
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

André Gustavo Almeida e Silva 

 

 

 

 

 

 

A RELAÇÃO ENTRE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E GESTÃO FISCAL NOS 

MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2019  



Silva, André Gustavo Almeida e.
   A relação entre transparência pública e gestão fiscal nos
municípios brasileiros / André Gustavo Almeida e Silva. - 2019.
   74f.: il.

   Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais
Aplicadas, Programa de Pós Graduação em Administração. Natal,
RN, 2019.
   Orientador: Profa. Dra. Raquel Menezes Bezerra Sampaio.

   1. Transparência Pública - Municípios - Dissertação. 2.
Gestão Fiscal - Dissertação. 3. Dados em Painel - Dissertação.
I. Sampaio, Raquel Menezes Bezerra. II. Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. III. Título.

RN/UF/Biblioteca do CCSA                           CDU 351.72

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências Sociais Aplicadas - CCSA

Elaborado por Eliane Leal Duarte - CRB-15/355



 

André Gustavo Almeida e Silva 

 

 

 

 

 

 

 

A RELAÇÃO ENTRE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E GESTÃO FISCAL NOS 

MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Administração (PPGA) 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, como requisito parcial para a 
obtenção do título de Mestre em 
Administração.  
 
Orientador(a): Dra. Raquel Menezes 
Bezerra Sampaio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2019



 
 

André Gustavo Almeida e Silva 

 

 

 

A RELAÇÃO ENTRE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E GESTÃO FISCAL NOS 

MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Administração (PPGA) 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, como requisito parcial para a 
obtenção do título de Mestre em 
Administração.  

 

 

Natal/RN, 29 de julho de 2019.  

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________________________ 

Profª Dra. Raquel Menezes Bezerra Sampaio 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Presidente da Banca Examinadora 
 
 
 

__________________________________________________________ 

Profº Dra. Anne Emília Costa Carvalho 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Examinador Interno à Instituição 
 
 
 

__________________________________________________________ 

Profº Dr. Welles Matias de Abreu 
Universidade de Brasília (UnB) 

Examinador Externo à Instituição 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a minha família por toda 
colaboração e paciência durante o 
desenvolvimento desta dissertação. Com 
amor, carinho e gratidão. 
  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Não foi fácil chegar até aqui, nem tão pouco tranquilo. Do processo seletivo, 

passando pela aprovação, disciplinas, problema de saúde, cirurgia, de quase desistir 

de um semestre até a conclusão do Mestrado, foi um longo caminho percorrido. Esta 

conquista é resultado do meu esforço individual, mas também do apoio de várias 

pessoas que tornaram possível chegar até aqui. Por esse motivo, o momento é de 

agradecer.  

Primeiramente, ao grande mestre Deus, por ter me dado saúde e força para 

superar as dificuldades durante esta longa jornada.  

Aos meus pais Terezinha e Pedro (in memorium) pelo amor, incentivo e apoio 

incondicional. À minha mãe, heroína que sempre esteve comigo em todos os 

momentos me dando apoio e carinho, que sempre me fortaleceu com suas orações, 

que pra mim foram e são muito importantes. 

À minha esposa Denise e aos meus filhos Filipe e Fernando por entenderem 

os momentos de minha ausência dedicados ao estudo superior e me ajudarem. Meu 

eterno reconhecimento, gratidão e amor. 

Ao meu irmão, Paulo Roberto, pela torcida, pelos estímulos e por sempre 

acreditar em mim. 

À minha orientadora Raquel Sampaio, por toda paciência, empenho, revisões 

e orientações na construção dessa dissertação. 

Ao professor Luciano Sampaio pelos ensinamentos durante o curso e pelas 

contribuições significativas na qualificação e coorientações informais. 

À professora e colega de trabalho Anne Carvalho pelas sugestões e 

excelentes contribuições com esta pesquisa durante a qualificação e defesa. 

Ao professor Welles Abreu, por ter aceitado compor minha banca de defesa, 

pelas sugestões e análises expressivas às quais tentarei atender na versão final do 

texto.   

A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Administração 

(PPGA) por me proporcionarem o conhecimento e contribuírem no processo de 

minha formação acadêmica: Profa. Raquel, Prof. Luciano, Profa. Arlete, Prof. 

Afrânio, Prof. Josué e Prof. Manoel Veras. Ao professor Afrânio, pela preocupação e 

mensagens de otimismo nos momentos de estive com minha saúde debilitada. 



 
 

Aos meus colegas da turma do Mestrado, em especial aos da minha base de 

pesquisa em avaliação de políticas com métodos quantitativos (MQ10), por 

compartilharem conhecimento, experiências e pelo companheirismo em todos os 

momentos. 

Aos funcionários do PPGA, que sempre foram prestativos quando precisei 

dos seus serviços. 

À minha referência no TCE/RN, Dra. Marlúsia Saldanha, pelos conselhos, 

orientações e por sempre aumentar minha autoestima. Meu respeito e admiração. 

Sempre continuarei seguindo seus conselhos. 

Ao colega de trabalho e ex-Diretor de Informática, Alexandre Damasceno, por 

todo apoio e compreensão nos momentos que precisei me ausentar. 

Aos meus amigos e familiares que sempre me apoiaram e compreenderam 

minha ausência durante a elaboração deste trabalho. 

E a todos que direta e indiretamente me ajudaram, incentivaram e fizeram 

parte da minha formação. 

Com vocês, divido a alegria desta conquista. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A persistência é o caminho do êxito. 

(Charles Chaplin) 

  



 
 

RESUMO 

 

Desde o final do século XX, a gestão dos recursos públicos ganhou destaque em decorrência dos 
elevados níveis de endividamento público comprometendo a realização de ações e atividades 
essenciais à promoção de uma melhor qualidade de vida social. A Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) estabeleceu que um agente público devia se pautar nos pilares de planejamento, controle, 
responsabilidade e transparência para alcançar uma boa gestão dos recursos públicos, favorecendo 
assim a qualidade da gestão fiscal. Entre estes pilares, a transparência seria de fundamental 
importância à disciplina fiscal, ao proporcionar a todos os cidadãos acesso às informações das ações 
praticadas pelos governantes. É neste contexto que o presente estudo analisa o efeito da 
transparência pública sobre o desempenho da gestão fiscal nos municípios brasileiros com base num 
modelo de dados em painel para os anos de 2015 e 2016. Os resultados estatísticos não evidenciam 
relação positiva e significativa da transparência pública geral e desmembrada (transparência ativa e 
passiva) sobre o desempenho da gestão fiscal para a amostra completa. Porém, considerando o 
agrupamento dos municípios por faixa populacional, revela-se que a transparência pública geral e a 
transparência ativa melhoraram o desempenho fiscal para municípios com população entre 50 e 100 
mil habitantes. Por fim, apenas a região Nordeste apresentou uma relação significativa e negativa 
entre a transparência ativa e o índice de gestão fiscal, contrário ao esperado.  
 
Palavras-chave: Transparência Pública; Gestão Fiscal; Municípios; Dados em Painel. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Since the late twentieth century, the management of public resources was highlighted as a result of 
high levels of public debt, compromising the performance of actions and activities essential to promote 
a better quality of social life. The Fiscal Responsibility Law (LRF) established that a public agent 
should be based on the pillars of planning, control, accountability and transparency to achieve good 
management of public resources, thus favoring the quality of fiscal management. Among these pillars, 
transparency  should be of fundamental importance to fiscal discipline, since it provides all citizens 
with access to the information of the actions practiced by the rulers. The present study  analyzed the 
effect of public transparency on the performance of fiscal management in Brazilian municipalities, 
based on a panel data model for 2015 and 2016.  The results did not show a positive and significant 
relationship between general and disaggregated public transparency (active and passive 
transparency) on the performance of fiscal management for the entire sample. However, it revealed 
that general public transparency and active transparency presented positively related in municipalities 
with a population between 50 and 100 thousand inhabitants. Finally, only the Northeast region 
presented a significant and negative relationship between active transparency and fiscal management, 
contrary to what as expected.  
 
Keywords: Public Transparency; Fiscal Management; Municipalities; Panel Data.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As reformas gerenciais promovidas no Estado, no final do Século XX, fizeram 

surgir um novo modelo governamental, chamado de governança pública, que busca 

atender o clamor da sociedade pela transparência e responsabilidade dos gestores 

públicos em prestar contas dos seus atos, induzindo-os a administrar seus recursos 

com mais responsabilidade e eficiência (KISSLER; HEIDEMANN, 2006). 

Desde então, a transparência na administração pública tem provocado nos 

gestores públicos a necessidade de serem mais responsáveis em sua atuação, 

permitindo que a sociedade, com o acesso às informações, controle a ação dos 

governantes e fiscalize a aplicação do dinheiro público, sendo um instrumento 

indispensável na redução da corrupção. (HAMEED, 2005; KOLSTAD; WIIG, 2009; 

VIEIRA, 2012; DE SIMONE; GAETA; MOURÃO, 2017). Logo, não há democracia 

efetiva sem transparência e acesso à informação por parte da sociedade 

(ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2014).  

A transparência é consequência do acesso à informação, cada vez mais 

reconhecida como direito universal por acordos internacionais e normativos de cada 

país (WRIGHT, 2013). 

No cenário internacional, após as crises mexicana e asiática, a transparência 

recebeu atenção considerável de pesquisadores e organizações internacionais que 

desenvolveram uma série de padrões de boas práticas na economia, posteriormente 

reconhecidas e aplicadas internacionalmente (HAMEED, 2005).  

No que se refere ao Brasil, o grande impulso para a transparência inicia-se 

com a Constituição Federal (CF) de 1988, que estabelece em seu artigo 5º, inciso 

XXXIII, que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo 

da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da Sociedade e do Estado. (BRASIL, 1988) 

Nos últimos anos, por meio da edição de uma série de normas 

infraconstitucionais, esse dever se tornou ainda mais explícito. No ano 2000, mesmo 

antes da popularização da Internet, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) estabeleceu que os instrumentos de transparência na 

gestão fiscal, tais como orçamentos e prestações de contas deveriam ter ampla 

publicidade em meios eletrônicos de acesso público para que o cidadão pudesse 
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acompanhar o planejamento das contas públicas e os resultados do governo 

(BRASIL, 2000). 

Todavia, a efetivação da transparência no âmbito público só se instaurou em 

2009, com a Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência) que alterou a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, e detalhou ainda mais esse dever, prevendo a 

obrigação de que todos os municípios brasileiros disponibilizassem suas 

informações de caráter orçamentário e financeiro em tempo real, ou seja, no 

primeiro dia útil subsequente ao registro contábil no sistema de informação (BRASIL, 

2009). Porém, foi apenas em 2013 que esta lei obteve vigência plena, uma vez que 

foi concedida uma carência de quatro anos para que os municípios com até 50 mil 

habitantes se ajustassem às exigências da nova lei. 

Todo este cenário legal de transparência ganhou um reforço em 2011 com a 

Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação - LAI) que regulamentou o direito 

constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas no país, dividindo a 

transparência pública em dois tipos: ativa e passiva. (BRASIL, 2011). 

Também em 2011, foi lançada a Parceria para o Governo Aberto (Open 

Government Partnership – OGP), uma iniciativa internacional que pretendia difundir 

e incentivar globalmente práticas governamentais relacionadas à transparência dos 

governos, ao acesso à informação pública e à participação social. Inicialmente eram 

8 países, sendo o Brasil um dos membros fundadores, reconhecido como 

protagonista no cenário internacional no que diz respeito ao tema. Como membro da 

OGP, o Brasil tem implementado diversas iniciativas na busca pelo estabelecimento 

dos princípios da transparência, accountability, participação cidadã e tecnologia e 

inovação, que definem o conceito de governo aberto (OGP, 2018). 

 Todas estas iniciativas deixam claro que há um movimento internacional e 

nacional pela transparência das informações em âmbito público, sobretudo como 

ferramenta de controle social, contribuindo para a diminuição da assimetria 

informacional entre governo e sociedade. É nítido observar que os gestores são 

pressionados para se adaptarem à “nova” realidade da gestão pública brasileira. 

Igualmente, é importante ressaltar que o uso das ferramentas de tecnologia 

da informação, sobretudo a Internet, tem sido fundamental e vem transformando a 

forma como a informação tem circulado pela sociedade, aumentando 

exponencialmente a disponibilização dos dados para a população, o que favorece a 

democratização do acesso às informações governamentais. 
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Em meio a tantos dados, aqueles relativos à gestão fiscal têm o potencial de 

despertar maior interesse na sociedade. 

Ao longo dos últimos anos, a grave situação fiscal ganhou destaque em 

decorrência do persistente processo de queda da arrecadação e de frustração de 

receitas não recorrentes, como as derivadas de programas de regularização 

tributária ou de concessões. Ao mesmo tempo, o governo se depara com despesas 

obrigatórias que crescem por fatores externos ao seu controle – caso dos benefícios 

previdenciários e assistenciais e, em menor medida, das despesas com pessoal e 

encargos (IFGF, 2017). 

No Brasil, a gestão fiscal é regida pelas regras definidas na Lei n.º 4.320, de 

1964, Constituição Federal de 1998 e, em especial, pela Lei Complementar nº 

101/2000, denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A LRF define que, 

para alcançar uma gestão fiscal equilibrada, um agente público deve pautar-se nos 

pilares de planejamento, controle, transparência e responsabilidade dos atos 

públicos (BRASIL, 2000).  

Entre os pilares, a transparência proporciona a todos os cidadãos acesso às 

informações das ações praticadas pelos governantes, por meio dos instrumentos de 

transparência da gestão fiscal: planos, orçamentos e leis de diretrizes 

orçamentárias; prestações de contas; e Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.  

Diversos estudos nacionais e internacionais focaram em apontar os 

determinantes da transparência pública com base em evidências empíricas, sob o 

ponto de vista de diversas dimensões, quais sejam social, econômica, política, fiscal, 

educacional, demográfica, entre outras (ALT; LASSEN; ROSE, 2006; SANTANA 

JUNIOR et al., 2009; CRUZ; SILVA; SANTOS, 2009; CRUZ et al., 2012; CAAMAÑO-

ALEGRE et al., 2013; BARROS, 2014; ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2014; LEITE 

FILHO; COLARES; ANDRADE, 2015; OLIVEIRA; SANTOS, 2017).No entanto, 

poucos esforços foram investidos em avaliar as consequências associadas à 

transparência, especialmente em relação ao desempenho fiscal. 

Em âmbito internacional, pesquisas empíricas anteriores têm sugerido a 

existência de relação positiva entre transparência e indicadores de desempenho 

fiscal (HAMEED, 2005; ALT; LASSEN, 2006; BENITO; BASTIDA, 2009), à exceção 

dos estudos de Jarmuzek (2006) e Sedmihradská e Hass (2012), os quais 

concluíram que não há evidências estatísticas fortes da associação entre 
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transparência e desempenho fiscal. Vale ressaltar, que 4 dos 5 estudos 

internacionais citados construíram seu próprio indicador de transparência usando 

fontes de dados internacionalmente comparáveis (OCDE e FMI) e utilizaram países 

desenvolvidos e em desenvolvimento como unidades de análise. 

No Brasil, sob a vigência dos marcos legais da transparência, encontramos 

apenas o estudo de Cruz e Afonso (2018) que analisou a relação entre os pilares da 

gestão fiscal responsável sobre indicadores de resultados fiscais.  Para tanto, a 

referida pesquisa utilizou dados do período de 2010 a 2013, de apenas 282 

municípios com população superior a 100 mil habitantes. No que diz respeito ao pilar 

da transparência, o estudo a avaliou sob o ponto de vista fiscal com metodologia dos 

próprios autores e segregada em quatro variáveis considerando as diferentes fases 

do processo orçamentário a que estavam relacionadas. 

Face ao exposto, diante da ausência de pesquisas nacionais de períodos 

mais recentes com todos os municípios brasileiros que avaliem os efeitos da 

transparência pública sobre os resultados fiscais, o presente estudo pretende suprir 

esta lacuna respondendo ao seguinte problema: Qual a relação entre  

transparência pública e gestão fiscal nos municípios brasileiros?   

Para tanto, o objetivo principal do presente estudo é analisar o efeito da 

transparência pública sobre o desempenho da gestão fiscal nos municípios 

brasileiros no período 2015-2016. Como objetivos específicos, estão: a) avaliar a 

influência da transparência desmembrada (transparência ativa e transparência 

passiva) no Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) utilizado neste estudo como 

indicador para mensurar o desempenho da gestão fiscal nos municípios brasileiros; 

b) comparar o efeito da transparência pública e da transparência pública 

desmembrada sobre o desempenho da gestão fiscal, entre grupos de municípios 

divididos por faixa populacional de acordo com a lei complementar nº 131/2009; e c) 

comparar o efeito da transparência pública e da transparência pública desmembrada 

sobre o desempenho da gestão fiscal, entre grupos de municípios divididos por 

região geográfica. 

Como principais contribuições deste estudo à literatura, destacam-se a 

amplitude nacional, em que são analisados municípios brasileiros de diversas faixas 

populacionais, o efeito da transparência pública em termos de transparência ativa e 

passiva, que podem afetar o desempenho fiscal de forma distinta, e ainda, as 

análises estatísticas utilizando o modelo de dados em painel com dados de um 
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período recente (2015-2016), após a efetiva vigência da lei da transparência, 

permitindo uma discussão mais abrangente da relação entre a transparência pública 

e o desempenho da gestão fiscal. 

Por fim, esta dissertação está estruturada, em cinco seções. Esta introdução 

pretendeu dar uma visão geral sobre a transparência, discutir o problema em torno 

da questão de pesquisa e apresentar os objetivos que se pretende alcançar. Na 

segunda seção, consta o referencial teórico sobre transparência e gestão fiscal, e 

ainda, uma descrição de estudos anteriores relacionados com a área de pesquisa. 

Na terceira, são descritos os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. 

Em seguida, na quarta seção, são analisados e discutidos os resultados do estudo. 

E na última seção, são apresentadas as conclusões da pesquisa, destacando os 

objetivos alcançados, as limitações encontradas e os trabalhos futuros. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Utiliza-se, como referencial teórico, a literatura relacionada com orçamento 

público, com foco na transparência pública e na gestão fiscal. 

