 
Gráfico 1 – Distribuição dos Servidores 

Fonte: Dados Primários, SAGRH, novembro de 2016. 

 
Do total de 153.173 pessoas pagas pelo Estado de Santa Catarina, 86.777 são 

servidores ativos (85,04 % civis e 14,96% militares) e 66.396 são inativos (63,78% civis; 
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14,30% militares e 21,93% pensionistas). O gráfico seguinte desdobra estes números gerais já 
com o recorte dos servidores que possuem ao menos um empréstimo consignado descontado 
em folha, do total de servidores apresentados anteriormente. A saber, o perfil geral dos 
servidores, por tipo de vínculo: 

 
Gráfico 2 - Servidores por tipo de Vinculo 

Fonte: Dados Primários, SAGRH, novembro de 2016. 

 
Como se verifica no gráfico acima há, no total, 56.830 servidores públicos estaduais 

com empréstimo consignado em Santa Catarina, entre ativos (civis e militares), inativos e 
pensionistas - que são público-alvo prioritário do Programa de Cidadania Financeira.  

Embora o gráfico seguinte demonstre uma predominância de servidores civis com 
empréstimo consignado (38.754 servidores), é interessante notar que, proporcionalmente, há 
um predomínio de servidores militares com empréstimos consignados (13.582 servidores), 
pois enquanto os primeiros são 33,36% do total entre os servidores civis, os segundos 
correspondem a 60,44% do efetivo de militares e que possuem empréstimos consignados. 
Com relação a distribuição geográfica destes servidores, que visa ao planejamento do número 
de cursos a ser feito por localização dos mesmos, obteve-se o quantitativo de servidores por 
região de abrangência das ADR’s – Agências de Desenvolvimento Regional, dos diferentes 
órgãos e entes. 
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Gráfico 3 – Concentração de Servidores por Cidade 

Fonte: Dados Primários, SAGRH, novembro de 2016. 

Há um predomínio de servidores com empréstimo consignado na capital do estado, 
sede do governo. Porém, os dados obtidos permitirão dimensionar corretamente o número de 
turmas que serão realizadas em cada uma das cidades no interior durante a realização do 
Programa de Cidadania Financeira permitindo, com isso, maior assertividade nas ações 
planejadas. Já com relação a idade média dos servidores, há um predomínio de servidores 
com empréstimo consignado entre 41 a 70 anos, como demonstrado a seguir: 

 

 
Gráfico 4 – Idade Média dos Servidores com Empréstimo Consignado 

Fonte: Dados Primários, SAGRH, novembro de 2016. 

 
Observa-se uma distribuição amostral normal, do tipo curva de Gauss, na idade média 

dos servidores. Entretanto, um dado que chamou a atenção dos pesquisadores foi o fato de 
servidores próximos da aposentadoria (faixa entre 51 a 60) estarem com parte de seus 
rendimentos vinculados com empréstimos, o que pode comprometer a qualidade de vida 
desses na inatividade. Já com relação a renda média bruta dos servidores que utilizam 
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atualmente crédito consignado - 56.830 no 
total - há uma concentração entre as faixas 
salariais que vão de R$ 3.000,00 a R$ 
7.500,00, que respondem por 66,89% do total 
de servidores com empréstimo consignado.  

 

Gráfico 5 – Renda Bruta Média dos Servidores com Empréstimo Consignado 
Fonte: Dados Primários, SAGRH, novembro de 2016. 

Notou-se ainda que há um crescimento não esperado no uso de empréstimo 
consignado entre os servidores com salário bruto acima de R$ 16.500,00. Esta informação 
deverá ser estudada oportunamente, por meio de pesquisa qualitativa, para verificação do 
motivo de tal crescimento na faixa específica. Duas hipóteses foram levantadas 
preliminarmente: investimento em bens duráveis ou necessidades de consumo por status. 
Outra informação extraída do banco de dados diz respeito ao nível de formação dos servidores 
do grupo estudado, vide tabela abaixo: 

 
Nível de formação Σ de servidores 

Total Geral 56.830 

Tabela 1 – Nível de Formação dos Servidores 
Fonte: Dados Primários, SAGRH, novembro de 2016. 

