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RESUMO 
O objetivo desta pesquisa foi identificar as características explicativas do nível de disclosure 
voluntário de municípios do Estado de Minas Gerais em seus portais eletrônicos. A amostra 
do estudo foi composta por 130 municípios, sendo 65 considerados de pequeno porte (até 
50.000 habitantes) e 65 de médio e grande porte (população superior a 50.000 habitantes). As 
teorias utilizadas para sustentar os achados foram a Teoria da Divulgação e Teoria da 
Agência, além de serem abordadas questões relacionadas à accountability e transparência na 
gestão pública. As evidências empíricas apontaram que os municípios da amostra, de maneira 
geral, apresentam níveis baixos de divulgação de informações voluntárias, demonstrando que 
estes estão usufruindo, apenas de forma limitada, dos benefícios advindos de uma maior 
divulgação de informações. Especificamente quando se trata de divulgações voluntárias, 
verificou-se que os municípios analisados parecem não priorizar a divulgação destas 
informações, gerando empecilhos para o exercício pleno da accountability e do controle 
social. Os resultados indicaram, ainda, que o tamanho do ente público pode ser considerado 
uma característica explicativa do nível de disclosure voluntário. O Índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal, também, pode ser considerado um fator explicativo para o nível 
de divulgação de informações voluntárias, além do fato de o gestor municipal ser filiado aos 
partidos PT, PMDB ou PR. 
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1 INTRODUÇÃO 
 O tema disclosure é de alta relevância para a discussão corporativa e acadêmica, pois 
consiste em uma das formas mais importantes dos gestores se comunicarem com os 
acionistas, com o mercado em geral e de apresentarem o desempenho da administração. A 
divulgação de informações de natureza econômica, financeira e social possui papel 
fundamental na diminuição da assimetria informacional existente entre gestores e 
investidores, desse modo, a função do disclosure é auxiliar na avaliação das melhores 
oportunidades de alocação de recursos por parte dos investidores. É com base nas 
informações apresentadas pelos gestores que os investidores poderão fazer inferências sobre o 
desempenho e perspectivas futuras da companhia, tomando decisões de investimento em 
determinado empreendimento (LANZANA, 2004). 
 Para Hendriksen e Van Breda (1999), o disclosure pode ser classificado em três níveis: 
divulgação adequada, justa e completa. A divulgação adequada pressupõe um volume mínimo 
de divulgação compatível com o objetivo de evitar que as demonstrações sejam enganadoras; 
a divulgação justa subentende um objetivo ético de tratamento equitativo de todos os leitores 
em potencial; e a divulgação completa implica na apresentação de toda a informação 
relevante. Dobler (2005) salienta que um gestor que visa maximizar o valor de mercado da 
empresa vai optar pela divulgação completa, disponibilizando integralmente informações 
privadas, além daquelas consideradas obrigatórias, se é de conhecimento comum que o gestor 
se encontra bem informado em relação às operações da empresa, se não existirem custos 
significativos associados ao disclosure e se as informações divulgadas puderem ser 
interpretadas da mesma forma por todos os usuários externos.  
 Sabe-se que o disclosure de algumas empresas excede o requerido por lei, sendo tal 
ocorrência resultante do fato de que os controladores da companhia possuem informações 
adicionais cuja divulgação não é obrigatória, tendo a opção de divulgá-las em determinados 
casos (MURCIA, 2009). Segundo Lanzana (2004), a divulgação de uma maior quantidade e 
qualidade de informações, de forma pontual e consistente para todo o mercado, pode ser 
interpretada como um meio de garantir a igualdade de direitos entre todos os acionistas, além 