 

2.1 Transparência 

 

O tema da transparência como instrumento de aprimoramento da democracia, 

de combate à corrupção e de melhoramento da gestão pública tem ganhado 

importância nos últimos anos, nas discussões acadêmicas (CUCCINIELLO; 

PORUMBESCU; GRIMMELIKHUIJSEN, 2017; MARINO et al., 2017). 

A transparência é um dos princípios de governança pública que estão 

definidos no decreto 9.203 de 2017 (BRASIL, 2017). As iniciativas que visem 

aperfeiçoar os mecanismos de transparência da gestão pública são consideradas 

boas práticas de governança (CRUZ; AFONSO, 2018). 

Apesar de não haver total consenso em torno da definição de transparência, 

compreender algumas definições a respeito do tema se mostra importante para 

prover um melhor entendimento sobre o assunto. 

Para Davis (1998), transparência pode ser definida como “levantar o véu do 

sigilo”. Já Den Boer (1998) a caracteriza como a capacidade de olhar com clareza 

através das janelas de uma instituição. Moser (2001) entende que ser transparente 
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significa abrir os procedimentos de trabalho não imediatamente visíveis para aqueles 

que não estão diretamente envolvidos para demonstrar o bom funcionamento de 

uma instituição. Na ótica de Ribeiro e Zuccolotto (2012) a transparência é vista como 

o aumento do fluxo oportuno de informação econômica, social e política, segura, que 

é acessível para todos os cidadãos. 

Todavia, apenas disponibilizar dados e informações não significa ser 

transparente. Na percepção de Cruz et al. (2012), para que a gestão pública possa 

ser considerada transparente, deve ser fornecida aos cidadãos informação livre, 

disponível, compreensível, diretamente acessível aos que serão afetados pelas 

decisões delas decorrentes, prestadas de forma completa em meios de 

comunicação adequados. 

No que se refere à iniciativa, é possível distinguir duas modalidades de 

transparência: uma denominada transparência ativa, que consiste na divulgação 

regular e sistemática de informações do Estado para toda a sociedade, e outra 

conhecida como transparência passiva, em que o cidadão pode requerer 

informações, e a administração pública deve fornecer as informações por ele 

solicitadas, exceto aquelas informações que exijam confidencialidade ou sigilo em 

razão da segurança nacional, de direito de terceiros, de processos pendentes, entre 

outros (LEWIS, 2011). Estas duas modalidades de promoção da transparência se 

complementam e devem necessariamente coexistir para assegurar a efetividade no 

fornecimento de informações aos cidadãos.  

O aumento da transparência estimula a participação do cidadão, aproxima a 

sociedade da gestão exercida por seus representantes e aprimora a noção de 

responsabilidade do Estado diante da sociedade, que poderá averiguar as ações 

dos gestores e responsabilizá-los por seus atos, corroborando com a melhoria do 

controle social (FIGUEIREDO; SANTOS, 2013; FILGUEIRAS, 2011). 

Estudos existentes associam a relação entre cidadãos e gestores públicos 

com base na modelagem da teoria da agência (BAIRRAL; SILVA; ALVES, 2015; 

OLIVEIRA, 2016; MARTINS; JUNIOR; ENCISO, 2018). De acordo com esse modelo, 

o principal (cidadão/eleitor) delega autoridade ao agente (gestor público) por 

intermédio do voto, que se constitui no instrumento utilizado para a escolha dos 

gestores, devendo o principal exigir a prestação de contas do seu agente. Neste 

contexto, a transparência informacional aparece como fator atenuante do problema 

de agência, pois uma maior transparência reduz a assimetria informacional, 
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permitindo um maior monitoramento das ações do agente (gestor público) por parte 

do principal (cidadão/eleitor), auxiliando consequentemente no fortalecimento da 

accountability democrática (ALT; LASSEN; ROSE, 2006). 

Portanto, é fundamental que o cidadão tenha consciência do seu papel na 

busca e no acompanhamento da informação, ao passo que o processo de 

conscientização da sociedade quanto à importância da população utilizar os 

instrumentos de participação é um processo de longo prazo. 

No Brasil, a transparência inicia-se com a Constituição Federal (CF) de 1988, 

que estabeleceu no inciso XXXIII do Art. 5º: 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 
1988). 

Esta lacuna prevista na CF perdurou por anos no país, passando a 

transparência a ganhar força a partir dos anos 2000, com a aprovação da Lei 

Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), que estabeleceu instrumentos para o cidadão acompanhar o 

planejamento das contas e os resultados do governo e garantiu sua participação nos 

processos orçamentários. Especificamente, o artigo 48 da lei trata dos instrumentos 

e da divulgação daqueles relacionados à transparência da gestão fiscal, sendo eles: 

planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 

respectivo parecer prévio; o Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária; e as respectivas versões simplificadas. 

À medida que um novo contexto democrático se estabelecia no Brasil, as 

tecnologias da informação e comunicação (TICs), dentre elas, a internet, também, 

deram um grande salto, possibilitando a universalização das informações a um baixo 

custo. A internet possibilitou, segundo Castells (2003) o estabelecimento de um novo 

tipo de relação entre cidadãos e governos diversos, já que aqueles teriam à 

disposição informações de qualidade sobre os atos e gastos públicos, em qualquer 

tempo ou lugar e com baixo custo. 

Nesse sentido, em 2005, o governo federal instituiu, através do decreto n.º 

5.482/2005, o Portal da Transparência, um site de acesso livre, cuja finalidade era 

disponibilizar dados e informações detalhados sobre a execução orçamentária e 

financeira dos órgãos e entidades da administração pública federal, por meio da 

Internet. Ao entrar no site, o cidadão poderia encontrar através de filtros nas 
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consultas online, informações sobre como o dinheiro público era utilizado de acordo 

com o seu interesse, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão 

pública do Brasil. 

Na percepção de Vaz, Ribeiro e Matheus (2010), a possibilidade de tornar os 

dados governamentais acessíveis a todos reduz o acesso irrestrito e a utilização dos 

dados públicos pelos cidadãos. Além disso, possibilita acompanhamento claro e 

transparente da execução orçamentária, assim como das finanças públicas de todos 

os órgãos que utilizam recursos públicos. 

Todavia, a regra de acesso à informação continuava no ordenamento jurídico 

com eficácia contida, necessitando ser regulamentada por um dispositivo legal que 

determinasse em que prazo as informações deveriam ser fornecidas. 

Nesse passo, em 27 de maio de 2009, a Lei Complementar n.º 131 (Lei da 

Transparência) é promulgada, alterando a LRF, tendo como foco a regulamentação 

da transparência ativa, e dispondo acerca da obrigatoriedade da Administração 

Pública de disponibilizar informações de caráter orçamentário e financeiro, em 

tempo real, amplamente disponível por meio eletrônico, para acesso ao público.  

A Lei da Transparência também estabeleceu os prazos para a administração 

pública brasileira ajustar-se à exigência de transparência ativa. Para tanto, inseriu na 

LRF, o art. 73-B: 

Art. 73-B - Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento 
das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 
48 e do art. 48-A: I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes; II – 2 (dois) 
anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 
(cem mil) habitantes; III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham 
até 50.000 (cinquenta mil) habitantes (BRASIL, 2009). 
 

Com isso, no dia 28 de maio de 2013, a União, todos os estados e municípios 

brasileiros, passaram a ter a obrigatoriedade de disponibilizar as informações 

financeiras e orçamentárias na internet e em tempo real, devendo ser cumprida por 

todos os poderes e pela administração direta e indireta. 

Ajudando nessa regulamentação, foi publicado, posteriormente, o Decreto n.º 

7.185/2010, que informa que tempo real, para efeitos de transparência, é definido 

como o primeiro dia útil subsequente ao registro contábil no sistema de informação e 

que a divulgação por meio eletrônico que possibilite amplo acesso público é 

entendida como a internet, dispensando-se cadastros de usuários ou utilização de 

senhas de acesso (§ 2.º, incisos II e III, do art. 2.º).  
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A normatização mais ampla sobre a melhoria da transparência ocorreu com a 

promulgação da Lei n.º 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) que 

disciplinou como deviam ser tratados os pedidos de informação feitos à 

administração pública brasileira (transparência passiva), além de reforçar os 

preceitos de uma divulgação ativa. Sobre a transparência ativa, a LAI limitou a 

divulgação obrigatória na internet para municípios acima de 10.000 habitantes, 

devendo ser respeitada as exigências trazidas pela LRF, quanto à divulgação de 

informações orçamentárias e financeiras para todos os municípios. 

Nazário, Silva e Rover (2012) relataram que o movimento de dados abertos 

trouxe o conceito de Governo Aberto, como uma forma de comunicação aberta e 

permanente entre governo e comunidade. 

Neste sentido, buscando adequar a administração brasileira a essa realidade, 

a LAI trouxe no § 3 do Art. 8º a necessidade da transparência ativa no formato 

aberto (dados abertos) e em linguagem acessível por máquina, constituindo-se em 

novas possibilidades de aplicações e conhecimentos para a sociedade.  

A Tabela 1 resume os principais marcos legais relacionados à transparência 

pública no Brasil. 

 

Tabela 1 - Principais marcos legais relacionados à transparência pública. 

Ano Dispositivo Legal Principais Contribuições 

1988 Constituição Federal Colocou o direito de acesso a informações públicas no rol 
de direitos fundamentais dos indivíduos. 

2000 Lei Complementar n.º 101 
(LRF) 

Instituiu os instrumentos de transparência da gestão fiscal, 
determinando que fosse dada ampla divulgação à 
sociedade dessas informações. 

2005 Decreto n.º 5.482 Instituiu o Portal da Transparência do Governo Federal 
possibilitando o acompanhamento e fiscalização dos 
gastos públicos pela sociedade, por meio da Internet. 

2009 Lei Complementar n.º 131 Acrescentou novos dispositivos à LRF, determinando a 
disponibilização, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
estabelecendo prazos para o cumprimento de suas 
determinações. 

2011 Lei nº 12.527 (LAI) Regulamentou o direito constitucional de acesso dos 
cidadãos às informações públicas no país, disciplinando 
como deviam ser tratados os pedidos de informação 
(transparência passiva), além de reforçar os preceitos de 
divulgação de informações de interesse geral e coletivo 
(transparência ativa). 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Estes normativos retratam uma evolução em relação à disponibilidade de 

informações, com o detalhamento das informações mínimas a serem 

disponibilizadas pelos órgãos públicos. Assim, observa-se que a transparência 

assume papel fundamental na consolidação democrática e na sustentabilidade 

macroeconômica (ZUCCOLOTTO; RICCIO; SAKATA, 2014). 

Ressalta-se que o objeto de estudo desta dissertação baseia-se na 

transparência pública abrangendo a transparência ativa e a transparência passiva. 

Para isso, será utilizado o índice nacional de transparência desenvolvido pelo 

Ministério Público Federal (MPF) que será apresentado na subseção seguinte. 

 

2.1.1 – O Índice Nacional de Transparência do MPF 

 

Nos últimos anos, o conjunto normativo de leis referentes à transparência no 

Brasil foi aprimorado. Como base nisso, a Câmara de Combate à Corrupção do 

Ministério Público Federal coordenou o projeto do Ranking Nacional dos Portais da 

Transparência, cujo objetivo era avaliar os portais da transparência de 5.568 

municípios, 26 estados e o Distrito Federal. Para isso, foi aplicado, pelas unidades 

do MPF, um questionário abrangente, porém enxuto, baseado, essencialmente, nas 

exigências legais (MPF, 2018). 

O questionário foi formulado a várias mãos por representantes do Ministério 

Público Federal (MPF), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

Controladoria Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU), Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN), Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 

(ATRICON), Banco Central, entre outras instituições de controle e fiscalização, 

resultando em abordagem ampla sobre a temática de transparência (MPF, 2018). 

O questionário formulado é essencialmente baseado nas exigências legais 

(Lei Complementar nº 101/2000; Lei Complementar nº 131/2009; Decreto nº 

7.185/2010; Lei nº 12.527/2011), além do que se tem estabelecido como “boas 

práticas de transparência” (MPF, 2018). 

Este questionário possuía 16 (dezesseis) perguntas que verificaram, a partir 

dos sites oficiais de cada município, a divulgação de informações considerando as 

exigências legais referentes à transparência ativa e passiva, e ainda, alguns itens 

considerados boas práticas de transparência (MPF, 2018). 

Confira na tabela 2 os itens avaliados e a sua fundamentação legal.
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Tabela 2 - Itens avaliados referentes à transparência e sua fundamentação legal. 

Tema Pergunta do Questionário Fundamentação Legal 

TRANSPARÊNCIA ATIVA 

GERAL 

1 - O ente possui informações sobre Transparência na internet? Art. 48, II, da LC 101/00; Art. 8º, §2º, da Lei 12.527/11 

2 - O Site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que 
permita o acesso à informação? 

Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11. Para os municípios com menos 
de 10.000 habitantes esse item é considerado como uma boa 
prática de transparência 

RECEITA 
3 - Há informações sobre a receita nos últimos 6 meses, incluindo 
natureza, valor de previsão e valor arrecadado? 

Art. 48-A, Inciso II, da LC 101/00; Art. 7º, Inciso II, do Decreto 
7.185/10. 

DESPESA 

4 - As despesas apresentam dados dos últimos 6 meses 
contendo: 

 Valor do empenho. 

 Valor da liquidação. 

 Valor do Pagamento. 

 Favorecido. 

Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00; Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", 
do Decreto nº 7.185/2010 

LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

5 - O site apresenta dados nos últimos 6 meses contendo: 

 Íntegra dos editais de licitação. 

 Resultado dos editais de licitação (vencedor é suficiente). 

 Contratos na íntegra. 

Art. 8º, §1º Inc. IV, da Lei 12.527/2011. 

6 - O ente divulga as seguintes informações concernentes a 
procedimentos licitatórios com dados dos últimos 6 meses? 

 Modalidade. 

 Data. 

 Valor. 

 Número/ano do edital. 

 Objeto. 

Art. 8º, §1º Inc. IV, da Lei 12.527/2011 e Art. 7º, Inc. I, alínea 
"e", do Decreto nº 7.185/2010 

RELATÓRIOS 

7 - O site apresenta: 

 As prestações de contas (relatório de gestão) do ano anterior. 

 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos 
últimos 6 meses. 

 Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses. 

 Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de 
informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como 
informações genéricas sobre os solicitantes. 

Art. 48, caput, da LC 101/00; Art. 30, III, da Lei 12.527/11 

8 - O Site possibilita a gravação de relatórios em diversos 
formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como 
planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das 

Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/11. Para os municípios com menos 
de 10.000 habitantes esse item é considerado como uma boa 
prática de transparência. 
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informações? 
TRANSPARÊNCIA PASSIVA 

SERVIÇO DE 
INFORMAÇÕES 
AO CIDADÃO - 
SIC 

9 - Possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma 
presencial 

 Existe indicação precisa no site de funcionamento de um 
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) físico? 

 Há indicação do órgão? 

 Há indicação de endereço? 

 Há indicação de telefone? 

 Há indicação dos horários de funcionamento? 

Art. 8º, §1º, I, c/c Art. 9º, I, da Lei 12.527/11 

SERVIÇO 
ELETRÔNICO DE 
INFORMAÇÕES 
AO CIDADÃO e-
SIC 

10 - Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma 
eletrônica (e-SIC)? 

Art.10º, §2º, da Lei 12.527/11 

11 - Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da 
solicitação? 

Art. 9º, I, alínea "b" e Art. 10º, § 2º da Lei 12.527/2011 

12 - A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a 
exigência de itens de identificação do requerente que dificultem 
ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de 
documentos, assinatura reconhecida, declaração de 
responsabilidade, maioridade? 

Art.10º, §1º, da Lei 12.527/11 

DIVULGAÇÃO DA 
ESTRUTURA E 
FORMA DE 
CONTATO 

13 - No site está disponibilizado o registro das competências e 
estrutura organizacional do ente? 

Art. 8º, §1º, inciso I, Lei 12.527/11. Para os municípios com 
menos de 10.000 habitantes esse item é considerado como uma 
boa prática de transparência. 

14 - O Portal disponibiliza endereços e telefones das respectivas 
unidades e horários de atendimento ao público? 

Art. 8º, §1º, inciso I, Lei 12.527/11. Para os municípios com 
menos de 10.000 habitantes esse item é considerado como uma 
boa prática de transparência 

BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA 

15 - Há divulgação de remuneração individualizada por nome do agente público? Esse item é considerado como uma boa prática de 
transparência a exemplo do Art. 7º, §2º, VI, do Decreto 
7.724/2012 e Decisão STF no RE com Agravo ARE 652777 

16 - Há divulgação de Diárias e passagens por nome de favorecido e constando, data, 
destino, cargo e motivo da viagem? 

Esse item é considerado como uma boa prática de 
transparência. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Os resultados são apresentados por meio de um índice para cada município. 

Este índice é calculado abrangendo três tipos de transparência: transparência ativa 

(56%), transparência passiva (29%) e boas práticas de transparência (15%). A nota 

final é o somatório da pontuação de cada subitem dos três tipos de transparência. 

Para este estudo, utilizaram-se os dados somente dos dois primeiros tipos de 

transparência, uma vez que são só estes os exigidos legalmente no Brasil. Além 

disso, utilizou-se o índice de transparência geral, o qual representa o índice de 

transparência total, independentemente do tipo de transparência. 

É importante destacar que a lei 12.527/2011 diferenciou em seu artigo 8o, § 

4º, as obrigações de municípios de acordo com o seu tamanho, e aqueles com 

menos de 10.000 (dez mil) habitantes estariam liberados de divulgar 

obrigatoriamente, informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidos ou 

custodiados, em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet), mantida 

a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à 

execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos na lei de 

responsabilidade fiscal (BRASIL, 2011).  

Essa diferenciação foi levada em conta para expedição das recomendações 

pelos membros do MPF. Todavia, mesmo os municípios com menos de 10.000 (dez 

mil) habitantes não sendo obrigados a cumprir esses itens legalmente, todos os itens 

foram pontuados para fins de ranqueamento. 

A primeira avaliação ocorreu em 2015, entre os dias 08/09/2015 e 

09/10/2015. Após a coleta dos dados, o Ministério Público Federal divulgou rankings 

estaduais e nacional no dia 09/12/2015 - Dia Internacional de Combate à Corrupção 

(MPF, 2018). 