 
Chama-se a atenção, para a programação futura da comunicação dos cursos, 

estratégias de divulgação e abordagem didática, ressaltar que há um predomínio de servidores 
endividados com elevado nível de formação. Ainda no perfil dos servidores pesquisados, 
constata-se uma predominância de servidores casados, seguidos pelos servidores solteiros e 
viúvos, respectivamente. 

 

Não informado 2.348 

Analfabeto 1.410 

Alfabetizado 684 

Ensino Básico 3.434 

Ensino Fundamental 3.296 

Ensino Médio 16.015 

Graduação 12.250 

Lato Sensu 16.400 

Stricto Sensu 993 
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Gráfico 6 – Estado Civil dos Servidores com Empréstimo Consignado 

Fonte: Dados Primários, SAGRH, novembro de 2016. 

 
Outra observação que se destaca diz respeito ao sexo dos servidores do universo 

pesquisado, isto é, 56.830 servidores entre ativos e inativos, com empréstimo descontado em 
folha de pagamento, como apresentado a seguir:  

 

 
Gráfico 7 – Sexo: Servidores Ativos com Empréstimo Consignado 

Fonte: Dados Primários, SAGRH, novembro de 2016. 

 
Entre os servidores ativos, não se encontrou predominância relevante neste quesito 

analisado, que seguiu a distribuição dos servidores públicos estaduais (< número de 
mulheres).  
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Gráfico 8 – Sexo: Servidores Inativos com Empréstimo Consignado 

Fonte: autoria própria, Dados Primários, SAGRH, novembro de 2016. 

 
Já com relação aos servidores inativos, é interessante observar que o equilíbrio não se 

mantém, havendo maioria de servidoras com empréstimos consignados em folha. Esta 
alteração na aparente proporção mantida anteriormente requer um estudo mais aprofundado 
para que se possa entender as variáveis envolvidas e que geram a alteração, bem como uma 
adaptação nas estratégias de comunicação com o público especifico – servidoras inativas. 
Apresenta-se no prosseguimento o perfil do servidor público com crédito consignado em de 
Santa Catarina:  

 

 
Gráfico 9 – Sexo: Perfil Médio do Servidor com Empréstimo Consignado 

Fonte: autoria dos pesquisadores, a partir de dados primários do SAGRH, 2017. 
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Também foi realizado um amplo estudo dos dados extraídos, no que concerne a 

relação entre os servidores com empréstimos consignados, sua renda média bruta mensal e a 
correlação entre estes e a ocorrência de afastamentos por doenças do tipo “CID F”, isto é, 
relacionados ao afastamento pela perícia médica do Estado por causa de transtornos mentais 
e comportamentais do servidor.  

Os transtornos mentais e comportamentais (TMC) compreendem as alterações clínicas 
e do comportamento significativas, funcionamento com prejuízo ou qualquer associação 
desses, passíveis de causar sofrimento clinicamente relevante e danos em várias áreas do 
funcionamento mental e podem ser decorrentes de fatores orgânicos, sociais, genéticos, 
químicos ou psicológicos (APA, 2010).  

No serviço público os TMC estão entre as principais causas de absenteísmo-doença 
(Cruz, 2010; Leão, Barbosa-Branco, Rassi Neto, Ribeiro & Turchi, 2015 et al., 2015), com 
prevalências acima de 30% (Campos, 2006; Campos & Cruz, 2007; Secretaria de Estado da 
Administração [SEA], 2012; SEA, 2015), e mais elevadas no sexo feminino (Leão et al., 
2015; Rodrigues, Freitas, Assunção, Bassi, & Medeiros, 2013; Schlindwein & Morais, 2014). 