de resultar em uma maior credibilidade dos gestores junto ao mercado de capitais. Nesse 
sentido, não somente os órgãos reguladores têm exigido padrões mais altos de abertura de 
informações, mas, também, as companhias têm se envolvido em atitudes voluntárias de 
divulgação. Esta postura das empresas tem como objetivo procurar a diferenciação das demais 
na busca pelos recursos dos investidores, como forma de serem avaliadas de modo mais 
adequado e também com o intuito de manterem um bom relacionamento com o mercado, a 
fim de garantir futuras emissões de títulos. 
 Dentro desse cenário, insere-se a Teoria da Divulgação baseada em 
Discricionariedade, cuja premissa central é a de que o disclosure consiste em um evento 
endógeno e que os gestores têm incentivos econômicos para divulgar (ou não) determinadas 
informações não requeridas em lei, de forma que os usuários externos das demonstrações 
contábeis são considerados os consumidores dessas informações (VERRECCHIA, 2001). 
 No âmbito da administração pública, o disclosure ganha destaque substancial, uma vez 
que a transparência governamental é condição necessária, embora não suficiente, para a 
efetivação de qualquer ordem democrática, tendo em vista que só há controle efetivo dos 
governantes se seus atos forem adequadamente informados à sociedade (LOUREIRO; 
TEIXEIRA; PRADO, 2008). Para Grau (2005), o desenvolvimento de estratégias de 
informação e, em geral, a transparência da gestão pública, constituem requisitos fundamentais 
para o exercício do controle social sobre a administração. Além disso, a transparência em si 
constitui garantia da democracia no próprio controle social, bem como pode contribuir de 
forma direta para a conquista de eficiência na gestão pública. Cruz (2010) acrescenta que uma 
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gestão pública transparente vai além da evidenciação dos instrumentos de transparência fiscal 
determinados pela legislação, estendendo-se à concretização do conceito de accountability, 
quando permite que os cidadãos acompanhem e participem efetivamente dos atos da 
administração pública que causam impactos em toda a sociedade. 
 A evidenciação de informações que extrapolam os eventos contábeis e incluem itens 
de cunho social, ambiental e administrativo auxilia os cidadãos a avaliarem os resultados e 
desempenhos obtidos pelos projetos e programas efetivamente implementados pelas entidades 
públicas, de forma a permitir o exercício da accountability e do controle social, este último 
entendido como o controle que os cidadãos exercem de forma direta sobre as ações do Estado 
(CORBARI, 2004). As informações divulgadas a título de evidenciação voluntária podem, 
inclusive, propiciar uma maior aproximação entre o Estado e a sociedade, uma vez que há a 
possibilidade de apresentarem linguagem mais acessível e atrativa aos cidadãos. O acesso a 
informações de boa qualidade, tempestivas e, principalmente, compreensíveis a uma ampla 
gama de usuários, é um pré-requisito para o exercício da cidadania. Nesse contexto, o objetivo 
deste estudo consiste em identificar as características explicativas do nível de disclosure 
voluntário de municípios do Estado de Minas Gerais em seus portais eletrônicos.  
 A transparência das contas da administração pública constitui um tema de relevância 
social, gerencial e financeira, por isso, o estudo se justifica pela necessidade de ampliação dos 
níveis de acesso dos cidadãos a esse tipo de informação, tendo em vista que a Internet é uma 
modalidade de mídia amplamente difundida. Ademais, os resultados mapeados incentivam a 
melhora nas informações divulgadas pelos entes públicos, visando o aumento das 
evidenciações voluntárias disponibilizadas aos cidadãos; além da possibilidade de suscitar o 
desenvolvimento de cidadãos mais críticos e conscientes, com vistas a uma gestão mais 
participativa e um incremento na accountability. 
 