Após a divulgação dos rankings, o MPF expediu recomendações aos entes 

federados que não estavam cumprindo suas obrigações legais, dando um prazo de 

120 dias para sua adequação às Leis de Transparência (MPF, 2018). 

Decorrido o prazo de 120 dias, o MPF fez uma nova avaliação nacional, já em 

2016, no período de 11/04/2016 a 27/05/2016, para aferir se as recomendações 

tinham sido cumpridas. Observou uma melhora nos resultados, ou seja, um aumento 

de cerca de 30% na média nacional, mas verificou que nem todas as 

recomendações foram cumpridas (MPF, 2018).  

 Nos casos dos municípios que não possuíam portais na Internet quando a 

segunda avaliação havia sido realizada, foram adotadas uma série de medidas, 
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quais sejam: ação civil pública contra o município para cumprimento das leis da 

transparência, ação de improbidade contra o prefeito, recomendação para que a 

União suspenda os repasses de transferências voluntárias e representação para a 

Procuradoria Regional da República contra os prefeitos. Tais medidas buscam 

concretização do direito à transparência, contribuindo para a prevenção da 

corrupção e para o fortalecimento da participação democrática no país (MPF, 2018). 

 

2.2 Gestão Fiscal 

 

A gestão fiscal está voltada para a administração das receitas e despesas 

públicas, de modo a alcançar equilíbrio nas finanças, evitando a ocorrência de 

excessivo endividamento ou déficits orçamentários, conforme preconiza a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Lima (2011) e Reis (2015) alegam que, ao longo dos anos, 

a gestão dos recursos públicos ganhou evidência em decorrência dos elevados 

níveis de dívida dos órgãos públicos, comprometendo uma maior parcela das 

receitas com a amortização e o pagamento de juros, além de contribuir para a 

redução da aplicação de recursos públicos em áreas sociais e em investimentos 

públicos. 

De acordo com Magalhães (2017), a gestão fiscal refere-se às atividades 

voltadas para o orçamento com a finalidade de analisar, organizar e administrar os 

recursos do setor governamental. A definição abrange não apenas o processo de 

elaboração e aprovação do orçamento, mas a execução e a avaliação da lei 

orçamentária. Assim, há uma busca constante no sentido de desenvolver práticas e 

atingir resultados que visem à economicidade, à eficiência, à eficácia e a efetividade. 

No Brasil, o processo de gestão fiscal é regido por diversos dispositivos legais 

como a Lei n.º 4.320/1964, a Constituição Federal de 1988 e, sobretudo a Lei 

Complementar n.º 101 de 2000 (LRF). 

A LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 

Constituição Federal, art. 163, que prevê a necessidade de Lei complementar para 

dispor sobre finanças públicas. 

No § 1oart. 1 a LRF apresenta o que compreende a responsabilidade na 

gestão fiscal: 
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§ 1
o
 A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar (BRASIL, 2000). 

 

A estrutura normativa da LRF está apoiada em pilares administrativos para a 

boa gestão dos recursos públicos, favorecendo assim a qualidade da gestão fiscal. 

Trata-se de um verdadeiro código de conduta fiscal com aspectos inovadores para a 

receita pública e fixação de limites para o endividamento e para as despesas de 

pessoal (MILESKI, 2003). A transparência representa um desses pilares, sendo um 

importante instrumento para a avaliação da gestão fiscal. 

Para Folmer e Catarina (2013), a LRF ampliou a obrigatoriedade de 

transparência nos atos públicos, envolvendo desde os planos, as diretrizes 

orçamentárias e a elaboração dos orçamentos, até a execução de programas, 

aplicação dos recursos públicos e divulgação de resultados obtidos em linguagem 

simples e objetiva. 

Conforme Queiroz Filho et al (2008), a LRF foi inspirada nas melhores 

práticas internacionais, ressalvadas as particularidades de cada nação. O autor 

considera que a Lei cumpriu um primeiro ciclo, ao infundir nos municípios a 

mentalidade de que a austeridade financeira e o equilíbrio fiscal não são qualidades 

do gestor público, mas uma obrigação.  

Para Magalhães (2017) a gestão fiscal se inicia com a elaboração e 

aprovação do orçamento, e se estende até a prestação de contras do ente 

governamental por meio da elaboração dos demonstrativos contábeis. 

Conforme apresentado, a gestão fiscal é de grande importância para o 

equilíbrio das contas públicas e as leis e normas não são suficientes para garantir 

bons resultados. Arretche et al. (2010) defendem que outros fatores intrínsecos e 

extrínsecos à realidade dos entes públicos, também influenciam a obtenção de 

resultados melhores, assim como o fato de que a aplicação de regras e normas não 

implica necessariamente no alcance dos mesmos resultados por parte dos entes 

governamentais. 

Nessa perspectiva, além da transparência, estudos anteriores apresentam 

outros fatores que podem resultar em melhores resultados fiscais em diversas 
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dimensões. Na dimensão socioeconômica, os seguintes fatores: PIB per capita, 

direta ou indiretamente (HAMEED, 2005; ALT; LASSEN, 2006; JARMUKEK, 2006; 

BENITO; BASTIDA, 2009; SEDMIHRADSKÁ; HAAS, 2012; ARBATLI; ESCOLANO, 

2015), previsão de receitas (CRUZ; AFONTO, 2018), taxa de inflação, taxa de juros 

real (SEDMIHRADSKÁ; HAAS, 2012; ARBATLI; ESCOLANO, 2015) e taxa de 

desemprego (SEDMIHRADSKÁ; HAAS, 2012). Na dimensão demográfica: tamanho 

da população, porcentagem da população acima de 65 anos e porcentagem da 

população em idade de trabalho (HAMEED, 2005). Na dimensão política: 

polarização política, competição política, governo de direita, participação dos 

eleitores nas eleições parlamentares e fracionamento político (ALT; LASSEN, 2006; 

JARMUKEK, 2006; BENITO; BASTIDA, 2009; ARBATLI; ESCOLANO, 2015) e na 

dimensão fiscal: pareceres prévios dos Tribunais de Contas (CRUZ; AFONSO, 

2018). 

Um dos desafios dos estudos que avaliam a gestão fiscal de entidades 

públicas é a dificuldade de encontrar métricas adequadas (CRUZ; MARQUES, 

2017).Em nosso estudo, utilizamos o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF), um 

indicador agregado, elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 

(FIRJAN) para mensurar o desempenho da gestão fiscal nos municípios brasileiros. 

Este indicador será apresentado na subseção seguinte.  

 

2.2.1 O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) 

 

 Com o intuito de contribuir para a melhoria da gestão pública, o Sistema 

FIRJAN, organização privada e sem fins lucrativos, desenvolveu o Índice FIRJAN de 

Gestão Fiscal (IFGF). Uma ferramenta de controle social que tem como objetivo 

estimular a cultura da responsabilidade administrativa, possibilitando maior 

aprimoramento da gestão fiscal dos municípios, bem como o aperfeiçoamento das 

decisões dos gestores públicos quanto à alocação dos recursos (FIRJAN, 2018). 

 Lançado em 2012, o índice é construído a partir dos resultados fiscais das 

próprias prefeituras, que devem encaminhar para a Secretaria do Tesouro Nacional 

– STN (FIRJAN, 2018), até o dia 30 de abril de cada ano, suas contas referentes ao 

exercício anterior (BRASIL, 2009). Estas informações de declaração obrigatória são 

disponibilizadas anualmente pela STN, por meio de seu portal na Internet.  
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O IFGF é um índice construído a partir dos resultados fiscais das próprias 

prefeituras. É composto por 5 indicadores:  

 Indicador da Receita Própria: mede o total de receitas geradas pelo município, 

em relação ao total da receita corrente líquida – RCL, permitindo avaliar o nível 

de dependência das entidades municipais no que tange às transferências dos 

Estados e da União. 

 Indicador de Gastos com Pessoal: mensura o quanto os municípios gastam com 

pagamento de pessoal, em relação ao total da receita corrente líquida (RCL), 

indicando o nível de rigidez orçamentária, uma vez que este tipo de gasto é 

inflexível. 

 Indicador de Liquidez: demonstra se os entes públicos estão deixando recursos 

em caixa necessários para quitar suas dívidas de curto prazo no corrente ano, ou 

seja, os restos a pagar. Esse índice relaciona a liquidez do ente público com o 

total de receita corrente líquida. 

 Indicador de Investimentos: evidencia o total de investimentos em relação à 

Receita Corrente Líquida – RCL, demonstrando se o ente público está investindo 

em obras de infraestrutura como ruas pavimentadas, hospitais e escolas em 

boas condições e etc. 

 Indicador do Custo da Dívida: corresponde ao quociente entre os juros e 

amortizações (encargos da dívida pública) e a Receita Líquida Real (RLR) 

indicando de que maneira o orçamento do ente público se encontra 

compromissado com o pagamento de amortizações e juros 

Cada indicador descrito acima varia entre 0 e 1 e possui um peso na 

composição do índice médio1. Os indicadores Receita Própria, Gastos com Pessoal, 

Investimentos e Liquidez possuem peso 22,5% e o indicador referente ao Custo da 

Dívida possui peso 10,0%. De acordo com (IFGF, 2017) o indicador de custo da 

dívida recebe este peso devido ao baixo nível de endividamento dos municípios 

brasileiros. 

Dessa forma, o próprio IFGF varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais 

próxima de 1, melhor a situação fiscal do município no ano em observação. Os 

municípios são classificados em gestão fiscal crítica, difícil, boa e excelente, 

conforme Figura 1. 

                                                
1 IFGF = RPx0,225 + GPx0,225 + INx0,225 + LQx0,0225 + CDx0,10 
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Figura 1 – Conceitos Estabelecidos pelo IFGF 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em FIRJAM (2018). 

 

 

Por fim, cabe ressaltar que todos os indicadores estão em conformidade com 

os parâmetros definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

 

2.3 Estudos anteriores correlatos 

 

A literatura empírica sobre os fatores que contribuem para um melhor 

desempenho fiscal em entidades públicas não é grande.  

Uma revisão de literatura foi realizada no google acadêmico entre os meses 

de abril e junho de 2018. Neste sentido, utilizamos como critérios de inclusão os 

estudos classificados como artigos, dissertações ou teses publicadas no período de 

2000 a 2018. As palavras-chaves usadas como critérios de busca nos títulos dos 

artigos foram: “transparência pública”, “transparência fiscal”, “gestão fiscal” e “setor 

público”. No entanto, a fim de localizar pesquisas quantitativas sobre o tema refinou-

se a busca com a aplicação de palavras-chaves secundárias: avaliação, 

determinantes, fatores, relação, estudo, nível e índice. Vale salientar que foram 

feitas pesquisas utilizando as palavras-chaves no idioma português e no inglês. 

Após a leitura dos títulos e resumos resultantes das buscas, selecionamos vinte e 

seis estudos que foram lidos inteiramente. Após a leitura completa, verificou-se que 

• Gestão 
Crítica 

• Gestão 
Difícil 

• Gestão de 
Excelência 

• Gestão 
Boa 

De 0,6 a 
0,8 

Superior 
a 0,8 

Inferior 
a 0,4 

De 0,4 a 
0,6 



30 
 

apenas seis estudos internacionais e um estudo nacional tratavam da relação da 

transparência com o desempenho fiscal. Estes estudos são apresentados na 

sequência. 

No cenário internacional, Hameed (2005) verificou se os países com práticas 

fiscais mais transparentes têm mais credibilidade no mercado, melhor disciplina 

fiscal e menos corrupção. Para isso, utilizou regressão linear com dados médios de 

países do período de 1998-2002. Os resultados mostraram que países mais 

transparentes mostram melhores classificações de crédito, melhor disciplina fiscal e 

menos corrupção, após o controle de outras variáveis socioeconômicas. 

Alt e Lassen (2006) investigaram se um grau mais alto de transparência fiscal 

está, de fato, associado com menor dívida pública. Para isso, utilizou uma regressão 

múltipla em 2 estágios (2SLS) com dados de 19 países da OCDE e instrumentaram 

a transparência utilizando a competição política, uma dummy para sistema 

presidencialista e uma dummy para tradição legal. Seus resultados sugeriram que 

um maior grau de transparência fiscal está associado a uma menor dívida e déficits 

públicos, independente dos controles de variáveis explicativas de outras 

abordagens. 

Jarmuzek (2006) examinou o papel da transparência da política fiscal no 

estabelecimento de uma melhor disciplina fiscal nas economias em transição. Para 

isso, utilizou uma regressão em 2 estágios (2SLS) e o Método dos Momentos 

Generalizado (GMM) com dados médios de 27 países do período de 1994-2005. Os 

resultados para os países desenvolvidos mostram que a transparência fiscal é um 

elemento importante no estabelecimento da disciplina fiscal. Por outro lado, para 

economias em transição, o estudo não forneceu evidências estatísticas fortes para a 

importância da transparência fiscal. 

Benito e Bastida (2009) avaliaram, pela primeira vez, as relações entre 

transparência orçamentária, situação fiscal e participação política usando uma 

abordagem internacional comparativa. As evidências empíricas sugeriram, por meio 

de regressão linear e análise de cluster, uma relação positiva entre o equilíbrio fiscal 

do governo nacional e a transparência orçamentária, ou seja, quanto mais 

informações o orçamento divulgar, menos os políticos podem usar os déficits fiscais 

para atingir metas oportunistas. 

Sedmihradská e Haas (2012) exploraram a relação entre transparência 

orçamentária e desempenho fiscal em 18 países. Para isso, utilizaram um modelo de 
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dados em painel durante o período de 2004 a 2009. Os resultados não confirmaram 

uma relação clara entre transparência orçamentária e déficit orçamentário ou dívida 

pública, mas encontraram uma relação forte e estatisticamente significativa entre a 

corrupção e a transparência. 

Arbatli e Escolano (2015) investigaram o efeito da transparência fiscal sobre 

as classificações de mercado de risco soberano em uma amostra de países com 

medidas de transparência fiscal. Para tanto, utilizaram regressão de corte 

transversal com dados médios de 21 países do período de 2000-2010 e 

instrumentaram a transparência utilizando a competição política, baseado na 

observação de que os partidos políticos preferem mais transparência se houver uma 

alta probabilidade de que possam perder o cargo no próximo mandato. Os autores 

concluíram que o aumento da transparência fiscal está associado a melhores 

classificações de crédito para economias avançadas e em desenvolvimento, porém 

em canais diferentes. Nas economias avançadas, o efeito indireto da transparência 

através de melhores resultados fiscais é mais significativo, enquanto para as 

economias em desenvolvimento o efeito de credibilidade direta parece ser mais 

relevante. 

No cenário nacional, encontramos apenas o estudo de Cruz e Afonso (2018) 

que analisaram a relação entre indicadores de cumprimento de metas e limites 

fiscais com variáveis representativas dos pilares planejamento, transparência e 

controle. O estudo utilizou dados primários de 282 municípios brasileiros, com 

população superior a 100 mil habitantes, no período de 2010 a 2013, usando dados 

em painel. No que tange à dimensão da transparência, os autores verificaram 

relação positiva e significante apenas com o indicador relacionado à margem de 

despesa com pessoal. Porém, a maioria dos modelos não apresentou coeficientes 

significantes para as variáveis relacionadas com a transparência (CRUZ; AFONSO, 

2018). 

Com relação ao estudo de Cruz e Afonso (2018) cabe aqui destacar 

diferenças em relação ao que se pretende realizar nesta pesquisa. O objeto do 

estudo de Cruz e Afonso (2018) foi os três pilares da gestão fiscal responsável (ação 

planejada, transparência e controle). Além disso, o escopo envolveu apenas 282 

municípios com população superior a 100 mil habitantes. Os dados utilizados na 

pesquisa dos autores foram do período de 2010 a 2013 e envolviam a transparência 

fiscal. Para tanto, os autores utilizaram uma metodologia própria para criar as 
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variáveis referentes à transparência fiscal, de acordo com as diferentes fases do 

processo orçamentário a que estavam relacionadas. 

Na presente pesquisa, utilizaremos o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal como 

proxy do desempenho fiscal e o Ranking Nacional da Transparência do Ministério 

Público Federal (MPF) como medida para a transparência pública, um conceito mais 

abrangente do que a transparência fiscal utilizada no estudo de Cruz e Afonso 

(2018). É importante destacar que estas variáveis foram elaboradas por instituições 

públicas de credibilidade (FIRJAN e MPF) e já foram usadas em outros estudos 

acadêmicos (ABRANTES, 2015; MAGALHÃES, 2017; MIRANDA, 2016; OLIVEIRA; 

SANTOS, 2017; SANTANA, REIS; SEDIYAMA, 2017). Além disso, contemplaremos 

no universo da pesquisa municípios brasileiros de todas as faixas populacionais. Por 

fim, esta pesquisa analisa os dados utilizando uma modelagem com dados em 

painel de um período mais recente (2015-2016), no qual já tinham se passado dois 

anos da obrigatoriedade para disponibilização das informações pormenorizadas 

sobre a execução orçamentária e financeira conforme lei complementar nº 131/2009 

(lei da transparência). 

A Tabela 3 resume estes estudos sobre a relação entre transparência e 

desempenho fiscal, incluindo os autores, indicadores de desempenho fiscal, 

indicadores de transparência, amostra, método utilizado e principais resultados.  
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Tabela 3 – Estudos existentes sobre a relação da transparência com o desempenho fiscal. 

Autor(es) 
Indicador de Desempenho 
fiscal 

Indicador de Transparência Amostra Método utilizado Principais Resultados 

Hameed (2005) Balanço fiscal médio de 
cinco anos (1998-2002) 

Indicador próprio baseado nos 
Relatórios sobre a Observância de 
Normas e Códigos -ROSCs do FMI 
(2005) 

57 países Regressão Múltipla Países mais transparentes mostram 
melhor disciplina fiscal (balanço fiscal 
médio). 

Alt&Lassen 
(2006) 

Percentual da Dívida do 
Governo/PIB (1999). 

Indicador próprio baseado no 
questionário da OCDE (1999) 

19 países Regressão Múltipla Relação forte e negativa entre 
transparência fiscal e dívida e déficits 
públicos. 