Dentre os inúmeros prejuízos, diretos e indiretos, que o absenteísmo-doença causa aos 
indivíduos, ao serviço público e à sociedade, sabe-se que as licenças para tratamento de saúde 
(LTS) oneram os cofres públicos em valores muito elevados. Em Santa Catarina somente os 
custos diretos das LTS, decorrentes de todos os tipos de patologias, incluindo os TMC; 
custaram ao erário R$ 49 milhões em 2007, R$ 76 milhões em 2011, R$98 milhões em 2012 e 
R$ 104 milhões, em 2013 (SEA, 2015), demonstrando além do valor elevado um crescimento 
progressivo deste montante.  

O absenteísmo-doença é um indicador muito importante das condições de saúde dos 
trabalhadores e características sociodemográficas e ocupacionais estão entre os principais 
fatores associados a esse fenômeno (Leão et al., 2015). A prevenção de TMC, especialmente 
dos quadros depressão e estresse pode contribuir para a redução dos custos diretos e indiretos, 
decorrentes da incapacidade para o trabalho (Glina e Rocha, 2010). É importante frisar que 
entre os trabalhadores afastados, por TMC, a idade, a extroversão, a habilidade, a segurança 
no trabalho, e a renda familiar dentre outros fatores, foram significativamente associados ao 
retorno sustentável ao trabalho. A longo prazo, idade avançada, ausência de emprego e baixa 
renda familiar parecem complicar o retorno ao trabalho que se mantenha ao longo do tempo. 
(Lammerts, Schaafsma, Eikelenboom, Vermeulen, van Mechelen, Anema, & Penninx, 2015).  

Nesse sentido, entender a relação que os servidores públicos estabelecem o seu 
dinheiro, incluindo a variável renda e/endividamento ou número/valor de empréstimos 
consignados correlacionadas com os afastamentos por CID F poderá indicar pistas acerca do 
adoecimento dos trabalhadores.  

Outra pesquisa recente acerca do perfil de absenteísmo-doença dos servidores públicos 
catarinenses, efetivos e ativos (população de cerca de 45.000 trabalhadores), que considerou 
as licenças para tratamento de saúde de 2010 a 2013, por TMC, identificou uma prevalência 
de 24,08% entre as mulheres, contra 10,80% para os homens. Além disso, para a variável 
raça, os afrodescendentes (20,51%), para a variável estado civil os viúvos (28,80%), e para a 
escolaridade os pós-graduados (21,60%), foram os servidores mais acometidos por TMC 
(Baasch, Trevisan e Cruz, 2017). A tabela abaixo mostra a distribuição por grupo de 
patologias da CID-10 Capítulo V – Transtornos mentais e comportamentais. 

 

Grupos da CID-F principal 
Sexo 

Total 
Mas Fem 
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Tabela 2 – Distribuição de TMC (CID-F) por sexo 
Fonte Baasch, Trevisan e Cruz, 2017 

 
Os transtornos de humor (F30-F39) e transtornos neuróticos, transtornos relacionados 

ao estresse e transtornos somatoformes (F40-F48) foram os TMC mais prevalentes em ambos 
os sexos e comparando-se os sexos foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas para esses diagnósticos (ambos com: χ² > 1.061 e p< .001 - proporção de 
mulheres superior à de homens) e para o diagnóstico de transtornos mentais e 
comportamentais devido ao uso de substância psicoativa (F10 – F19) (χ² = 61.538 e p < .001 - 
proporção de homens maior do que a de mulheres) (Baasch, Trevisan e Cruz, 2017). Desse 
modo, a relação das variáveis   renda e endividamento nos TMC deverá ser primeiramente 
pesquisada nesses dois grupos, cujos diagnósticos são os mais prevalentes no absenteísmo-
doença dos servidores públicos efetivos e ativos de Santa Catarina. 