2 PLATAFORMA TEÓRICA 
 
2.1 Teoria da Agência 
 A Teoria da Agência estuda as relações que se desenvolvem entre dois agentes 
econômicos, sendo um considerado o sujeito ativo (principal) e o outro o sujeito passivo 
(agente). De acordo com Jensen e Meckling (1976, p. 5), tal relação pode ser definida como 
“um contrato pelo qual uma ou mais pessoas (o(s) principal(is)) encarrega uma outra pessoa 
(o agente) para executar alguns serviços em seu nome, os quais envolvem delegação de 
alguma autoridade para a tomada de decisão”. Nesse cenário, a empresa é vista como um nexo 
de contratos entre indivíduos auto interessados que reconhecem que seu bem estar depende da 
sobrevivência da empresa, porém, ao mesmo tempo, estes indivíduos possuem incentivos para 
realizar ações que reduzem o valor da companhia e sua possibilidade de sobrevivência 
(WATTS; ZIMMERMAN, 1986). Como consequência do não alinhamento de interesses entre 
o principal e o agente, surge a assimetria de informações, geralmente associada à relação entre 
a melhor informação dos gestores e a não tão boa informação dos investidores e acionistas. A 
contabilidade, por meio da divulgação de informações financeiras, possui papel significativo 
na redução dos custos de agência, uma vez que fornece aos investidores e acionistas 
informações relevantes e confiáveis, que auxiliam no monitoramento eficaz da gestão e/ou 
administração. Consequentemente, os relatórios financeiros podem ser considerados 
mecanismos para a redução da assimetria de informações (ARMSTRONG; GUAY; WEBER, 
2010). 
 De modo similar ao que acontece em uma organização privada com fins lucrativos, na 
esfera pública municipal, apesar de não haver um proprietário formal do município, existem 
diversos conflitos de agência. Pode-se considerar como proprietário do município os seus 
habitantes, que por meio de eleições livres escolhem o prefeito que será o administrador do 
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município em um dado período (SCARPIN, 2006). Ao admitir a existência de assimetria 
informacional entre agente e principal, surge a necessidade de avaliar se o agente (gestor 
público) sempre tomará as decisões que maximizem os interesses do principal (cidadãos), o 
que depende das informações disponíveis aos principais (SLOMSKI et al., 2008). Desse 
modo, a ampla divulgação de informações, a partir da criação de mecanismos que assegurem 
uma prestação de contas responsável (accountability), pode ser considerada uma importante 
ferramenta para reduzir a assimetria informacional entre agentes e principais, haja vista que 
seus atributos (transparência, clareza e tempestividade) contribuem para a aproximação dos 
cidadãos com o Estado (ALBUQUERQUE et al., 2007). 
 
2.2 Teoria da Divulgação 
 Estudos sobre disclosure identificaram uma série de benefícios oriundos da divulgação 
de informações por uma empresa, tais como: redução dos custos de agência e do custo de 
capital, melhoria na liquidez de ações, além de outros benefícios não tão facilmente captáveis 
(LEUZ; VERRECCHIA, 1999; FRANCIS; KRURANA; PEREIRA, 2005; LIMA, 2007). 
Diante desse cenário, os pesquisadores têm demonstrado interesse em estudar as práticas de 
divulgação das empresas e os fatores que influenciam tais práticas (HOPE, 2003).  
 Verrecchia (2001) propõe uma taxonomia que engloba três categorias de pesquisa, 
quando se trata de estudos sobre divulgação em Contabilidade: (1) Pesquisa sobre Divulgação 
Baseada em Associação (Association-Based Disclosure); (2) Pesquisa sobre Divulgação 
Baseada em Discricionariedade (Discretionary-Based Disclosure); e (3) Pesquisa sobre 
Divulgação Baseada em Eficiência (Efficiency-Based Disclosure). A primeira categoria 
envolve trabalhos cuja preocupação central consiste em estudar os efeitos exógenos do 
disclosure nas mudanças das ações individuais de investidores que competem no ambiente do 
mercado de capitais, principalmente por meio do comportamento dos preços dos ativos em 
equilíbrio e do volume de negociação. A segunda categoria analisa a forma como os 
administradores e/ou empresas exercem discricionariedade no que diz respeito à divulgação 
de informações sobre as quais eles possam ter conhecimento. Nas pesquisas sobre Divulgação 
Baseada em Discricionariedade, pressupõe-se que o processo de divulgação é endógeno, pois 
se consideram os incentivos que as empresas possuem para divulgar informações. Por fim, a 
terceira categoria discute que tipos de informações são preferidas e mais eficientes, 
considerando-se a ausência de prévio conhecimento da informação (VERRECCHIA, 2001).  
 A partir da caracterização apresentada, este estudo se enquadra na categoria das 
pesquisas sobre Divulgação Baseada em Discricionariedade, pois tem como objetivo avaliar a 
influência de determinadas variáveis sobre a prática da divulgação voluntária de informações 
pelos entes públicos selecionados. Nesse caso, a divulgação é analisada sob uma perspectiva 
interna (endógena), em que se procura entender os motivos e/ou incentivos que a 
administração pública teria para divulgar ou não determinadas informações. 
 Ao identificar as características que explicam o nível de disclosure voluntário de 
municípios do Estado de Minas Gerais, assume-se a premissa de que as entidades públicas 
que apresentam maior nível de disclosure estão, teoricamente, oferecendo mais mecanismos 
de monitoramento das atividades do gestor público (agente) para os cidadãos (principais). A 
questão do alinhamento de interesses entre cidadãos e gestor público torna-se verificável 
pelos primeiros quando os entes públicos disponibilizam mais informações, desde que essas 
sejam de caráter relevante. Desse modo, tendo em vista que o compromisso de uma maior 
divulgação reduz a assimetria de informação (VERRECHIA, 2001), pode-se considerar a 
Teoria da Divulgação como uma resposta aos conflitos tratados pela Teoria da Agência. 
 