Jarmuzek 
(2006) 

Percentual da Dívida do 
Governo/PIB (2005) 

Indicador próprio baseado nos 
Relatórios sobre a Observância de 
Normas e Códigos - ROSCs do FMI 
(2005) 

27 países Regressão Múltipla Relação fraca e negativa entre a 
transparência fiscal e o desempenho 
fiscal. 

Benito e 
Bastida (2009) 

Percentual da Dívida do 
Governo/PIB e Percentual 
do Balanço Orçamentário 
do Governo/PIB (2003) 

Indicador próprio baseado na base 
de dados da OCDE e Banco 
Mundial (2003) 

41 países Correlação de 
Pearson, 
Regressão Múltipla 
e Análise e Cluster. 

Relação positiva e significante entre 
transparência e balanço 
orçamentário. 

Sedmihradská 
e Haas (2012) 

Percentual da Dívida do 
Governo/PIB (2004-2009) 

Índice de Orçamento Aberto – OBI 
(2004-2009) 

21 países Dados em Painel Não há uma relação clara entre 
transparência orçamentária e déficit 
orçamentário ou dívida pública. 

Arbatli e 
Escolano 
(2015) 

Balanço primário médio 
(2000-2010) eo percentual 
da dívida do governo/PIB 
(2010) 

Indicador próprio baseado nos 
Relatórios sobre a Observância de 
Normas e Códigos -ROSCs do FMI 
e o Índice de Orçamento Aberto - 
OBI (2010) 

56 países, sendo 21 
economias 
avançadas e 35 em 
desenvolvimento. 

Regressão Múltipla Relação forte entre transparência e o 
desempenho fiscal, apenas para 
economias avançadas. 

Cruz e Afonso 
(2018) 

5 indicadores de 
Cumprimento de metas e 
limites fiscais (2010-2013) 

Indicador próprio baseado nas 
orientações da LRF (art. 48) (2010-
2013) 

282 municípios de 
grande porte 

Dados em Painel Relação positiva e significante entre a 
transparência e apenas um dos 
indicadores de cumprimento de 
metas e limites fiscais, no caso a 
margem de despesa com pessoal. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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No geral, essas contribuições fornecem insights muito interessantes, 

baseando-se, em sua maioria, em dados de corte transversal. No entanto, aqui cabe 

destacar a aparente falta de consenso na literatura, em virtude de alguns resultados 

serem negativos, outros positivos e outros nulos, aparentando uma dependência do 

contexto e da metodologia utilizada, e, portanto, necessitando de mais 

investigações. Isso fornece motivação para o trabalho atual, cujo objetivo é avaliar a 

relação entre a transparência pública e o desempenho fiscal usando dados em 

painel, em um único país, no caso o Brasil. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção é apresentada a caracterização da pesquisa, destacando o tipo e 

abordagem da pesquisa, além dos procedimentos metodológicos executados, 

incluindo abrangência do estudo, plano de coleta de dados, variáveis utilizadas, 

hipóteses da pesquisa, a estratégia de análise de dados e modelos econométricos. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Quanto ao alcance, a pesquisa classifica-se como correlacional, tendo em 

vista que busca conhecer a relação entre duas ou mais variáveis em um contexto 

específico (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Quanto aos procedimentos técnicos enquadra-se como pesquisa bibliográfica, 

pois esta pesquisa explica e discute um tema ou objetivo com base em referências 

teóricas já publicadas em diversos tipos de literatura como livros, leis, artigos e teses 

(SILVA, 2017). 

Em termos de abordagem do problema, esta pesquisa apresenta-se com um 

enfoque quantitativo. A pesquisa quantitativa é aquela que utiliza a coleta de dados 

para testar hipóteses, com base na medição numérica e na análise estatística para 

estabelecer uma série de conclusões em relação às hipóteses (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013).  

 

3.2 Abrangência do estudo e plano de coleta de dados 
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A República Federativa Brasileira é formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal. Atualmente, o Brasil possui 26 Estados, 

5.570 municípios e o Distrito Federal (IBGE, 2018). A população de estudo da 

pesquisa compreendeu todos os municípios brasileiros.  

O período analisado na pesquisa contemplou os anos de 2015 e 2016. Este 

período foi escolhido em razão do Ministério Público Federal (MPF), uma das fontes 

de dados da pesquisa, ter realizado e disponibilizado os resultados do ranking 

nacional da transparência apenas para estes dois anos. 

O estudo utilizou dados secundários e a coleta desses dados foi realizada em 

diversas fontes oficiais, amplamente utilizadas em pesquisas na área de ciências 

sociais aplicadas. 

Porém, durante o tratamento dos dados coletados, realizado com apoio do 

software Microsoft Excel, constatou-se a ausência de dados em algumas variáveis 

da pesquisa. Em virtude disso, o conjunto de dados da amostra ficou com 4.442 

municípios. Portanto, dois anos e 8.884 observações. 

 

3.3 Definição das variáveis da pesquisa 

 

Esta subseção descreve as variáveis escolhidas que foram usadas no modelo 

econométrico a ser especificado em subseção posterior. 

A variável dependente desta pesquisa, utilizada como proxy para medir o 

desempenho da gestão fiscal nos municípios brasileiros, é o Índice Firjan de Gestão 

Fiscal (IFGF), descrito anteriormente.  

A variável explicativa central da pesquisa é a transparência pública, e para 

mensurar o nível de transparência dos municípios, este estudo utilizou o índice 

nacional de transparência desenvolvido pelo Ministério Público Federal (MPF, 2018), 

apesar de haver outros índices, para avaliação da transparência em entes 

federativos, como a Escala Brasil Transparente (EBT), do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU, 2018) e o Índice de 

Transparência da Organização Não Governamental (ONG) Contas Abertas 

(CONTAS ABERTAS, 2018). A escolha do índice desenvolvido pelo MPF deve-se a 

estratégia de mensuração do índice que é diferente dos demais, principalmente, 

quanto ao escopo dos itens avaliados. O índice da EBT avalia a regulamentação da 

LAI e a transparência passiva. Já o índice da ONG Contas Abertas avalia a 
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transparência fiscal dos entes federativos que possuem sites considerando três 

parâmetros: conteúdo, série histórica e frequência de atualização e, usabilidade. No 

caso do índice do MPF, este é calculado abrangendo três tipos de transparência: 

transparência ativa, transparência passiva e boas práticas de transparência. Além 

disso, é o único, entre os três índices citados que contempla todos os municípios 

brasileiros, em suas avaliações. Para este estudo, além de usar o índice de 

transparência geral, utilizaram-se os índices separados da transparência ativa e 

transparência passiva para avaliarmos de forma individual cada uma das dimensões 

da transparência, uma vez que são exigidas legalmente no Brasil. Como controles, 

utilizamos variáveis explicativas do desempenho fiscal e da transparência pública, 

tomando como base os estudos anteriores sobre a relação entre transparência e 

desempenho fiscal (HAMEED, 2005; ALT; LASSEN, 2006; JARMUZEK, 2006; 

BENITO; BASTIDA, 2009; SEDMIHRADSKÁ; HAAS, 2012; ARBATLI; ESCOLANO, 

2015; CRUZ; AFONSO, 2018), bem como, sobre variáveis explicativas da 

transparência (ALT; LASSEN; ROSE, 2006; SANTANA JUNIOR et al., 2009; CRUZ; 

SILVA; SANTOS, 2009; CRUZ et al., 2012; CAAMAÑO-ALEGRE et al., 2013; 

BARROS, 2014; LEITE FILHO; COLARES; ANDRADE, 2015; OLIVEIRA; SANTOS, 

2017; ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2014). 

Sendo assim, foram incluídas no presente estudo a população estimada 

(SANTANA JUNIOR et al., 2009; CRUZ et al., 2009; LEITE FILHO, COLARES e 

ANDRADE, 2015; OLIVEIRA e SANTOS, 2017;) e a taxa de urbanização (WRIGHT, 

2013; OLIVEIRA e SANTOS, 2017; SANTANA, REIS e SEDIYAMA, 2017;) 

representando a dimensão demográfica; o PIB per capita (HAMEED, 2005; 

JARMUZEK, 2006; SANTANA JUNIOR et al., 2009; CRUZ; et al., 2009; CRUZ et al., 

2012; ARBATLI e ESCOLANO, 2015; OLIVEIRA; SANTOS, 2017) representando a 

dimensão econômica; uma variável dummy de competição política do prefeito, uma 

dummy de reeleição do prefeito e outras duas dummies de alinhamento político do 

prefeito com o governador e com o presidente da república (ALT; LASSEN, 2006; 

JARMUZEK, 2006; ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2014; ARBATLI; ESCOLANO, 2015; 

MAGALHÃES, 2017) representando a dimensão política; e variáveis dummies para 

regiões geográficas que atuaram como proxies para capturar as características 

regionais dos municípios (ABREU et al., 2015; MAGALHÃES, 2017; BALDISSERA, 

2018). 
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Outras três variáveis dummies foram acrescentadas nos modelos empíricos 

com o objetivo de avaliar o efeito da transparência agrupando os municípios por 

faixa populacional, considerando a lei complementar nº 131/2009 (Lei da 

Transparência), que estabeleceu os prazos para a administração pública brasileira 

ajustar-se à exigência de transparência ativa de acordo com a população dos 

municípios.  

A Tabela 4 apresenta resumidamente as variáveis explicativas definidas para 

a pesquisa, separadas de acordo com sua dimensão. 
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Tabela 2 – Variáveis explicativas do estudo. 

Dimensão Variável Descrição 
Fonte de 
Dados 

Referencial Teórico 

T
ra

n
s
p
a
rê

n
c
ia

 

Índice de Transparência Geral 
(ind_transp) 

Indicador que tem o objetivo de avaliar o grau de cumprimento 
de dispositivos da LAI, LRF e Lei da Transparência. 

MPF (MPF, 2018) 

Índice Transparência Ativa 
(ind_transp_ativa) 

Indicador desmembrado do índice de transparência geral que 
tem o objetivo de avaliar o grau de cumprimento de 
dispositivos da LAI, LRF e Lei da Transparência com relação à 
transparência ativa. 

Índice de Transparência Passiva 
(ind_transp_passiva) 

Indicador desmembrado do índice de transparência geral que 
tem o objetivo de avaliar o grau de cumprimento de 
dispositivos da LAI, LRF e Lei da Transparência com relação à 
transparência passiva. 

D
e
m

o
g
rá

fi
c
a
 

População estimada (pop) 
Número estimado de habitantes do município, segundo o 
IBGE. 

IBGE 

(SANTANA JUNIOR et al., 2009; 
CRUZ et al., 2009; LEITE FILHO; 
COLARES; ANDRADE, 2015; 
OLIVEIRA; SANTOS, 2017;) 

População estimada até 50 mil 
habitantes (dpop50mil) 

Dummy que representa os municípios com número estimado 
de habitantes até 50 mil habitantes, segundo o IBGE. 

(BRASIL, 2009) 
População estimada entre 50 e 100 
mil habitantes (dpop50_100mil) 

Dummy que representa os municípios com número estimado 
de habitantes entre 50 e 100 mil habitantes, segundo o IBGE. 

População estimada maior que 100 
mil habitantes (dpopmaior100mil) 

Dummy que representa os municípios com número estimado 
de habitantes maior que 100 mil habitantes, segundo o IBGE. 

Taxa de Urbanização (txurban2010) 
Percentual da população urbana em relação à população total 
de uma dada região. 

(WRIGHT, 2013; OLIVEIRA; 
SANTOS, 2017; SANTANA; REIS; 
SEDIYAMA, 2017) 

Regiões do Brasil (dnordeste, 
dsudeste, dsul, dnorte, dcentro_oeste) 

Dummies representativas das regiões geográficas dos 
municípios brasileiros, que atuará como proxy para capturar 
as características regionais dos municípios. 

(ABREU et al., 2015; MAGALHÃES, 
2017; BALDISSERA, 2018) 

E
c
o
n
ô
m

ic
a
 

PIB per capita (pibpc) 
Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todos os bens do 
município, dividido pela quantidade de habitantes do estado.  

IBGE 

(HAMEED, 2005; JARMUZEK, 2006; 
SANTANA JUNIOR et al., 2009; 
CRUZ et al., 2009; CRUZ et al., 2012; 
ARBATLI; ESCOLANO, 2015; 
OLIVEIRA; SANTOS, 2017;) 
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P
o
lí
ti
c
a
 

Competição política do prefeito 
(dcomp_pref) 

Dummy que descreve a alternância do prefeito após as 
eleições de 2012.  Todavia, dada a possibilidade de reeleição 
do prefeito, ou da sua sucessão por político do seu partido, 
optou-se, neste estudo, pela utilização da continuidade ou não 
de determinado partido político no poder após as eleições 
municipais de 2012 como proxy de competição política, ou 
seja, se muda o partido do prefeito eleito há competição, caso 
contrário, não. 

TSE 

(ALT; LASSEN, 2006; JARMUZEK, 
2006; ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 
2014; ARBATLI; ESCOLANO, 2015; 
MAGALHÃES, 2017). 

Reeleição do prefeito (dreeleicao) Dummy que identifica se o prefeito foi reeleito ou não. 

Alinhamento político do prefeito com o 
governador (dalinha_gov2014) 

Proxy de alinhamento político do prefeito com o governador 
eleito em 2014. Optou-se, neste estudo, pela utilização da 
coligação de partidos que elegeu o governador nas eleições 
de 2014, ou seja, se o partido do prefeito fazia parte da 
coligação do governador eleito, então há alinhamento político, 
caso contrário, não.  

Alinhamento político do prefeito com o 
presidente (dalinha_pres2014) 

Proxy de alinhamento político do prefeito com o presidente 
eleito em 2014. Optou-se, neste estudo, pela utilização da 
coligação de partidos que elegeu o presidente nas eleições de 
2014, ou seja, se o partido do prefeito fazia parte da coligação 
do governador eleito, então há alinhamento político, caso 
contrário, não. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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3.4 Hipóteses da pesquisa 

 

Para melhor estruturar a pesquisa e permitir um melhor delineamento do 

desenvolvimento da pesquisa, optou-se pela elaboração de algumas hipóteses de 

pesquisa. 

As hipóteses foram formuladas de acordo com o problema da pesquisa e os 

objetivos apresentados, bem como a fundamentação apresentada. São elas: 

 

H1: Melhores níveis de transparência estão positiva e significativamente relacionados 

com melhores índices de gestão fiscal. 

A expectativa, conforme estudos anteriores (HAMEED, 2005; ALT e LASSEN, 

2006; BENITO e BASTIDA, 2009; CRUZ e AFONSO, 2018) é que haja uma relação 

positiva e significante entre a transparência pública e o desempenho da gestão 

fiscal. 

 

H2: Os índices de transparência pública separadamente (ativa e passiva) estão 

positivamente e significativamente relacionados com melhores índices de gestão 

fiscal. 

A expectativa é que haja uma relação positiva e significante da transparência 

pública desmembrada (transparência ativa e transparência passiva) com o 

desempenho da gestão fiscal (HAMEED, 2005; ALT e LASSEN, 2006; BENITO e 

BASTIDA, 2009; CRUZ e AFONSO, 2018). 

 

H3: Há diferença de efeito dos níveis de transparência pública (geral e 

desmembrada) nos índices de gestão fiscal, considerando o agrupamento dos 

municípios por faixa populacional (até 50 mil habitantes, entre 50 e 100 mil 

habitantes e, maior que 100 mil habitantes). 

Espera-se que nos grupos de municípios maiores (com população entre 50 e 

100 mil habitantes e, maior que 100 mil habitantes), que estão há mais tempo 

obrigados a divulgar informações de interesse geral, haja maior interesse da mídia e 

da população em buscar informações sobre a gestão dos recursos públicos. Em 

virtude disso, o efeito da transparência no desempenho fiscal seria maior que nos 

municípios menores. 
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H4: Há diferença de efeito dos níveis de transparência pública (geral e 

desmembrada) nos índices de gestão fiscal, considerando o agrupamento dos 

municípios por região geográfica. 

 As diferentes regiões geográficas, principalmente no caso brasileiro que 

possui uma vasta extensão territorial, são determinantes para os níveis de 

transparência pública estabelecida por município. Sendo assim, a expectativa é que 

as condições econômicas, sociais, políticas e institucionais distintas de cada região 

geográfica brasileira exerçam influência na relação entre a transparência e os 

indicadores de gestão do desempenho fiscal (MAGALHÃES, 2017; BALDISSERA, 

2018). 

 

3.5 Estratégia de análise de dados e modelos econométricos 

 

A estratégia de análise utilizada foi a regressão com dados em painel 

balanceado, onde os municípios (4.442) são os elementos transversais e os anos 

(2015-2016)  são os elementos temporais.  

Segundo Hsiao (2007), os modelos para dados em painel oferecem uma série 

de vantagens em relação aos modelos de corte transversal. Por exemplo, a 

modelagem de dados em painel controla a heterogeneidade presente nos indivíduos 

e permite o uso de mais observações, aumentando o número de graus de liberdade 

e diminuindo a colinearidade entre as variáveis explicativas, aumentando a 

qualidade da estimação dos parâmetros. Além disso, enquanto as estimativas de 

regressão transversal podem ser tendenciosas devido ao risco decorrente do viés de 

variável omitida, o uso de dados em painel permite o controle de variáveis 

constantes de tempo não observadas (WOOLDRIDGE, 2014). 

No caso das variáveis população estimada (pop) e PIB per capita (pibpc), 

devido às suas grandezas e variabilidades, utilizou-se o logaritmo natural para 

normalização dos dados para evitar que os parâmetros fossem enviesados nos 

modelos estimados (WOOLDRIDGE, 2014). 

O estudo envolveu duas equações. O modelo geral (Equação 1) expressa a 

relação da variável referente à transparência pública (interesse) e demais variáveis 

explicativas (controles) sobre o desempenho da gestão fiscal (dependente). Este 

modelo é representado pela seguinte equação:  
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(1)                                                           

                                          

 

Em que: 

IFGFit é a variável proxy de desempenho da gestão fiscal do município i no ano t;  

ind_transpit é a variável do índice da transparência pública do município i no ano t; 

lpopit é a variável referente ao log da população estimada do município i no ano t; 

lpibpcit é a variável referente ao log do produto interno bruto per capita do município 

i no ano t; 

txurban2010it é a variável referente a taxa de urbanização do município i no ano t; 

DRi são as dummies que visam captar as características regionais; 

DPOLit são as dummies que representam as variáveis políticas, quais sejam: 

competição política do prefeito (dcomp_pol), reeleição do prefeito (dreeleicao), 

alinhamento político do prefeito com o governador (dalinha_gov2014) e alinhamento 

político do prefeito com o presidente da república (dalinha_pres2014); 

β0 é o intercepto;  

β1, ... , β7 são os parâmetros a serem estimados;  

i  = varia de 1 a 4.442 municípios;  

t  = 2015 e 2016; 

   representa os fatores constantes; e 

    representa o erro aleatório. 