Procedidos os estudos necessários ao embasamento técnico e compreensão dos 
distúrbios relacionados aos afastamentos para tratamento de saúde por transtornos mentais e 
comportamentais, os pesquisadores julgaram oportuno para calcular parcialmente os custos 
diretos do absenteísmo no Estado que podem estar mais diretamente relacionados ao 
endividamento, ainda que não se consiga fazer uma relação causal direta inequívoca nem 
abranger as perdas financeiras devido à queda de produtividade dos servidores endividados.  

É importante esclarecer para este cálculo apenas pode ser feito para os servidores 
ativos civis pois: 

a) Inativos não geram custos de absenteísmo, embora também adoeçam por Cid 
F; 
b) As bases de perícia médica dos militares da ativa constituem uma base própria 
separada dos demais servidores e por motivo de sigilo intrínsecos a natureza do 
trabalho de inteligência realizado pela instituição não pode ser divulgado.  

Inicialmente verificou-se a distribuição, por órgão dos servidores civis ativos afastados 
para tratamento de saúde por transtornos mentais e comportamentais (CID F), como segue:  

 

F10-F19 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 
substância psicoativa 

92 12 104 

F20-F29 Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes 40 35 75 

F30-F39 Transtornos do humor [afetivos] 829 4.202 5.031 
F40-F48 Transtornos neuróticos, transtornos relacionados ao estresse e 
transtornos somatoformes 

772 2.689 3.461 

F60-F69 Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto 10 27 37 

Outros Grupos (F00-F09, F50-F59, F70-F79, F80-F89, F90-F98) 16 41 57 
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Gráfico 10 – Número de servidores com afastamento por órgão – CID F 

Fonte: Dados Primários, SAGRH, novembro de 2016. 

 
Averiguados as informações necessárias, procedeu-se então ao seguinte raciocínio: do 

total de servidores ativos do estado, com empréstimo consignado, calculada sua renda média, 
é possível verificar qual o custo do absenteísmo em função de doenças e transtornos que 
possam estar relacionados ao endividamento excessivo?  

A resposta, parcial, pois apenas pode ser respondida no universo dos servidores civis, 
como explicado acima, é expressa no Diagrama de Venn e procura, por meio de raciocínio 
matemático, responder à questão levantada.  

Há, no estado, 56.830 servidores que possuem empréstimos consignados descontado 
em folha, cuja renda média é de R$ 6.595,61. Reduzido este universo ao dos servidores civis 
da ativa que possuem empréstimo consignado, obtém-se o total de 21.969 servidores civis, 
cujo salário médio é de R$ 6.137,24. Desse total, a pesquisa apontou, indubitavelmente, e 
após todas as checagens, haver 2.083 servidores afastados por licença para tratamento de 
saúde por CID F³. Entre este servidores, a renda média é de  
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Gráfico 11– Universo da Pesquisa – Servidores cm consignado e renda média bruta 

Fonte: Dados Primários, SAGRH, novembro de 2016. 

 
Por meio da consulta às bases de dados do SAGRH, conclui-se que é possível calcular 

de forma aproximada a perda média anual do Governo do Estado de Santa Catarina, por 
motivo de afastamento para tratamento de saúde dos servidores ativos com alto índice de 
endividamento, por transtornos mentais e comportamentais (CID tipo F6). Os pesquisadores 
inferem, a partir dos dados analisados, que uma das possíveis causas do acentuado número de 
afastamentos deve-se justamente à pressão psicológica que o endividamento pode lhes causar, 
comprometendo a qualidade de vida e a produtividade dos servidores.  