2.3 Accountability na Gestão Pública 
 Para tentar diminuir a assimetria informacional referente à alocação dos recursos 
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públicos existentes na relação entre o principal (a sociedade) e os agentes (governantes 
eleitos), os governos têm por obrigação prestar contas de seus atos perante a sociedade, não só 
com demonstrativos comprobatórios da alocação de recursos, mas, também, proporcionar 
informações que sejam transmitidas da forma mais transparente possível, ganhando destaque 
o conceito de accountability (ALBUQUERQUE et al., 2007). Este conceito surgiu em 
meados da década de 1980 em países de língua inglesa e não é definido de modo uniforme. 
Assim, enquanto alguns autores relacionam accountability ao dever de prestar contas, outros 
pontuam o dever de eficiência daqueles responsáveis pela realização da atividade financeira 
do Estado (ALBUQUERQUE et al., 2007).  
 Mosher (1968, p. 7) conceitua accountability como sinônimo de responsabilidade 
objetiva ou obrigação de responder por algo: como um conceito oposto a – mas não 
necessariamente incompatível com – responsabilidade subjetiva. Enquanto a responsabilidade 
subjetiva vem de dentro da pessoa, a accountability, sendo uma responsabilidade objetiva, 
"acarreta a responsabilidade de uma pessoa ou organização perante uma outra pessoa, fora de 
si mesma, por alguma coisa ou por algum tipo de desempenho", de modo que "quem falha no 
cumprimento de diretrizes legítimas é considerado irresponsável e está sujeito a penalidades". 
Corbari (2004) explica que a accountability aproxima-se do conceito da obrigação de se 
prestar contas dos resultados obtidos em função das responsabilidades que decorrem de uma 
delegação de poder (autoridade), de forma que há a geração de uma responsabilidade, que é a 
de prestar contas de seu desempenho e seus resultados. Neste estudo, o termo accountability 
pode ser entendido como a responsabilidade dos governantes em prestar contas de seus atos, 
de forma transparente, inteligível e acessível aos cidadãos, adicionado à capacidade destes 
últimos de impor sanções às autoridades, mediante recondução ao cargo numa eleição futura 
ou destituição por desempenho insatisfatório (CORBARI, 2004; GRACILIANO et al., 2010).
 Considerando-se que o Estado é uma organização na qual existe uma ampla gama de 
contratos complexos entre os proprietários dos recursos econômicos (principal) e os gestores 
(agentes) que são responsáveis pelo uso e controle desses recursos, faz-se necessário 
implementar elementos que permitam ao cidadão observar o valor dos serviços produzidos 
pelo conjunto de agentes, como forma de acompanhar a execução da ação pública. Dentre 
estes elementos pode-se destacar a accountability e a transparência da gestão, contendo 
conceitos que se complementam, já que para a existência de um, supõe-se como pré-requisito 
a existência do outro (CARLOS et al., 2008). 
 A transparência deve caracterizar todas as atividades realizadas pelos gestores 
públicos, de forma que os cidadãos tenham acesso e compreensão daquilo que os gestores 
governamentais têm realizado, após o poder de representação que lhes foi confiado. No 
contexto da transparência fiscal, isso implica na possibilidade do acompanhamento claro e 
transparente da execução orçamentária e das finanças públicas (CRUZ; SILVA; SANTOS, 
2009). Destaca-se, porém, que a transparência não se restringe a dar publicidade aos atos da 
administração pública; é preciso que as informações disponibilizadas sejam capazes de 
comunicar o real sentido que expressam, de forma a não parecerem enganosas. Desse modo, a 
transparência ocorre efetivamente quando realizada de maneira compreensível para todo 
cidadão, com clareza, abertura e simplicidade, estando estreitamente relacionada à disposição 
de informar ou, ainda, à accountability em decorrência da responsabilidade da gerência de 
recursos públicos (CRUZ, 2010).  
 Nesse cenário, as entidades não devem restringir sua divulgação às informações 
requeridas em lei. Ao contrário, devem divulgar outras informações que colaborem para que o 
público constitua uma visão correta sobre a realidade da organização (GOULART, 2003). 
Levy (2002, p. 5) salienta que a responsabilização não diz respeito apenas ao cumprimento de 
leis e normas, mas, principalmente, “ao atendimento das expectativas do que a sociedade 
considera como comportamento íntegro por parte dos detentores de cargos públicos”. 
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Entende-se, assim, que com o aumento da divulgação voluntária de informações de caráter 
contábil e social, englobando questões relacionadas ao meio ambiente, recursos humanos, 
relações com a comunidade, saúde, educação, dentre outros, os cidadãos têm a possibilidade 
de visualizar de forma mais efetiva as atividades desenvolvidas pelo ente público e, 
consequentemente, usufruir dos serviços por eles oferecidos. 
 