 

O segundo modelo (equação 2) noticia a relação das variáveis referentes à 

transparência pública desmembrada, ou seja, transparência ativa e transparência 

passiva (interesse) e demais variáveis explicativas (controles) sobre o desempenho 

da gestão fiscal (dependente). Este modelo é representado pela seguinte equação: 

 

(2)                                                                   

                                                         

        

 

Em que: 
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ind_transp_ativait é a variável que representa o índice da transparência ativa do 

município i no ano t; 

ind_transp_passivait é a variável do índice da transparência passiva do município i no 

ano t. 

As demais variáveis da equação 2 são as mesmas já descritas na equação 1. 

Os modelos foram executados com auxílio do pacote estatístico Stata®, 

versão 13. Inicialmente, estimaram-se os modelos pelo método dos mínimos 

quadrados empilhados e, posteriormente, com dados em painel. Por fim, definiu-se 

para cada uma das configurações dos modelos a especificação mais adequada dos 

efeitos dos modelos, se efeitos fixos ou aleatórios através do teste de Hausman. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção apresenta e discute os principais resultados obtidos pela 

pesquisa. A seção está subdividida em quatro partes, quais sejam: caracterização 

dos municípios, comparação entre população e amostra, análise descritiva e análise 

econométrica.  

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

Inicialmente o estudo abrangia todos os 5.570 municípios brasileiros. No 

entanto, Brasília e Fernando de Noronha não entraram na base de dados do IFGF 

por não possuírem prefeitura. Devido à ausência de informações em algumas 

variáveis durante o processo de tratamento dos dados, foi necessário excluir alguns 

municípios da base de dados com o intuito de deixá-la balanceada. 

Foram excluídos da base de dados 1.117 municípios por não possuírem 

dados do IFGF em 2015 ou 2016, sendo 381 em 2015,1024 em 2016 e 288 nos dois 

anos. Sugere-se que o grande número de dados faltantes do IFGF, em 2016, 

ocorreu pelo atraso dos municípios no envio destas informações à Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), pois fazendo uma pesquisa no site da STN por um dos 

municípios com dados faltantes, verificou-se que as informações constavam na 

base. No entanto, em 03 de Julho de 2017, data da coleta dos dados, estas 

informações não constavam ou estavam inconsistentes, na base de dados do 
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Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 

sendo estas informações necessárias para o cálculo do IFGF dos municípios. 

Posteriormente, foram excluídos mais 9 municípios por não terem eleições em 

2008 ou não existirem à época por serem distritos de outros municípios, ou ainda, 

por não terem candidatos nas eleições e, portanto, não possuírem dados referentes 

às variáveis relacionadas à reeleição do prefeito e à competição política do prefeito. 

Sendo assim, a amostra foi composta de 4.442 municípios para cada ano, o 

que corresponde a 79,78% do número de municípios brasileiros, conforme tabela 5. 

 

Tabela 5 – Caracterização da amostra da pesquisa por região brasileira. 

Região 
Total de 

Municípios 
Municípios 
Excluídos 

Municípios da 
Amostra 

Percentual 

Norte 311 137 174 55,95% 

Nordeste 1793 509 1284 71,61% 

Sul 1191 88 1103 92,61% 

Sudeste 1668 239 1429 85,67% 

Centro-Oeste 605 153 452 74,71% 

Total 5568 1126 4442 79,78% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A tabela 5 mostra que a região sul foi a que menos teve municípios excluídos 

da base, sendo a amostra composta por 92,61% de todos os municípios sulistas. 

Por outro lado, a região norte foi a que mais apresentou municípios excluídos, 

ficando a amostra com 55,95% do total de municípios da região.  

 

4.2 Comparação entre população e amostra 

 

Com o intuito de compreender as características da amostra, foi feita uma 

comparação das médias das variáveis da base completa com todos os municípios 

(população) com a base tratada e balanceada (amostra). A tabela 6 apresenta as 

estatísticas descritivas e o teste de diferença de médias das variáveis para os dois 

grupos. 

 

Tabela 6 - Estatísticas descritivas e teste de diferença de média.  

Variável 

População Amostra 
Teste de 

Diferença de 
Média 

Nº 
Observações 

Média 
(Desvio 
Padrão) 

Nº 
Observações 

Média 
(Desvio 
Padrão) 

Desempenho Fiscal (Dependente) 

ifgf 9731 0.4513 8884 0.4559 -0.0046** 
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(0.135) (0.1334) 

Transparência (Interesse) 

ind_transp 
11136 

4.5494 
(2.7726) 

8884 
4.8008 

(2.7304) 
-0.255*** 

ind_transp_ativa 
11136 

5.0683 
(3.2826) 

8884 
5.3804 

(3.2197) 
-0.316*** 

ind_transp_passiva 
11136 

4.8444 
(3.572) 

8884 
5.018 

(3.544) 
-0.177*** 

Controles 

pop 11136 36335.63 
(212792.2) 

8884 
39466.69 

(236813.5) 
-3173.49 

tx_urban2010 
11126 

63.814 
(22.0344) 

8884 
64.7508 

(22.0698) 
-0.956*** 

pibpc 
11136 

20367.64 
(20196.27) 

8884 
21513.71 

(20203.54) 
-1156.29*** 

dcomp_pref 
11114 

0.8911 
(0.3115) 

8884 
0.6889 
(0.463) 

0.202*** 

dreeleicao 
11114 

0.1321 
(0.3386) 

8884 
0.2384 

(0.4261) 
-0.106*** 

dalinha_gov2014 
11136 

0.5828 
(0.4931) 

8884 
0.5871 

(0.4924) 
-0.004 

dalinha_pres2014 
11136 

0.6015 
(0.4896) 

8884 
0.6022 

(0.4895) 
-0.001 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
Nota: *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10% 

 

Os resultados constataram uma diferença de média estatisticamente 

significante ao nível de 1% para o índice de transparência pública (ind_transp) e 

suas dimensões, transparência ativa (ind_transp_ativa) e transparência passiva 

(ind_transp_passiva), taxa de urbanização (txurban2010), PIB per capita (lpibpc) e 

as variáveis dummies políticas competição do prefeito (dcomp_pref) e reeleição do 

prefeito (dreeleicao), e ao nível de 5% para o índice FIRJAN de gestão fiscal (ifgf). 

Em termos de valores, só as variáveis dummies competição do prefeito 

(dcomp_pref) e reeleição do prefeito (dreeleicao) possuem diferenças importantes, 

sendo 0.8911 para população versus 0.6889 para a amostra no caso da variável 

dcomp_pref e, 0.1321 para população versus 0.2384 para amostra no caso da 

variável dreeleicao. As variáveis relacionadas à transparência, bem como a taxa de 

urbanização e o PIB per capita possuem diferenças de médias pouco relevantes em 

termos de valores. 

 Diante do exposto, verifica-se que as médias de boa parte das variáveis são 

diferentes entre os dois grupos. No entanto, a diferença entre os valores na maioria 

das variáveis não é tão grande, possuindo poucas características diferentes e, 

portanto, pode-se dizer que a amostra tem certo viés. 

 

4.3 Análise descritiva 
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A Tabela 7 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis consideradas 

na amostra do estudo, para cada ano (2015 e 2016), incluindo medidas referentes à 

média, desvio-padrão e número de observações. 

 

Tabela 7- Estatísticas descritivas para amostra completa.  

VARIÁVEIS 
Média (Desvio Padrão) 

2015 2016 

Desempenho Fiscal (Dependente) 

ifgf 0.4453 0.4664 
 (0.1396) (0.1262) 

Transparência (Interesse) 

ind_transp 4.1322 5.4694 
 (2.5561) (2.7357) 

ind_transp_ativa 4.8268 5.934 
 (3.1688) (3.175) 

ind_transp_passiva 4.1572 5.8788 
 (3.3734) (3.5015) 

Controles 

pop 39314.73 39618.65 
 (236113.8) (237537.6) 

pibpc 20681.32 22346.1 
 (19436.37) (20911.7) 

tx_urban2010 64.7508 64.7508 
 (22.071) (22.071) 

dcomp_pref 0.6889 0.6889 
 (0.463) (0.463) 

dreeleicao 0.2384 0.2384 
 (0.4262) (0.4262) 

dalinha_gov2014 0.5871 0.5871 
 (0.4924) (0.4924) 

dalinha_pres2014 0.6022 0.6022 
 (0.4895) (0.4895) 

Nº Observações 4442 4442 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Conforme demonstrado acima, o Índice Firjan de Gestão Fiscal (ifgf), que 

varia de 0 a 1, apresentou um leve crescimento entre 2015 e 2016. Percebe-se 

também que a média em cada um dos anos ficou abaixo de 50% com um desvio 

padrão na faixa dos 30% para os dois anos, o que leva a crer, em uma análise 

simplificada, que há uma alta dispersão no comportamento dessa variável.  

O índice de transparência (ind_transp), que avalia o nível de transparência 

pública dos municípios, e varia de 0 a 10, teve um crescimento de 29,3% entre 2015 

e 2016, que pode ser justificado pelas recomendações expedidas pelo MPF, após a 

primeira avaliação do projeto do ranking nacional dos portais da transparência. 

Ainda assim, o valor médio do período ficou em 4.83, considerado baixo, uma vez 

que não chega a 50% da pontuação máxima possível, refletindo a necessidade de 

melhoria na transparência dos municípios. Nota-se, também, um desvio padrão 
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médio bastante elevado, da ordem de 56,9%, sugerindo uma dispersão bastante 

considerada entre as notas dos municípios. 

Ainda sobre a transparência, considerando agora suas dimensões, 

transparência ativa e transparência passiva, observa-se o índice de transparência 

ativa (ind_transp_ativa) com uma média 7,2% superior ao índice de transparência 

passiva (ind_transp_passiva), evidenciando a preocupação dos municípios em 

divulgar, em seus portais da transparência, informações de interesse coletivo, 

exigidos por lei.  

Com relação às variáveis de controle, verifica-se que a população estimada 

(pop) média não mudou muito de um ano para o outro, sendo em média 39.500 mil 

habitantes, porém com um desvio padrão muito alto o que é natural devido à 

abrangência continental do Brasil. O Produto Interno Bruto por habitante (pibpc) 

médio apresentou um crescimento, aproximado, de 8% entre 2015 e 2016, sendo R$ 

21.513,70 o valor médio do período. Já a taxa de urbanização (tx_urban2010) média 

dos municípios é de 64,75%. Esta taxa é constante entre 2015 e 2016, pois foi 

obtida junto ao censo de 2010. 

 Quanto às variáveis políticas, observa-se que 69% das prefeituras municipais 

possuíam prefeitos de partidos diferentes da gestão anterior (dcomp_pref). Dos 31% 

dos prefeitos que pertenciam ao mesmo partido da eleição anterior, 24% haviam 

sido reeleitos (dreeleicao). Já no que se refere ao alinhamento político, 59% dos 

prefeitos pertenciam à mesma coligação partidária do governador (dalinha_gov2014) 

e 60% pertenciam à mesma coligação partidária do presidente (dalinha_pres2014).  

Contudo, além da análise descritiva dos valores absolutos, considerando os 

objetivos específicos, é importante ressaltar a análise por faixa populacional, bem 

como a análise por região. 

A Tabela 8 apresenta as estatísticas descritivas por faixa populacional, 

agrupando os municípios da amostra em três grupos definidos na lei complementar 

nº 131/2009. 
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Tabela 8 - Estatísticas descritivas por faixa populacional.  

VARIÁVEIS 

Média (Desvio Padrão) 

1- Até 50mil hab 2- Entre 50 e 100mil hab 3- Maior que 100mil hab 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Desempenho Fiscal (Dependente) 

ifgf 0.4373 0.4618 0.4635 0.4637 0.546 0.5377 
 (0.1366) (0.1232) (0.1473) (0.1411) (0.1344) (0.13) 

Transparência (Interesse) 

ind_transp 4.003 5.3212 4.5809 6.0757 5.5612 6.9749 
 (2.552) (2.7401) (2.3715) (2.464) (2.3273) (2.399) 

ind_transp_ativa 4.6762 5.7783 5.4404 6.6693 6.3857 7.4063 
 (3.1843) (3.2079) (2.9913) (2.7875) (2.5839) (2.55) 

ind_transp_passiva 4.0404 5.7443 4.3994 6.1906 5.6362 7.5141 
 (3.3396) (3.4964) (3.384) (3.517) (3.514) (3.1138) 

Controles 

pop 13189.47 13238.11 69317.88 69215.3 398159 395797.6 
 (10751.69) (10801.39) (14221.08) (14023.45) (905951.7) (903221.3) 

tx_urban2010 61.6019 61.583 80.3358 80.1787 94.1786 94.1579 
 (20.9936) (20.9891) (17.9596) (17.9306) (9.0321) (9.0488) 

pibpc 19598.42 21336.69 24912.58 25345.14 32104.71 33874.01 
 (18819.78) (20307.06) (23174.7) (19628.95) (19588.58) (26642.05) 

dcomp_pref 0.6853 0.6853 0.7282 0.723 0.6977 0.7034 
 (0.4645) (0.4645) (0.4456) (0.4483) (0.4602) (0.4576) 

dreeleicao 0.2398 0.2398 0.2181 0.2162 0.2403 0.2433 
 (0.427) (0.427) (0.4137) (0.4124) (0.4281) (0.4299) 

dalinha_gov2014 0.5839 0.5838 0.5973 0.5912 0.624 0.6312 
 (0.493) (0.493) (0.4913) (0.4924) (0.4853) (0.4834) 

dalinha_pres2014 0.6058 0.6057 0.5839 0.5845 0.5698 0.5703 
 (0.4887) (0.4888) (0.4937) (0.4936) (0.4961) (0.496) 

Nº Observações 3886 3883 298 296 258 263 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

 A Tabela 8 mostra que no ano de 2016 (mais recente), 263 municípios 

(5,92%) possuem população superior a 100 mil habitantes (metrópoles e municípios 

de grande porte), 296 municípios (6,67%) têm população maior que 50 mil e menor 

que 100 mil habitantes (municípios de médio porte) e 3.883 municípios (87,42% dos 

municípios) são pequenos ou muito pequenos, com população inferior a 50 mil 

habitantes (pequeno porte populacional). 

Analisando os municípios integrantes do grupo 1 (até 50 mil habitantes), 

verifica-se que neste grupo estão 87,5% dos municípios da amostra. O Índice 

FIRJAN de Gestão Fiscal (ifgf) melhorou 5,6% entre 2015 e 2016, atingindo 

desempenho semelhante (em torno de 0.46) aos municípios do grupo 2 (população 

entre 50 e 100 mil habitantes). A transparência geral (ind_transp) e suas dimensões 

(ind_transp_ativa e ind_transp_passiva) tiveram um aumento médio de 30% entre os 

dois anos, convergindo para resultados semelhantes ao da amostra completa. Ainda 

assim, esse grupo possui os menores valores absolutos referentes à transparência. 

Este resultado pode ser justificado pelo fato destes municípios possuírem um tempo 

menor para cumprimento das obrigações referentes à transparência, conforme lei 



49 
 

complementar nº 131/2009. O PIB per capita (pibpc) teve um aumento de 8,87% 

entre 2015 e 2016. As variáveis tx_urban2010, dcomp_pref, dalinha_gov2014 e 

dalinha_pres2014 não mudaram de valores entre os dois anos e possuíam valores 

inferiores aos demais grupos, à exceção do alinhamento político do prefeito com o 

presidente da república (dalinha_pres2014) cujo valor é o maior entre os três grupos. 

Os municípios do grupo 2 (com população entre 50 e 100 mil habitantes) 

representam 6,71% dos municípios da amostra. Para este grupo, o Índice FIRJAN 

de Gestão Fiscal (ifgf) ficou estável (0.46) entre 2015 e 2016. A transparência geral 

(ind_transp) e suas dimensões (ind_transp_ativa e ind_transp_passiva), assim como 

no grupo 1, tiveram um aumento de 30% entre os dois anos. O PIB per capita 

(pibpc) teve um pequeno aumento de 1,74% entre 2015 e 2016. Entre as variáveis 

de controle que não variam no tempo, a competição política do prefeito (dcomp_pref) 

tem o maior percentual entre os 3 grupos (73%) demonstrando a maior alternância 

do partido do prefeito nas eleições de 2012, e a reeleição do prefeito (d_reeleicao) 

tem o menor percentual (21,8%) entre os 3 grupos. 

Por fim, os municípios do grupo 3 (população superior à 100 mil habitantes) 

representam 5,81% do total da amostra e possuem uma população média de 400 mil 

habitantes. Neste grupo, o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (ifgf) teve uma leve 

queda entre 2015 e 2016 (0.546 vs 0.537). Com relação às variáveis ligadas à 

transparência pública, observa-se uma melhora nos percentuais entre os dois anos e 

verifica-se que os municípios deste grupo possuem os melhores índices de 

transparência pública comparado com os demais grupos. Este resultado pode ser 

explicado por estes municípios possuírem mais tempo de cumprimento das 

obrigações referentes à transparência, conforme exposto anteriormente. Com 

relação às variáveis de controle que não variam no tempo, a reeleição do prefeito 

(d_reeleicao), com 24,3%, e o alinhamento político do prefeito com o governador 

(dalinha_gov2014), com 63,1%, possuem os maiores percentuais entre os grupos. 

Já o alinhamento político do prefeito com o presidente (dalinha_pres2014), com 

57%, possui o menor percentual entre os grupos. Chama atenção também, neste 

grupo, a taxa de urbanização (tx_urban2010) que é de 94,15%, muito maior que a 

média da amostra completa e demais grupos. 