O cálculo apresentado na tabela a seguir expressa o método utilizado pelos 
pesquisadores para a obtenção do custo total anual aproximado para SC do afastamento de 
servidores com LTS (Licença para Tratamento de Saúde) por motivo de doenças do tipo CID 
F³ e ainda dos custos associados para substituição, por meio de ACT’s, isto é, professores 
substitutos, que afeta especificamente os servidores da Secretaria de Estado da Educação - 
SED: 

A situação da Secretaria Estadual de Educação é diferenciada pois, cada professor 
afastado para tratamento de saúde requer, necessariamente, a contratação de um professor 
substituto temporário (ACT). Este profissional, regido pela CLT, não possui estabilidade e, na 
data da pesquisa, possuía um salário médio de R$ 1.842,07 mensais. Do total de 1.390 
servidores afastados, em novembro de 2016, para tratamento de saúde por transtornos mentais 
e comportamentais (CID F), é possível afirmar que 1.180 são professores que estavam em sala 
de aula (regência de classe). Isso nos permite afirmar que houve a necessidade, na data, de 
contratação de 1.180 ACT´s (professores substitutos) no período, para esses professores 
afastados. Assim, obteve-se o seguinte cálculo: 
  

                                                 
6 A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (também conhecida como 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10 F) é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. Estas se referem aos 
Transtornos Mentais e do Comportamento (F00 a F99) 

Total de 56.830 servidores civis com empréstimos  
Consignados e salário bruto médio de R$ 6.595,61. 

21.969 servidores civis ativos com empréstimos  
Consignados e salário bruto médio de R$ 6.137,24. 

2.083 servidores com afastamentos (Licença para 
Tratamento de Saúde) por doenças de tipo CID-F* e 

salário bruto médio de R$ 4.966,50 
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Tabela 3 Custo Aproximado do Absenteísmo por CID F em SC - 2016 
Fonte: autoria dos pesquisadores, a partir de dados primários do SAGRH, 2017. 

 
Faz-se a ressalva, com relação aos dados da tabela acima, que os mesmos se referem a 

estimativas que consideraram apenas aos servidores do quadro civil, uma vez que os laudos 
periciais e consequentes afastamento dos servidores militares (polícia militar e corpo de 
bombeiros militar) não são administrados pelo SAGRH, possuindo sistema próprio para este 
fim, e são dados aos quais os pesquisadores não tiveram acesso.  

Outra ressalva importante diz respeito à parcialidade do cálculo realizado, já que 
foram considerados apenas os custos de reposição de mão de obra dos servidores da SED, por 
meio de ACT´s, dos servidores que, comprovadamente, estão lotados em salas de aula (1.180 
dos 1.390 do órgão afastados por CID F).  

Não foram calculados os custos associados a contratação de terceirizados para suprir 
as ausências nos demais órgãos. Por esse motivo, os pesquisadores consideram que o cálculo 
é conservador, sendo provavelmente ainda maior do que a estimativa conservadora 
apresentada. A fim de confirmar os cálculos apresentados, procedeu-se ao teste de hipótese 
comparativo entre o universo dos servidores ativos civis com e sem empréstimo consignado e 
seus respectivos percentuais de afastamento por CID F, como demonstrado abaixo: 

 
 Sem Empréstimo 

Consiganado 
Com Empréstimo 

Consignado 

Total de servidores 
civis ativos 

  

Número de servidores 
civis ativos afastados 

por CID F 

Percentual do Total 

Gráfico 12 – Comparativo Servidores Afastados por CID F com e sem empréstimo consignado 
Fonte: autoria dos pesquisadores, a partir de dados primários do SAGRH, 2017. 

 
É possível assim constatar que há 4x maior prevalência de servidores doentes e 

afastados para tratamento de saúde entre o grupo de servidores que possuem empréstimo 
consignado que entre os servidores que não possuem comprometimento de sua renda. Um 