3 METODOLOGIA 
 
3.1 Amostra 
 De acordo com os dados disponibilizados pelo IBGE no Censo Demográfico de 2010, 
o território brasileiro é composto por 5.565 municípios, distribuídos pelos 26 Estados e 
Distrito Federal. Optou-se por selecionar o Estado de Minas Gerais (MG) para a realização 
deste estudo em decorrência de ser o Estado com o maior número de municípios do país, com 
uma população de 19.597.330 habitantes, os quais se encontram distribuídos em 853 
municípios (15,33% da totalidade dos municípios brasileiros). Dentre estes 853 entes 
públicos, 787 (92,26%) são considerados de pequeno porte (até 50.000 habitantes), 37 
municípios (4,34%) enquadram-se como de médio porte (50.001 até 100.000 habitantes) e 29 
(3,40%) são classificados como de grande porte (acima de 100.000 habitantes), conforme 
categorias estabelecidas pelo IBGE. 
 Nesta pesquisa, seria investigada, inicialmente, a totalidade dos municípios mineiros 
de médio e grande porte (66 municípios). No entanto, o portal eletrônico do município de São 
Francisco não foi localizado, e este foi excluído da amostra. Optou-se por selecionar essa 
mesma quantidade (65 municípios) de entes públicos considerados de pequeno porte, 
mediante amostragem aleatória simples. Os 130 municípios analisados concentram 
12.297.005 habitantes, o que corresponde a 62,75% do total da população do Estado de Minas 
Gerais. Além disso, em 2009, o conjunto respondeu por 75,03% do Produto Interno Bruto 
(PIB) de MG, de modo que a amostra selecionada pode ser considerada representativa e capaz 
de espelhar a diversidade que existe na população. 
 