A Tabela 9 apresenta as estatísticas descritivas dos municípios da amostra, 

considerando as diferentes regiões geográficas. 
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Tabela 9 - Estatísticas descritivas por região geográfica. 

VARIÁVEIS 

Média (Desvio Padrão) 

Norte Sul Nordeste Sudeste Centro-oeste 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Desempenho Fiscal (Dependente) 

ifgf 0.435 0.4464 0.5278 0.5311 0.3535 0.3965 0.4477 0.4656 0.5013 0.5174 
 (0.1426) (0.1446) (0.1035) (0.1021) (0.1319) (0.1236) (0.1258) (0.1136) (0.1196) (0.1097) 

Transparência (Interesse) 

ind_transp 3.331 5.0552 5.6668 7.2484 3.221 4.5905 3.9782 4.967 3.7717 5.3723 
 (2.4576) (2.8503) (2.3436) (2.2162) (2.507) (2.6893) (2.2776) (2.5655) (2.3909) (2.5196) 

ind_transp_ativa 3.1743 4.647 6.538 7.8628 3.8257 4.9266 4.7052 5.5986 4.5152 5.6451 
 (3.0696) (3.467) (2.7263) (2.3852) (3.1827) (3.2059) (2.9622) (3.0306) (3.0474) (3.0602) 

ind_transp_pass 4.0785 6.199 5.476 7.2195 3.2815 5.3424 4.1348 5.2187 3.5276 6.0948 
 (3.512) (3.2667) (3.3558) (2.9932) (3.4027) (3.7456) (3.0453) (3.4668) (3.2666) (3.1776) 

Controles 

pop 65333.22 66237.8 24498.64 24666.6 36516.08 36755.73 54319.98 54706.74 25964.97 26290.1 
 (200668.1) (203461.7) (86165.54) (86771.9) (138249.5) (139213.2) (377385) (379446.5) (91395.97) (92592.34) 

tx_urban2010 55.7352 55.7352 60.4392 60.4392 56.0976 56.0976 75.0106 75.0106 70.8878 70.8878 
 (20.4257) (20.4257) (23.9505) (23.9505) (19.6327) (19.6327) (19.2933) (19.2933) (17.2836) (17.2836) 

pibpc 14661.74 15385.14 29092.22 31830.94 10123.84 10735.49 22955.7 24426.92 25274.04 28284.07 
 (9801.19) (8468.24) (16528.35) (18162.43) (10118.56) (11864.53) (23813.54) (23883.97) (19669.35) (24378.97) 

dcomp_pref 0.7011 0.7011 0.621 0.621 0.7009 0.7009 0.6984 0.6984 0.7854 0.7854 
 (0.4591) (0.4591) (0.4853) (0.4853) (0.458) (0.458) (0.4591) (0.4591) (0.411) (0.411) 

dreeleicao 0.2356 0.2356 0.282 0.282 0.2461 0.2461 0.2134 0.2134 0.1903 0.1903 
 (0.4256) (0.4256) (0.4502) (0.4502) (0.4309) (0.4309) (0.4099) (0.4099) (0.3929) (0.3929) 

dalinha_gov2014 0.6034 0.6034 0.7362 0.7362 0.5343 0.5343 0.5164 0.5164 0.5907 0.5907 
 (0.4906) (0.4906) (0.4409) (0.4409) (0.499) (0.499) (0.4999) (0.4999) (0.4922) (0.4922) 

dalinha_pres2014 0.6609 0.6609 0.7543 0.7543 0.5864 0.5864 0.4906 0.4906 0.6062 0.6062 
 (0.4748) (0.4748) (0.4307) (0.4307) (0.4927) (0.4927) (0.5001) (0.5001) (0.4891) (0.4891) 

Nº Observações 174 1103 1284 1429 452 

Fonte: elaborada pelo autor  
Nota: Valores referentes à média com desvio-padrão entre parênteses. 
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Considerando o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (ifgf) médio, observa-se uma 

variação positiva entre os dois anos (2015-2016) em todas as regiões do Brasil, 

tendo a região Sul o melhor desempenho fiscal (0.531) e a região Nordeste o pior 

(0.397) apesar de possuir o maior percentual da variação (12,2%) entre as regiões. 

No que diz respeito às variáveis relacionadas à transparência pública, 

constata-se em todas as regiões um crescimento na média destes índices entre 

2015 e 2016, tanto para transparência geral, como para suas dimensões (ativa e 

passiva), em consonância com resultados da amostra completa. Chama a atenção o 

crescimento substancial no período, superior a 40%, do índice de transparência 

geral e em suas dimensões, nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Isto se deve 

aos baixos índices de transparência nessas regiões em 2015, comparado com as 

demais regiões. Observa-se também que o aumento dos índices de transparência 

passiva foram superiores aos da transparência ativa entre os dois anos, o que 

demonstra uma maior disposição dos municípios em cumprir com a divulgação de 

informações a partir de solicitações recebidas pelos cidadãos, comparado com a 

disponibilização das informações obrigatórias por lei à sociedade. Ademais, verifica-

se que a região sul possui as melhores médias dos índices de transparência e a 

região nordeste as piores. 

Já em relação às variáveis de controle, a tabela 9 mostra que, em média, os 

municípios da região sul são os mais urbanos (tx_urban2010 = 75%) e que seus 

prefeitos são os menos alinhados politicamente com o governador do estado 

(dalinha_gov2014 = 51,6%) e com o presidente da república (dalinha_pres2014 = 

49%).  Os municípios da região sudeste são, em média, os mais desenvolvidos 

(pibpc = R$ 31.831,00), seus prefeitos são os mais alinhados politicamente com o 

governador do estado (dalinha_gov2014 = 73,6%) e com o presidente da república 

(dalinha_pres2014 = 75%), e possuem o maior índice de prefeitos reeleitos 

(d_reeleicao = 28,2%).   

  É importante destacar e é compreensível pelo tamanho e variedade da 

amostra, o alto desvio padrão, em geral superior a 20%, em todas as variáveis do 

estudo, indicando uma alta dispersão destes valores em torno da média. 

 

4.4 Análise econométrica 
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Esta seção apresenta os resultados estimados dos dois modelos 

econométricos com dados em painel para a amostra completa, por faixa 

populacional e por região geográfica. Porém, inicialmente os modelos foram 

estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários empilhados. Em seguida, 

estimaram-se os modelos com dados em painel com efeitos fixos e com efeitos 

aleatórios e verificou-se a especificação mais adequada dos efeitos dos modelos, se 

efeitos fixos ou aleatórios. 

 Na Tabela 10 constam os resultados obtidos pela estimação dos modelos 

especificados (Equação 1 e 2), empregando a regressão com mínimos quadrados 

empilhados (Pooled) e a regressão com dados em painel. 

 

Tabela 10 - Resultados das estimativas dos modelos com mínimos quadrados empilhados, efeitos 
fixos e efeitos aleatórios. 

VARIÁVEIS 
EXPLICATIVAS 

VARIÁVEL DEPENDENTE: ifgf 

Equação (1) Equação (2) 

POOLED EF EA POOLED EF EA 

ind_transp 0.00298*** -0.000447 0.00124***    
 (0.000519) (0.000550) (0.000450)    

ind_transp_ativa    0.00129*** -0.000343 0.000483 
    (0.000465) (0.000467) (0.000394) 

ind_transp_passiva    0.00120*** 3.70e-05 0.000619* 
    (0.000404) (0.000441) (0.000360) 

lpop 0.0171*** -0.378** 0.0176*** 0.0173*** -0.378** 0.0177*** 
 (0.00126) (0.151) (0.00164) (0.00126) (0.151) (0.00164) 

lpibpc 0.0290*** 0.0177 0.0298*** 0.0292*** 0.0179 0.0299*** 
 (0.00284) (0.0144) (0.00362) (0.00284) (0.0145) (0.00363) 

tx_urban2010 -0.000200***  -0.000190** -0.000198***  -0.000189** 
 (7.30e-05)  (9.37e-05) (7.30e-05)  (9.37e-05) 

dcomp_pref -0.0131***  -0.0135*** -0.0131***  -0.0135*** 
 (0.00341)  (0.00437) (0.00341)  (0.00437) 

dreeleicao 0.00531  0.00513 0.00528  0.00512 
 (0.00370)  (0.00475) (0.00370)  (0.00475) 

dalinha_gov2014 -0.00215  -0.00189 -0.00227  -0.00196 
 (0.00262)  (0.00336) (0.00262)  (0.00336) 

dalinha_pres2014 0.00668**  0.00667* 0.00672**  0.00669* 
 (0.00266)  (0.00342) (0.00266)  (0.00342) 

dsul 0.00389  0.00706 0.00492  0.00743 
 (0.00448)  (0.00565) (0.00448)  (0.00565) 

dsudeste -0.0536***  -0.0539*** -0.0539***  -0.0540*** 
 (0.00427)  (0.00543) (0.00428)  (0.00544) 

dnorte -0.0745***  -0.0751*** -0.0745***  -0.0752*** 
 (0.00853)  (0.0111) (0.00858)  (0.0111) 

dnordeste -0.119***  -0.120*** -0.119***  -0.120*** 
 (0.00522)  (0.00666) (0.00522)  (0.00666) 

d2016 0.0148*** 0.0220*** 0.0170*** 0.0152*** 0.0217*** 0.0171*** 
 (0.00256) (0.00214) (0.00160) (0.00256) (0.00216) (0.00160) 

Constante 0.0615** 3.852*** 0.0556 0.0585** 3.856*** 0.0544 
 (0.0275) (1.446) (0.0352) (0.0275) (1.445) (0.0352) 

       

Nº de Observações 8,884 8,884 8,884 8,884 8,884 8,884 

R quadrado
 

0.255 0.049  0.254 0.048  

Número de Municípios 4,442 4,442 4,442 4,442 4,442 4,442 

Teste de Hausman  0.000  0.000 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
Notas: (a) Erros padrão robustos entre parênteses; (b) *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * 
Significante a 10%. (c) POOLED: Mínimos Quadrados Empilhados, EF: Efeitos Fixos, EA: Efeitos 
Aleatórios. 

 

Os resultados da regressão empilhada mostram coeficientes superestimados, 

ou seja, viesados e inconsistentes (problema da variável omitida) se comparados 

com os resultados dos modelos com dados em painel (WOOLDRIDGE, 2014). Com 

relação à escolha do método de dados em painel mais adequado, os resultados do 

teste de Hausman para os dois modelos (1) e (2) indicaram a utilização do modelo 

com efeitos fixos (p-valor = 0.000) para estimação dos resultados, conforme exposto 

na Tabela 10. Conforme Wooldridge (2014), no modelo em painel com efeitos fixos 

os atributos de cada município, não observados e constantes no tempo, são 

potencialmente correlacionados com as variáveis explicativas que variam no tempo, 

logo, o viés de heterogeneidade, originado dessa relação, é eliminado ao se 

diferenciar os dados ao longo do tempo, removendo os efeitos fixos.  

Nos parágrafos seguintes são comentados apenas os resultados dos modelos 

com efeitos fixos. 

Na Equação (1) verifica-se, com base nos resultados do painel com efeitos 

fixos, que a variável de interesse relativa à transparência pública geral (ind_transp) 

não apresentou significância estatística. A variável dummy referente ao ano de 2016 

se mostra significante a 1%, demonstrando que houve um aumento no ifgf de 2015 

para 2016 em todos os municípios da amostra. A variável população estimada (pop) 

aponta uma significância de 5%, mas com sinal negativo contrário ao esperado. A 

variável PIB per capita (pibpc) não se mostrou significante. As demais variáveis 

explicativas por não variarem ao longo do período estudado são omitidas do modelo 

de efeitos fixos. 

Já na Equação (2), utiliza-se a variável referente à transparência pública de 

forma desmembrada (ind_transp_ativa e ind_transp_passiva). Os resultados não 

revelaram significância estatística para os coeficientes das variáveis referentes à 

transparência ativa (ind_transp_ativa) e a transparência passiva 

(ind_transp_passiva). Os demais resultados foram semelhantes aos da equação (1) 

comentados no parágrafo anterior.  

Esses achados reforçam os resultados de Sedmihradská e Haas (2012), dado 

que não há uma relação clara entre transparência pública e desempenho fiscal. 
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A Tabela 11 apresenta os resultados das estimações das Equações (1) e (2), 

separados por faixa populacional, considerando apenas o modelo mais adequado 

para dados em painel, decorrente do teste de Hausman. 

 

Tabela 11 - Resultados dos modelos estimados por faixa populacional. 

VARIÁVEIS 
EXPLICATIVAS 

VARIÁVEL DEPENDENTE: ifgf 

Equação (1) Equação (2) 

EF 
1 - Até 
50mil 

EA 
2 - Entre 50 e 

100mil 

EA 
3 - Maior que 

100mil 

EF 
1 - Até 
50mil 

EA 
2 - Entre 50 e 

100mil 

EA 
3 - Maior 

que 100mil 

ind_transp -0.000617 0.00633*** -0.000410    
 (0.000581) (0.00205) (0.00187)    

ind_transp_ativa    -0.000466 0.00354** -0.000355 
    (0.000491) (0.00169) (0.00181) 

ind_transp_passiva    -2.99e-05 0.00156 0.000491 
    (0.000475) (0.00135) (0.00151) 

lpop -0.256* -0.00245 0.0346*** -0.256* -0.00175 0.0339*** 
 (0.154) (0.0364) (0.00975) (0.153) (0.0366) (0.00978) 

lpibpc 0.00873 0.0303* 0.0168 0.00888 0.0311* 0.0163 
 (0.0154) (0.0172) (0.0179) (0.0154) (0.0173) (0.0179) 

tx_urban2010  0.000256 0.000501  0.000240 0.000503 
  (0.000539) (0.000856)  (0.000542) (0.000856) 

dcomp_pref  -0.0342 -0.0325  -0.0339 -0.0329 
  (0.0218) (0.0246)  (0.0218) (0.0245) 

dreeleicao  0.0329 -0.0154  0.0331 -0.0154 
  (0.0218) (0.0273)  (0.0218) (0.0273) 

dalinha_gov2014  -0.0230 -0.0134  -0.0230 -0.0133 
  (0.0141) (0.0154)  (0.0141) (0.0155) 

dalinha_pres2014  0.0177 0.00912  0.0176 0.00867 
  (0.0147) (0.0155)  (0.0147) (0.0155) 

dsul  -0.0867*** -0.0359  -0.0835*** -0.0367 
  (0.0254) (0.0306)  (0.0255) (0.0307) 

dsudeste  -0.109*** -0.0560**  -0.110*** -0.0566** 
  (0.0223) (0.0283)  (0.0223) (0.0284) 

dnorte  -0.176*** -0.0555  -0.176*** -0.0555 
  (0.0333) (0.0433)  (0.0334) (0.0435) 

Dnordeste  -0.168*** -0.125***  -0.169*** -0.124*** 
  (0.0271) (0.0312)  (0.0271) (0.0313) 

d2016 0.0255*** -0.0102 -0.00754 0.0252*** -0.00796 -0.00867 
 (0.00229) (0.00691) (0.00647) (0.00231) (0.00672) (0.00637) 

Constante 2.695* 0.287 -0.00772 2.698* 0.276 0.00401 
 (1.422) (0.432) (0.185) (1.421) (0.435) (0.184) 

Nº Observações 7,769 594 521 7,769 594 521 

R quadrado 0.062   0.062   

Número de 
Municípios 

3,886 301 263 3,886 301 263 

Teste de Hausman  0.000 0.755 0.858 0.000 0.886 0,910 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Notas: (a) Erros padrão robustos entre parênteses; (b) *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * 
Significante a 10%. (c) EF: Efeitos Fixos, EA: Efeitos Aleatórios. 
 

 Como se pode observar na Tabela 11, os resultados do teste de Hausman 

indicaram para as Equações (1) e (2) a estimação com modelo de efeitos fixos para 

o grupo 1 (com população até 50 mil habitantes) e com efeitos aleatórios para os 

grupo 2 (com população entre 50 e 100 mil habitantes)  e 3 (população maior que 
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100 mil habitantes). De acordo com Wooldridge (2014), modelo em painel com 

efeitos aleatórios prevê que as características não observáveis e constantes no 

tempo para cada município não são correlacionadas com as variáveis explicativas, 

portanto, os efeitos fixos não são removidos da análise (WOOLDRIDGE, 2014). 

As tabelas completas com os resultados das estimações por faixa 

populacional com mínimos quadrados empilhados e dados em painel com efeitos 

fixos e aleatórios estão no apêndice A.  

 Para o grupo 1, os resultados para as Equações (1) e (2) foram semelhantes. 

Logo, as variáveis relativas à transparência pública, tanto em sua forma geral 

(ind_transp) como desmembrada (ind_transp_ativa e ind_transp_passiva) não 

apresentaram significância estatística. Já a variável dummy referente ao ano de 

2016 se mostra significante a 1% o que indica que houve um aumento médio de 

2,55% no ifgf de 2015 para 2016 nos municípios deste grupo. Com relação à 

variável população estimada (pop) verifica-se uma significância a 10% com sinal 

negativo oposto ao esperado. As demais variáveis das Equações não apontaram 

significância estatística.  

 Em relação aos municípios do grupo 2, os resultados revelaram para a 

Equação (1) significância estatística a 1% para a variável transparência pública geral 

(ind_transp) e para a Equação (2) significância estatística a 5% na variável 

transparência ativa (ind_transp_ativa). Estes resultados indicam que neste grupo, a 

transparência pública e mais especificamente a transparência ativa contribuem para 

explicar o desempenho da gestão fiscal, corroborando com resultados de estudos 

anteriores (HAMEED, 2005; ALT; LASSEN, 2006; BENITO; BASTIDA, 2009; 

ARBATLI; ESCOLANO, 2015; CRUZ; AFONSO, 2018). A variável relativa ao PIB per 

capita (pibpc) se mostrou significante a 10% com coeficientes semelhantes nos 

Modelos (1) e (2).  

Já os resultados das dummies das regiões sul, sudeste, norte e nordeste, 

mantendo a região centro-oeste como controle, foram significantes a 1%, porém com 

coeficientes negativos. Isto mostra que condicionantes regionais, específicos de 

cada região, são passíveis de influenciar os resultados relacionados à gestão fiscal 

dos municípios.  