Total de Servidores afastados para Tratamento de Saúde por CID F 2.083 

Total de dias de afastamento (ano) 162.286 
Média de dias afastados por servidor 78 
Salário médio do servidor do grupo pesquisado R$ 4.966,50 
Custo anual médio para o Estado do afastamento por servidor R$ 12.898,00 
Custo anual de Absenteísmo (R$ 12.898,00 x 2.083 + férias e 13°) R$ 29.831.195,37 
Custo Reposição SED com ACT´s (R$ 1.842,07 x 1.180 professores)     + R$   3.873.475,80 
Custo Aproximado Anual Total – Absenteísmo TMC CID F R$33.704.671,17  
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teste de hipótese é um processo que usa estatísticas amostrais para testar uma afirmação sobre 
o valor de um parâmetro populacional (LARSON & FABER, p.323). No caso específico de 
nosso estudo temos uma população e 51.829 servidores sem empréstimo consignado em 
Folha. Particularmente neste grupo, temos 1.342 casos registrados de afastamentos por CID-
F, o que resulta em uma proporão de 2,59% de servidores afastados por este motivo. Agora ao 
trabalharmos com o grupo de servidores que possui empréstimo consignado em folha, 
tratamos de um grupo de 21.969 servidores, que tem algum tipo de empréstimo consignado. 
Neste grupo verifica-se um montante de 2.083 servidores afastados pó motivos de CID-F, o 
que resulta em uma proporção de 9,48%, percentual que representa quase o quádruplo do 
valor observado no grupo de servidores sem empréstimo consignado. Um teste de hipótese 
realizado para verificar se este percentual é diferente do esperado foi elaborado supondo-se as 
seguintes hipóteses: 𝑖 ó  𝑁 𝑎 : 𝑃 çã   𝐴 𝑎 𝑎    – 𝐹 =  ,59% 𝑖 ó  𝐴 𝑎 𝑖 𝑎 : 𝑃 çã   𝑎 𝑎 𝑎   − 𝐹 >  ,59% 

O resultado do teste de hipótese para proporções resultou em uma estatística do teste z 
= 64,31 apresentando um valor- muito inferior à 0,001, indicando que há evidências 
estatísticas para rejeitar a hipótese nula. Dito de outra forma, os dados coletados evidenciam 
que o grupo com consignado apresenta proporção de CID-F maior do que para o grupo sem 
consignados em folha, em uma proporção 3,66 superior no grupo com consignado. 

É importante ressaltar que o tema, vasto, demanda uma abordagem científica que 
norteie a tomada de decisão, uma vez que os custos para o Poder Público estadual são 
expressivos e refletem a condição que aflige grande parcela da sociedade brasileira em geral, 
com repercussões diretas na vida social, financeira e emocional das pessoas, na desagregação 
familiar, nas doenças incapacitantes do indivíduo, na diminuição da produtividade, nas contas 
públicas impactando, consequentemente, o bem-estar da sociedade e a economia do pais.  

Este relatório, que se pretende parte de um estudo mais amplo e completo da realidade 
do quadro de endividamento dos servidores públicos estaduais, deverá ser aprofundado com 
estudos posteriores, inclusive com séries temporais e sua evolução. É inegável, entretanto, que 
há um alto custo para o Estado associado ao adoecimento dos servidores e que, em certa 
medida, esse quadro é agravado pelo comprometimento da renda dos servidores com 
empréstimos consignados, conforme demonstrado. Nossa tese é que o Estado fará melhor uso 
do recurso público investindo na prevenção dessa situação.  

Acreditamos que a importância da pesquisa realizada, além de consolidar a prática de 
amparar a intervenção do estado por meio de políticas públicas embasadas em ciência de 
dados, é de trazer o tema do excessivo endividamento de grande repercussão e propriedade 
para os tomadores de decisão em gestão de pessoas em todas as esferas de Poder Público, à 
discussão pública. Esperamos assim contribuir para o debate e a proposição de alternativas, 
com a ajuda do Banco Central do Brasil, que melhorem a qualidade de vida das pessoas, das 
famílias e da economia em geral. É imprescindível, no nosso parecer, que a gestão pública 
esteja preparada para intervir na realidade de forma consciente, integrada e inteligente. 
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