3.2 Variáveis Analisadas  
 O Índice de Disclosure Voluntário Municipal (IDV-M) construído para esta pesquisa 
foi composto por um conjunto de 67 itens, relativos a informações que poderiam estar 
contidas nos portais eletrônicos das entidades selecionadas a título de evidenciação voluntária. 
A estrutura do IDV-M divide-se em quatorze dimensões relacionadas ao tipo de informação: 
(1) Visão geral do Município; (2) Relação com os cidadãos; (3) Análise do portal do 
município; (4) Contratação de serviços; (5) Urbanismo e obras públicas; (6) Assistência 
Social; (7) Meio ambiente; (8) Educação e Cultura; (9) Segurança Pública; (10) 
Administração; (11) Saúde e Saneamento; (12) Transporte Urbano; (13) Layout dos relatórios; 
e (14) Relatórios/Informações Contábeis Adicionais. A proxy empregada para representar a 
variável dependente consistiu no escore resultante da aplicação do check-list utilizado para a 
elaboração do IDV-M nas páginas eletrônicas dos municípios componentes da amostra e 
representa a pontuação total obtida por cada município no índice. 
 As variáveis explicativas consideradas no estudo foram: gênero do gestor municipal, 
filiação partidária do prefeito (PT, PMDB, PR ou Outros Partidos), escolaridade do gestor 
municipal (ensino fundamental ou inferior, ensino médio completo ou formação superior), 
PIB per capita (ln) referente ao ano de 2009, receita orçamentária (ln), população (ln) e 
transferências de recursos da União para os Municípios (ln) referentes ao exercício de 2010, 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do ano de 2000, taxa de 
alfabetização de 2010, Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) do exercício de 
2009, Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) de 2010 e participação no Programa de 
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Fiscalização de Recursos Federais a partir de Sorteios Públicos.  
  
3.3 Hipóteses  
 Com o intuito de verificar o relacionamento entre as variáveis selecionadas, foram 
estabelecidas hipóteses para identificar a relação entre o Índice de Disclosure Voluntário 
Municipal (IDV-M) e as variáveis explicativas. 

• H1: A variável gênero do(a) gestor(a) municipal é estatisticamente significativa em 
relação ao IDV-M. 

 É fato que a discriminação que recai sobre o gênero feminino tem alcançado diversos 
campos da sociedade na esfera mundial, como a educação, o trabalho, a política e a ciência 
(DE LUCA et al., 2011). No âmbito da política, a Lei nº 12.034/2009 estabelece que do 
número de vagas previstas nas eleições, cada partido ou coligação deverá preencher o mínimo 
de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero. Desse modo, ao menos 30% 
dos candidatos a cargos políticos devem pertencer ao gênero feminino. Grossi e Miguel 
(2001) salientam que os esforços no sentido de procurar influir na quantidade e na qualidade 
da participação das mulheres na disputa e na prática política contribuem para a construção de 
novas posturas nos partidos políticos e no eleitorado. Segundo as autoras, de forma ainda 
pequena, mas visível, aumenta a presença das mulheres nas disputas eleitorais. Nesse cenário, 
considerando-se as diferentes trajetórias pelas quais políticos dos gêneros masculino e 
feminino vêm percorrendo, além dos aspectos tratados pela Teoria do Sexismo, que reconhece 
a diferenciação entre comportamento e escolha entre homens e mulheres, considera-se que a 
forma de governar apresentaria aspectos distintos dependendo do gênero do candidato eleito. 

• H2: A variável filiação partidária do(a) gestor(a) municipal não é estatisticamente 
significativa quando relacionada ao IDV-M. 

 Em uma situação de clara fragmentação e falta de nitidez do sistema partidário em 
decorrência da prática de alianças eleitorais, é difícil para o eleitor mediano fixar a imagem 
dos partidos, distinguir seus líderes e propostas e, dessa forma, estabelecer uma lealdade 
partidária (KINZO, 2005). Nesse sentido, a despeito dos partidos políticos apresentarem 
ideologias e programas de governo diferentes, os eleitores apresentam dificuldade de 
identificá-los como atores políticos distintos, ou seja, como entidades que estruturam a 
escolha eleitoral e criam identidades. Portanto, supõe-se, de forma similar ao considerado por 
Cruz (2010), que não há diferenças significativas no nível de divulgação de informações 
voluntárias nos portais eletrônicos de municípios governados por gestores de partidos 
diferentes. 

• H3: A escolaridade do(a) gestor(a)municipal é estatisticamente significativa quando 
relacionada ao IDV-M. 