As variáveis ano de 2016 (d2016), população estimada (lpop), PIB per capita 

(lpibpc), bem como todas as políticas (dcomp_pref, dreeleicao, dalinha_gov2014 e 

dalinha_pres2014) não apresentaram significância estatística. 
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 No que se refere aos municípios do grupo 3, a Tabela 11 mostra que tanto na 

Equação (1) como na Equação (2), as variáveis referentes à transparência pública 

não são significantes. Contudo, a variável população estimada (lpop) apresentou 

significância estatística a 1% com coeficiente positivo, indicando um efeito parcial da 

população no desempenho fiscal, visto que, espera-se que pelo tamanho da 

população dos municípios, seus governantes sejam pressionados a obterem 

melhores resultados fiscais. Todas as demais variáveis das Equações não se 

revelaram significantes. 

A Tabela 12 apresenta os resultados estimados das Equações (1) e (2), agora 

separados por região geográfica, considerando apenas o modelo escolhido pelo 

teste de Hausman. 
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Tabela 12 - Resultados dos modelos estimados por região geográfica. 

VARIÁVEIS 
EXPLICATIVAS 

VARIÁVEL DEPENDENTE: ifgf 

Equação (1) Equação (2) 

EF 
Norte 

EF 
Sul 

EF 
Nordeste 

EF 
Sudeste 

EF 
C-Oeste 

EF 
Norte 

EF 
Sul 

EF 
Nordeste 

EF 
Sudeste 

EF 
C-Oeste 

ind_transp -9.92e-06 -0.000493 -0.00164 0.000797 0.00163      
 (0.00285) (0.00100) (0.00105) (0.000908) (0.00160)      

ind_transp_ativa      0.00333 -0.000588 -0.00166* 0.000673 0.00217 
      (0.00275) (0.000877) (0.000933) (0.000752) (0.00132) 

ind_transp_passiva      -0.00410 -0.000350 0.000331 5.63e-05 -0.000741 
      (0.00320) (0.000797) (0.000839) (0.000709) (0.00127) 

lpop 0.305 -0.0432 -0.0357 -2.402*** -0.929** 0.230 -0.0399 -0.0489 -2.401*** -0.967*** 
 (0.475) (0.293) (0.219) (0.358) (0.369) (0.465) (0.293) (0.218) (0.358) (0.367) 

lpibpc 0.110 0.0193 0.0192 0.0296 0.00822 0.114 0.0195 0.0194 0.0294 0.00605 
 (0.0738) (0.0404) (0.0312) (0.0182) (0.0367) (0.0719) (0.0405) (0.0312) (0.0183) (0.0375) 

d2016 0.00125 0.00240 0.0442*** 0.0269*** 0.0195*** 0.00556 0.00299 0.0431*** 0.0270*** 0.0221*** 
 (0.0116) (0.00485) (0.00392) (0.00372) (0.00678) (0.0118) (0.00485) (0.00398) (0.00370) (0.00726) 

Constante -3.704 0.728 0.531 23.12*** 8.955*** -2.973 0.698 0.657 23.11*** 9.317*** 
 (5.162) (2.866) (2.145) (3.459) (3.393) (5.046) (2.873) (2.138) (3.459) (3.387) 

           

Nº Observações 348 2,206 2,568 2,858 904 348 2,206 2,568 2,858 904 

R quadrado 0.023 0.002 0.142 0.071 0.041 0.037 0.003 0.142 0.071 0.043 

Número de Municípios 174 1,103 1,284 1,429 452 174 1,103 1,284 1,429 452 

Teste de Hausman 0.006 0.005 0.000 0.000 0.021 0.025 0.001 0.000 0.000 0.032 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Notas: (a) Erros padrão robustos entre parênteses; (b) *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * Significante a 10%. (c) EF: Efeitos Fixos. 
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Verifica-se na Tabela 12 a rejeição da hipótese nula do teste de Hausman 

para todas as regiões geográficas, tanto na Equação (1) como na Equação (2), 

indicando a estimação com modelo de efeitos fixos para todas as configurações. 

As tabelas completas com os resultados das estimações por região 

geográfica, com mínimos quadrados empilhados e dados em painel com efeitos fixos 

e aleatórios estão no apêndice B.  

Os resultados da estimação revelam que na Equação (1) a variável referente 

ao índice de transparência geral (ind_transp) não é estatisticamente significante em 

nenhuma das regiões geográficas. Todavia, na Equação (2) a variável relacionada à 

transparência ativa (ind_transp_ativa) se mostrou significante estatisticamente a 

10% na região nordeste com sinal negativo, contrário ao esperado. Para as demais 

regiões, as variáveis relacionadas à transparência ativa (ind_transp_ativa) e 

transparência passiva (ind_transp_passiva) são estatisticamente insignificantes. A 

variável população estimada (lpop) apresentou, na Equação (1), significância 

estatística ao nível de 1% para região sudeste e ao nível de 5% para região centro-

oeste, e na Equação (2) significância estatística ao nível de 1% tanto na região 

sudeste como na região centro-oeste. No entanto, os sinais dos coeficientes da 

variável lpop foram negativos, contrário ao esperado. Por fim, a variável PIB per 

capita (lpibpc) não se mostrou significativo em nenhuma das Equações para 

nenhuma das regiões. 

 

4.5 Discussão dos resultados 

 

Os resultados da análise estatística não comprovaram qualquer relação 

positiva e significativa entre a transparência pública e o desempenho da gestão 

fiscal (hipótese H1) para a amostra completa, composta 80% dos municípios 

brasileiros, corroborando com os resultados de Sedmihradská e Haas (2012). 

Contudo, a modelagem com mínimos quadrados empilhados apresentou relação 

positiva e significativa a 1%, mas conforme Wooldridge (2014) a regressão com 

dados empilhados apresentam parâmetros viesados e inconsistentes comparados 

com os modelos com dados em painel.  

Os mesmos resultados não significantes foram obtidos considerando a 

perspectiva da transparência pública desmembrada (hipótese H2). Sendo assim, tais 

resultados não sustentam a hipótese de que a transparência pública geral e sua 
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forma desmembrada (transparência ativa e passiva) estão positivamente 

relacionados com o desempenho da gestão fiscal, nos municípios brasileiros. 

Com relação à diferença do efeito da transparência pública (geral e 

desmembrada), considerando o agrupamento dos municípios por faixa populacional 

(hipótese H3), verificou-se que a transparência pública geral e a transparência ativa 

apresentaram relação positiva e significante apenas para o grupo de municípios com 

população entre 50 e 100 mil habitantes. Isto indica uma maior influência do efeito 

da transparência pública nos índices de gestão fiscal dos municípios maiores. 

Ressalta-se que os municípios do grupo com população entre 50 e 100 mil 

habitantes (grupo 2) já se encontravam obrigados a disponibilizar as informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira pela lei complementar 

nº 131/2009 (lei da transparência) há cinco anos, enquanto os municípios com 

menos de 50 mil habitantes (grupo 1), há apenas três anos. Adicionalmente, como 

as práticas de transparência são mais recentes no grupo 2 quando comparado com 

os municípios com população maior que 100 mil habitantes (grupo 3), sugere-se que 

a população do grupo 2 preste mais atenção a estas práticas, do que no grupo 3, o 

que pode ser explicado pelo efeito novidade. Contudo, como a maior parte da 

amostra é composta de municípios do grupo 1, este efeito foi dominante na amostra 

completa. Sendo assim, estes fatos podem ter influenciado os resultados 

estatísticos.  

 Por fim, no que se refere à diferença do efeito da transparência pública (geral 

e desmembrada) na perspectiva do agrupamento dos municípios por região 

geográfica (hipótese H4), constatou-se apenas na região Nordeste, uma relação 

significativa da transparência ativa sobre o índice de gestão fiscal, porém com sinal 

negativo (contrário ao esperado). Uma possível explicação baseia-se na hipótese de 

que o aumento da transparência pública reduziria a ilusão fiscal, além de fortalecer a 

aplicação das regras fiscais, fato que poderia influenciar no desempenho fiscal. Além 

do mais, segundo o IFGF (2017), a região Nordeste concentrou o maior percentual 

de municípios em situação fiscal crítica (94,9%), compactuando com os resultados 

estatísticos. Nas demais regiões geográficas, os resultados não comprovaram 

relação significativa entre a transparência pública (geral e desmembrada) e o 

desempenho da gestão fiscal. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A grave situação fiscal brasileira, sobretudo nos municípios, tem ganhado 

ainda mais destaque ao longo dos últimos anos diante do persistente processo de 

queda da arrecadação e de frustração de receitas não recorrentes. Ao mesmo 

tempo, o governo se depara com o crescimento das despesas obrigatórias, 

sobretudo por fatores externos ao seu controle.  Esse desequilíbrio fiscal tem 

prejudicado muitas vezes a prestação de serviços essenciais. 

O processo de gestão fiscal é regido por diversos dispositivos legais, dentre 

os quais se destaca a LRF que estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para responsabilidade da gestão fiscal apoiada em três pilares administrativos. A 

transparência representa um desses pilares, sendo um importante instrumento para 

avaliação da gestão fiscal.  

A literatura teórica que avalia os efeitos da transparência na situação fiscal 

não é clara. Para países desenvolvidos é mais consolidado o efeito positivo e 

significativo entre transparência e desempenho fiscal (HAMEED, 2005; ALT; 

LASSEN, 2006; BENITO; BASTIDA, 2012; ARBATI; ESCOLANO, 2015). Quando 

envolve países em desenvolvimento, os resultados são negativos ou sem efeito 

(JARMUZEK, 2006; SEDMIHRADSKÁ; HAAS, 2012). Contudo, espera-se que a 

transparência pública tenda a estar associada ao desempenho fiscal superior. 

Com base no exposto, o presente estudo buscou avaliar o efeito da 

transparência pública, mais abrangente que a transparência fiscal, sobre o 

desempenho da gestão fiscal, nos municípios brasileiros, controlando por outros 

fatores, a partir de um estudo empírico com dados em painel, para os anos de 2015 

e 2016. 

 Os resultados da análise estatística não comprovaram relação significativa 

entre transparência pública, medida pelo índice nacional da transparência do 

Ministério Público Federal (MPF), e o desempenho da gestão fiscal, medido pelo 

índice de gestão fiscal (IFGF) construído pela Federação das Indústrias do Rio de 

Janeiro (FIRJAN). Tais resultados corroboram com as conclusões do estudo de 

Sedmihradská e Haas (2012) que explorou a relação entre transparência 

orçamentária e desempenho fiscal em 18 países com dados em painel para um 

período de seis anos (2004-2009).  
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Também não encontramos evidências fortes e estatisticamente significantes 

entre a transparência pública desmembrada (transparência ativa e transparência 

passiva) e o desempenho da gestão fiscal. Portanto, embora as práticas de 

transparência tenham sido aperfeiçoados nos últimos anos, os resultados sugerem 

que ainda há lacuna na implicação de tais práticas na gestão fiscal. 

Ao agrupar os municípios por faixa populacional com base na lei nº 131/2009 

(lei da transparência) verificou-se que os resultados da análise empírica revelaram 

evidências estatísticas positivas e significantes da relação entre a transparência 

pública geral e a transparência ativa e o desempenho da gestão fiscal, para o grupo 

de municípios com população entre 50 e 100 mil habitantes. Os demais grupos, com 

população até 50 mil habitantes e maior que 100 mil habitantes não apresentaram 

significância estatística.  

 Em relação ao agrupamento dos municípios considerando as regiões 

geográficas, os resultados mostraram uma relação negativa e significativa, oposta 

ao esperado, da transparência ativa sobre o índice de gestão fiscal, para os 

municípios da região Nordeste. Uma possível explicação baseia-se na hipótese de 

que o aumento da transparência pública reduziria a ilusão fiscal, além de fortalecer a 

aplicação das regras fiscais, fato que poderia influenciar na piora dos índices de 

gestão fiscal. Para as demais regiões geográficas não encontramos evidências 

estatísticas significativas da relação da transparência púbica com o desempenho 

fiscal. 

Sob a perspectiva acadêmica, esta pesquisa amplia as discussões a respeito 

da relação entre transparência pública e desempenho fiscal através da análise de 

dados longitudinal com amplitude nacional. 

Contudo, como é característico de pesquisas científicas, o presente estudo 

também enfrentou limitações. Com relação ao período avaliado, a ausência de 

dados de séries temporais referente à transparência pública impossibilitou a análise 

com dados em painel para um período superior a dois anos. Também, por 

indisponibilidade de dados do IFGF na FIRJAN, vários municípios não puderam ser 

incluídos na amostra. 

 Por fim, como sugestões para pesquisas futuras, recomendam-se os 

seguintes pontos: realizar a análise do efeito da transparência pública em cada um 

dos cinco indicadores que compõem o IFGF; identificar e utilizar variáveis 

instrumentais para eliminar uma possível endogeneidade da transparência pública; 



62 
 

escolher variáveis representativas da dimensão de controle, para que sejam 

consideradas no modelo econométrico como opção para ajudar a isolar o efeito da 

transparência pública no desempenho fiscal; e utilizar outros índices de 

transparência pública para averiguar a robustez dos resultados encontrados em 

diferentes medidas de transparência pública. 
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APÊNDICE A - Resultados completos dos modelos estimados por faixa 

populacional. 

 

Municípios com população até 50 mil habitantes. 

VARIÁVEIS 
EXPLICATIVAS 

VARIÁVEL DEPENDENTE: ifgf 

Equação (1) Equação (2) 

POOLED 
Até 50mil 

EF 
Até 50mil 

EA 
Até 50mil 

POOLED 
Até 50mil 

EF 
Até 50mil 

EA 
Até 50mil 

ind_transp 0.00247*** -0.000617 0.000946**    
 (0.000538) (0.000581) (0.000471)    

ind_transp_ativa    0.00106** -0.000466 0.000312 
    (0.000487) (0.000491) (0.000414) 

ind_transp_passiva    0.000946** -2.99e-05 0.000489 
    (0.000427) (0.000475) (0.000385) 

lpop 0.0111*** -0.256* 0.0112*** 0.0113*** -0.256* 0.0113*** 
 (0.00168) (0.154) (0.00216) (0.00167) (0.153) (0.00215) 

lpibpc 0.0259*** 0.00873 0.0259*** 0.0261*** 0.00888 0.0260*** 
 (0.00306) (0.0154) (0.00392) (0.00306) (0.0154) (0.00392) 

tx_urban2010 -0.000192**  -0.000180* -0.000190**  -0.000180* 
 (7.46e-05)  (9.57e-05) (7.47e-05)  (9.57e-05) 

dcomp_pref -0.00978***  -0.0101** -0.00981***  -0.0101** 
 (0.00352)  (0.00449) (0.00352)  (0.00450) 

dreeleicao 0.00491  0.00474 0.00486  0.00472 
 (0.00382)  (0.00487) (0.00382)  (0.00487) 

dalinha_gov2014 -0.000221  4.90e-05 -0.000297  6.50e-06 
 (0.00276)  (0.00352) (0.00276)  (0.00353) 

dalinha_pres2014 0.00634**  0.00637* 0.00638**  0.00639* 
 (0.00280)  (0.00358) (0.00280)  (0.00358) 

dsul 0.0105**  0.0134** 0.0114**  0.0137** 
 (0.00467)  (0.00588) (0.00466)  (0.00588) 

dsudeste -0.0524***  -0.0530*** -0.0527***  -0.0530*** 
 (0.00448)  (0.00569) (0.00448)  (0.00570) 

dnorte -0.0634***  -0.0645*** -0.0634***  -0.0646*** 
 (0.00934)  (0.0122) (0.00940)  (0.0122) 

dnordeste -0.116***  -0.117*** -0.117***  -0.117*** 
 (0.00548)  (0.00700) (0.00548)  (0.00700) 

d2016 0.0191*** 0.0255*** 0.0210*** 0.0195*** 0.0252*** 0.0211*** 
 (0.00268) (0.00229) (0.00170) (0.00269) (0.00231) (0.00171) 

constante 0.139*** 2.695* 0.143*** 0.136*** 2.698* 0.142*** 
 (0.0327) (1.422) (0.0422) (0.0327) (1.421) (0.0423) 

 

Nº Observações 7,769 7,769 7,769 7,769 7,769 7,769 

R quadrado 0.249 0.062  0.249 0.062  

Número de Municípios  3,886 3,886  3,886 3,886 

Teste de Hausman   0.000  0.000 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Notas: (a) Erros padrão robustos entre parênteses; (b) *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * 
Significante a 10% (c) POOLED: Mínimos Quadrados Empilhados, EF: Efeitos Fixos, EA: Efeitos 
Aleatórios. 
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Municípios com população entre 50 e 100 mil habitantes. 

VARIÁVEIS 
EXPLICATIVAS 

VARIÁVEL DEPENDENTE: ifgf 

Equação (1) Equação (2) 

POOLED 
Entre 

50_100mil 

EF 
Entre 

50_100mil 

EA 
Entre 

50_100mil 

POOLED 
Entre  

50_100mil 

EF 
Entre 

50_100mil 

EA 
Entre 

50_100mil 

ind_transp 0.00753*** 0.00518** 0.00633***    
 (0.00247) (0.00250) (0.00205)    

ind_transp_ativa    0.00372* 0.00347* 0.00354** 
    (0.00209) (0.00202) (0.00169) 

ind_transp_passiva    0.00185 0.00118 0.00156 
    (0.00163) (0.00160) (0.00135) 

lpop -0.000602 -0.666 -0.00245 0.000356 -0.678 -0.00175 
 (0.0282) (0.620) (0.0364) (0.0283) (0.617) (0.0366) 

lpibpc 0.0292** 0.0626 0.0303* 0.0304** 0.0645 0.0311* 
 (0.0140) (0.0716) (0.0172) (0.0142) (0.0713) (0.0173) 

tx_urban2010 0.000272  0.000256 0.000258  0.000240 
 (0.000427)  (0.000539) (0.000429)  (0.000542) 

dcomp_pref -0.0324**  -0.0342 -0.0321**  -0.0339 
 (0.0163)  (0.0218) (0.0163)  (0.0218) 

dreeleicao 0.0355**  0.0329 0.0357**  0.0331 
 (0.0165)  (0.0218) (0.0165)  (0.0218) 

dalinha_gov2014 -0.0223**  -0.0230 -0.0223**  -0.0230 
 (0.0109)  (0.0141) (0.0110)  (0.0141) 

dalinha_pres2014 0.0171  0.0177 0.0170  0.0176 
 (0.0114)  (0.0147) (0.0115)  (0.0147) 

dsul -0.0895***  -0.0867*** -0.0848***  -0.0835*** 
 (0.0230)  (0.0254) (0.0230)  (0.0255) 

dsudeste -0.109***  -0.109*** -0.109***  -0.110*** 
 (0.0202)  (0.0223) (0.0203)  (0.0223) 

dnorte -0.171***  -0.176*** -0.172***  -0.176*** 
 (0.0282)  (0.0333) (0.0284)  (0.0334) 

dnordeste -0.168***  -0.168*** -0.169***  -0.169*** 
 (0.0239)  (0.0271) (0.0240)  (0.0271) 

d2016 -0.0120 -0.00453 -0.0102 -0.00873 -0.00319 -0.00796 
 (0.0108) (0.00950) (0.00691) (0.0107) (0.00932) (0.00672) 

constante 0.270 7.227 0.287 0.253 7.344 0.276 
 (0.336) (7.062) (0.432) (0.337) (7.021) (0.435) 

       

Nº Observações 594 594 594 594 594 594 

R quadrado 0.273 0.023  0.269 0.021  

Número de 
Municípios 

 301 301  301 301 

Teste de Hausman  0.755  0.886 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Notas: (a) Erros padrão robustos entre parênteses; (b) *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * 
Significante a 10% (c) POOLED: Mínimos Quadrados Empilhados, EF: Efeitos Fixos, EA: Efeitos 
Aleatórios. 
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Municípios com população maior que 100 mil habitantes. 

VARIÁVEIS 
EXPLICATIVAS 

VARIÁVEL DEPENDENTE: ifgf 

Equação (1) Equação (2) 

POOLED 
Maior que 

100mil 

EF 
Maior que 

100mil 

EA 
Maior que 

100mil 

POOLED 
Maior que 

100mil 

EF 
Maior que 

100mil 

EA 
Maior que 

100mil 

ind_transp 0.00189 -0.00172 -0.000410    
 (0.00257) (0.00214) (0.00187)    

ind_transp_ativa    0.00133 -0.00154 -0.000355 
    (0.00235) (0.00210) (0.00181) 

ind_transp_passiva    0.000909 0.000424 0.000491 
    (0.00190) (0.00173) (0.00151) 

lpop 0.0321*** 0.0646 0.0346*** 0.0316*** 0.0897 0.0339*** 
 (0.00748) (1.011) (0.00975) (0.00750) (1.021) (0.00978) 

lpibpc 0.0171 0.0269 0.0168 0.0168 0.0287 0.0163 
 (0.0139) (0.0694) (0.0179) (0.0140) (0.0702) (0.0179) 

tx_urban2010 0.000504  0.000501 0.000503  0.000503 
 (0.000688)  (0.000856) (0.000692)  (0.000856) 

dcomp_pref -0.0300  -0.0325 -0.0301  -0.0329 
 (0.0188)  (0.0246) (0.0189)  (0.0245) 

dreeleicao -0.0119  -0.0154 -0.0118  -0.0154 
 (0.0208)  (0.0273) (0.0209)  (0.0273) 

dalinha_gov2014 -0.0126  -0.0134 -0.0128  -0.0133 
 (0.0116)  (0.0154) (0.0116)  (0.0155) 

dalinha_pres2014 0.00892  0.00912 0.00895  0.00867 
 (0.0117)  (0.0155) (0.0118)  (0.0155) 

dsul -0.0379*  -0.0359 -0.0382*  -0.0367 
 (0.0229)  (0.0306) (0.0229)  (0.0307) 

dsudeste -0.0540**  -0.0560** -0.0547***  -0.0566** 
 (0.0210)  (0.0283) (0.0210)  (0.0284) 

dnorte -0.0506  -0.0555 -0.0503  -0.0555 
 (0.0334)  (0.0433) (0.0336)  (0.0435) 

dnordeste -0.122***  -0.125*** -0.122***  -0.124*** 
 (0.0237)  (0.0312) (0.0238)  (0.0313) 

d2016 -0.0113 -0.00609 -0.00754 -0.0117 -0.00807 -0.00867 
 (0.0115) (0.0108) (0.00647) (0.0115) (0.0107) (0.00637) 

constante 0.00369 -0.520 -0.00772 0.0102 -0.851 0.00401 
 (0.144) (12.75) (0.185) (0.146) (12.88) (0.184) 

       

Nº Observações 521 521 521 521 521 521 

R quadrado 0.157 0.009  0.157 0.009  

Número de 
Municípios 

 263 263  263 263 

Teste de Hausman  0.858  0.910 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Notas: (a) Erros padrão robustos entre parênteses; (b) *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * 
Significante a 10% (c) POOLED: Mínimos Quadrados Empilhados, EF: Efeitos Fixos, EA: Efeitos 
Aleatórios. 
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APÊNDICE B - Resultados completos dos modelos estimados por região geográfica. 

 

Região Sul 

VARIÁVEIS 
EXPLICATIVAS 

VARIÁVEL DEPENDENTE: ifgf 

Equação (1) Equação (2) 

POOLED 
ifgf Norte 

EF ifgf 
Norte 

EA ifgf 
Norte 

POOLED 
ifgf Norte 

EF ifgf 
Norte 

EA ifgf 
Norte 

ind_transp 0.0124*** -9.92e-06 0.00576**    
 (0.00284) (0.00285) (0.00253)    

ind_transp_ativa    0.00927*** 0.00333 0.00612*** 
    (0.00258) (0.00275) (0.00231) 

ind_transp_passiva    0.00154 -0.00410 -0.00171 
    (0.00222) (0.00320) (0.00236) 

lpop 0.00558 0.305 0.00807 0.00541 0.230 0.00858 
 (0.00842) (0.475) (0.0109) (0.00860) (0.465) (0.0111) 

lpibpc 0.0902*** 0.110 0.0973*** 0.0866*** 0.114 0.0915*** 
 (0.0150) (0.0738) (0.0190) (0.0164) (0.0719) (0.0204) 

tx_urban2010 0.000195  6.02e-05 0.000160  1.96e-05 
 (0.000493)  (0.000628) (0.000499)  (0.000639) 

dcomp_pref 0.00651  0.00840 0.0110  0.0150 
 (0.0218)  (0.0258) (0.0224)  (0.0267) 

dreeleicao -0.0110  -0.0131 -0.00849  -0.00863 
 (0.0233)  (0.0283) (0.0235)  (0.0288) 

dalinha_gov2014 -0.0184  -0.0175 -0.0193  -0.0184 
 (0.0146)  (0.0190) (0.0147)  (0.0192) 

dalinha_pres2014 0.0480***  0.0468** 0.0501***  0.0497** 
 (0.0156)  (0.0200) (0.0156)  (0.0199) 

d2016 -0.0157 0.00125 -0.00476 -0.0110 0.00556 0.000170 
 (0.0145) (0.0116) (0.00963) (0.0145) (0.0118) (0.00981) 

constante -0.550*** -3.704 -0.614*** -0.512*** -2.973 -0.562** 
 (0.163) (5.162) (0.208) (0.174) (5.046) (0.219) 

       

Nº Observações 348 348 348 348 348 348 

R quadrado 0.185 0.023  0.180 0.037  

Número de Municípios  174 174  174 174 

Teste de Hausman  0.006  0.025 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Notas: (a) Erros padrão robustos entre parênteses; (b) *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * 
Significante a 10% (c) POOLED: Mínimos Quadrados Empilhados, EF: Efeitos Fixos, EA: Efeitos 
Aleatórios. 
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Região Sul 

VARIÁVEIS 
EXPLICATIVAS 

VARIÁVEL DEPENDENTE: ifgf 

Equação (1) Equação (2) 

POOLED 
Sul 

EF 
Sul 

EA 
Sul 

POOLED 
Sul 

EF 
Sul 

EA 
Sul 

ind_transp 0.00439*** -0.000493 0.00169**    
 (0.000924) (0.00100) (0.000809)    

ind_transp_ativa    0.000840 -0.000588 5.59e-05 
    (0.000888) (0.000877) (0.000731) 

ind_transp_passiva    0.00337*** -0.000350 0.00150** 
    (0.000731) (0.000797) (0.000644) 

lpop 0.00204 -0.0432 0.00326 0.00198 -0.0399 0.00323 
 (0.00254) (0.293) (0.00333) (0.00254) (0.293) (0.00333) 

lpibpc 0.0251*** 0.0193 0.0266*** 0.0259*** 0.0195 0.0271*** 
 (0.00533) (0.0404) (0.00691) (0.00534) (0.0405) (0.00691) 

tx_urban2010 0.000407***  0.000367** 0.000426***  0.000374** 
 (0.000125)  (0.000162) (0.000125)  (0.000162) 

dcomp_pref -0.0119**  -0.0125* -0.0119**  -0.0125* 
 (0.00566)  (0.00740) (0.00565)  (0.00739) 

dreeleicao 0.0105*  0.00982 0.0102*  0.00964 
 (0.00608)  (0.00798) (0.00607)  (0.00797) 

dalinha_gov2014 -0.00620  -0.00632 -0.00614  -0.00629 
 (0.00479)  (0.00621) (0.00479)  (0.00620) 

dalinha_pres2014 0.00183  0.00355 0.00200  0.00369 
 (0.00507)  (0.00661) (0.00509)  (0.00662) 

d2016 -0.00594 0.00240 -0.00180 -0.00604 0.00299 -0.00186 
 (0.00456) (0.00485) (0.00282) (0.00452) (0.00485) (0.00281) 

constante 0.211*** 0.728 0.203*** 0.203*** 0.698 0.198*** 
 (0.0572) (2.866) (0.0746) (0.0572) (2.873) (0.0745) 

       

Nº Observações 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 

R quadrado 0.051 0.002  0.054 0.003  

Número de 
Municípios 

 1,103 1,103  1,103 1,103 

Teste de Hausman  0.005  0.001 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Notas: (a) Erros padrão robustos entre parênteses; (b) *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * 
Significante a 10%. (c) POOLED: Mínimos Quadrados Empilhados, EF: Efeitos Fixos, EA: Efeitos 
Aleatórios. 
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Região Norte 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS 

VARIÁVEL DEPENDENTE: ifgf 

Equação (1) Equação (2) 

POOLED 
Nordeste 

EF 
Nordeste 

EA 
Nordeste 

POOLED 
Nordeste 

EF 
Nordeste 

EA 
Nordeste 

ind_transp -0.000912 -0.00164 -0.00128    
 (0.000976) (0.00105) (0.000847)    

ind_transp_ativa    -0.00127 -0.00166* -0.00147* 
    (0.000902) (0.000933) (0.000770) 

ind_transp_passiva    0.000129 0.000331 0.000235 
    (0.000786) (0.000839) (0.000692) 

lpop 0.0141*** -0.0357 0.0142*** 0.0144*** -0.0489 0.0146*** 
 (0.00287) (0.219) (0.00372) (0.00289) (0.218) (0.00373) 

lpibpc 0.0286*** 0.0192 0.0278*** 0.0286*** 0.0194 0.0278*** 
 (0.00702) (0.0312) (0.00892) (0.00703) (0.0312) (0.00893) 

tx_urban2010 -0.000356**  -0.000344* -0.000349**  -0.000341* 
 (0.000153)  (0.000196) (0.000153)  (0.000197) 

dcomp_pref -0.0168**  -0.0169** -0.0169**  -0.0169** 
 (0.00667)  (0.00862) (0.00668)  (0.00862) 

dreeleicao 0.00360  0.00359 0.00365  0.00368 
 (0.00695)  (0.00894) (0.00695)  (0.00894) 

dalinha_gov2014 -0.0101*  -0.0101 -0.0101*  -0.0101 
 (0.00526)  (0.00674) (0.00527)  (0.00674) 

dalinha_pres2014 0.0178***  0.0177** 0.0177***  0.0177** 
 (0.00537)  (0.00690) (0.00537)  (0.00691) 

d2016 0.0424*** 0.0442*** 0.0430*** 0.0423*** 0.0431*** 0.0423*** 
 (0.00519) (0.00392) (0.00326) (0.00524) (0.00398) (0.00329) 

constante -0.0132 0.531 -0.00742 -0.0151 0.657 -0.00947 
 (0.0615) (2.145) (0.0792) (0.0614) (2.138) (0.0791) 

       

Nº Observações 2,568 2,568 2,568 2,568 2,568 2,568 

R quadrado 0.058 0.142  0.058 0.142  

Número de Municípios  1,284 1,284  1,284 1,284 

Teste de Hausman  0.000  0.000 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Notas: (a) Erros padrão robustos entre parênteses; (b) *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * 
Significante a 10% (c) POOLED: Mínimos Quadrados Empilhados, EF: Efeitos Fixos, EA: Efeitos 
Aleatórios. 
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Região Sudeste 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS 

VARIÁVEL DEPENDENTE: ifgf 

Equação (1) Equação (2) 

POOLED 
Sudeste 

EF 
Sudeste 

EA 
Sudeste 

POOLED 
Sudeste 

EF 
Sudeste 

EA 
Sudeste 

ind_transp 0.00448*** 0.000797 0.00237***    
 (0.000916) (0.000908) (0.000768)    

ind_transp_ativa    0.00301*** 0.000673 0.00167** 
    (0.000785) (0.000752) (0.000660) 

ind_transp_passiva    0.000802 5.63e-05 0.000372 
    (0.000716) (0.000709) (0.000605) 

lpop 0.0255*** -2.402*** 0.0259*** 0.0258*** -2.401*** 0.0260*** 
 (0.00193) (0.358) (0.00250) (0.00193) (0.358) (0.00251) 

lpibpc 0.0196*** 0.0296 0.0231*** 0.0195*** 0.0294 0.0230*** 
 (0.00486) (0.0182) (0.00615) (0.00487) (0.0183) (0.00617) 

tx_urban2010 -0.000326**  -0.000322* -0.000324**  -0.000320* 
 (0.000140)  (0.000177) (0.000140)  (0.000177) 

dcomp_pref -0.0174***  -0.0178** -0.0174***  -0.0178** 
 (0.00624)  (0.00807) (0.00625)  (0.00807) 

dreeleicao -0.00111  -0.00141 -0.00135  -0.00154 
 (0.00718)  (0.00926) (0.00718)  (0.00926) 

dalinha_gov2014 0.0101**  0.0106* 0.0100**  0.0106* 
 (0.00451)  (0.00582) (0.00452)  (0.00583) 

dalinha_pres2014 -0.00502  -0.00535 -0.00505  -0.00536 
 (0.00443)  (0.00573) (0.00444)  (0.00574) 

d2016 0.0118*** 0.0269*** 0.0136*** 0.0126*** 0.0270*** 0.0140*** 
 (0.00432) (0.00372) (0.00261) (0.00431) (0.00370) (0.00259) 

constante 0.0288 23.12*** -0.000852 0.0271 23.11*** -0.00125 
 (0.0417) (3.459) (0.0528) (0.0418) (3.459) (0.0528) 

       

Nº Observações 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 

R quadrado 0.129 0.071  0.129 0.071  

Número de Municípios  1,429 1,429  1,429 1,429 

Teste de Hausman  0.000  0.000 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Notas: (a) Erros padrão robustos entre parênteses; (b) *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * 
Significante a 10%. (c) POOLED: Mínimos Quadrados Empilhados, EF: Efeitos Fixos, EA: Efeitos 
Aleatórios. 
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Região Centro-Oeste 

VARIÁVEIS 
EXPLICATIVAS 

VARIÁVEL DEPENDENTE: ifgf 

Equação (1) Equação (2) 

POOLED 
Centro-
Oeste 

EF 
Centro-
Oeste 

EA 
Centro-
Oeste 

POOLED 
Centro-
Oeste 

EF 
Centro-
Oeste 

EA 
Centro-
Oeste 

ind_transp 0.00489*** 0.00163 0.00354***    
 (0.00160) (0.00160) (0.00137)    

ind_transp_ativa    0.00235* 0.00217 0.00226** 
    (0.00130) (0.00132) (0.00111) 

ind_transp_passiva    0.00189 -0.000741 0.000786 
    (0.00123) (0.00127) (0.00109) 

lpop 0.0186*** -0.929** 0.0190*** 0.0189*** -0.967*** 0.0193*** 
 (0.00374) (0.369) (0.00474) (0.00374) (0.367) (0.00472) 

lpibpc 0.0350*** 0.00822 0.0346*** 0.0354*** 0.00605 0.0349*** 
 (0.00707) (0.0367) (0.00861) (0.00704) (0.0375) (0.00859) 

tx_urban2010 -6.83e-05  -5.50e-05 -6.18e-05  -6.93e-05 
 (0.000220)  (0.000280) (0.000222)  (0.000280) 

dcomp_pref -0.00536  -0.00496 -0.00510  -0.00456 
 (0.00953)  (0.0115) (0.00955)  (0.0115) 

dreeleicao 0.0113  0.0120 0.0119  0.0125 
 (0.0104)  (0.0127) (0.0105)  (0.0127) 

dalinha_gov2014 -0.00119  -0.000935 -0.00160  -0.00115 
 (0.00753)  (0.00948) (0.00754)  (0.00950) 

dalinha_pres2014 0.00852  0.00856 0.00860  0.00896 
 (0.00755)  (0.00952) (0.00758)  (0.00954) 

d2016 0.00491 0.0195*** 0.00710 0.00520 0.0221*** 0.00817 
 (0.00766) (0.00678) (0.00511) (0.00787) (0.00726) (0.00538) 

constante -0.0345 8.955*** -0.0305 -0.0404 9.317*** -0.0357 
 (0.0699) (3.393) (0.0864) (0.0694) (3.387) (0.0861) 

 

Nº Observações 904 904 904 904 904 904 

R quadrado 0.108 0.041  0.106 0.043  

Número de Municípios  452 452  452 452 

Teste de Hausman  0.0021  0.0316 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Notas: (a) Erros padrão robustos entre parênteses; (b) *** Significante a 1%. ** Significante a 5%. * 
Significante a 10% (c) POOLED: Mínimos Quadrados Empilhados, EF: Efeitos Fixos, EA: Efeitos 
Aleatórios. 