 Schlegel (2010) esclarece que a educação, entendida como aprendizado formal e 
estruturado, é um dos fatores mais relevantes como determinante do comportamento político 
do cidadão, conforme a perspectiva predominante na Ciência Política. De acordo com o autor, 
mesmo em modelos multicausais, a escolaridade costuma ser apontada como preditor 
fundamental para atitudes como disposição de participar e apoio à democracia, aparecendo em 
correlação consistente, forte e positiva com dimensões como interesse por política, 
conhecimento de informações políticas, engajamento cívico e social ou com indicadores 
relacionados a atitudes democráticas e legitimidade, como tolerância e eficácia política 
(SCHLEGEL, 2010). Em linha com a abordagem tradicional relacionada à escolaridade e 
comportamento político, especificamente ligado a aspectos de legitimidade e eficácia política, 
pressupõe-se, neste estudo, que há diferença significativa no nível de divulgação de 
informações voluntárias nos portais eletrônicos dos municípios da amostra quando se 
considera a escolaridade do gestor municipal. 

• H4: O PIB per capita do município é estatisticamente significativo quando 
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relacionado ao IDV-M e esta relação é positiva. 
 O PIB per capita municipal é um indicador do nível de atividade econômica do 
município, sendo calculado pelo valor total dos bens e serviços produzidos, dividido pela 
população total (CRUZ, 2010). Espera-se que, em geral, municípios com maior nível de 
atividade econômica apresentem maior índice de transparência de sua gestão (SANTANA 
JÚNIOR, 2008; CRUZ, 2010), o que implicaria em melhores níveis de divulgação de 
informações voluntárias em seus portais eletrônicos. 

• H5: A receita orçamentária do município é estatisticamente significativa quando 
relacionada ao IDV-M e esta relação é positiva. 

 O modelo analítico proposto por Verrechia (2001) para disclosure discricionário 
pressupõe que o nível de disclosure tem correlação positiva com o desempenho da empresa. 
Nesse sentido, o desempenho de uma companhia pode ser determinado pelo valor da receita, 
de modo que se espera que empresas com melhor desempenho apresentem maior nível de 
divulgação (BRAGA; OLIVEIRA; SALOTTI, 2009). De maneira similar, as entidades 
públicas também apresentam capacidade de auferir receitas, advindas da arrecadação em 
forma de tributos, contribuições, receitas de serviços, transferências e outros. Pressupõe-se, 
desse modo, de forma análoga ao considerado por Cruz (2010), que municípios com melhores 
condições econômicas em decorrência de volumes maiores de recursos arrecadados, 
tenderiam a implantar melhores portais eletrônicos e a divulgar mais informações. 

• H6: A população do município é estatisticamente significativa quando relacionada ao 
IDV-M e esta relação é positiva. 

 De acordo com Ahmed e Courtis (1999), diversos estudos têm apontado o tamanho da 
empresa como sendo significativamente e positivamente associado a níveis de disclosure, haja 
vista a prerrogativa de que empresas maiores teriam maior capacidade de suportar possíveis 
custos decorrentes do processo de divulgação. O tamanho das companhias é mensurado 
normalmente nas pesquisas pelo número de empregados, valor do ativo total, receita de 
vendas ou de acordo com ranking de periódicos (NUNES; TEIXEIRA; NOSSA, 2009), 
podendo ser medido, ainda, pelo valor contábil dos ativos, valor de mercado da firma, receita 
total ou número de acionistas. Desse modo, considerando-se a citação de Hackston e Milne 
(1996) de que não há nenhuma sustentação teórica para mensurar o tamanho das entidades, 
optou-se por considerar o número de habitantes como o indicador de tamanho dos municípios 
analisados, de forma similar ao número de acionistas, pressupondo-se que um elevado número 
de cidadãos tenderia a exercer maior pressão para que a entidade pública divulgasse uma 
maior quantidade e qualidade de informações. 

• H7: A transferência de recursos da União para os Municípios é estatisticamente 
significativa quando relacionada ao IDV-M e esta relação é positiva. 

 De acordo com Cataia (2011), o enfoque predominante da Constituição de 1988 foi 
orientado pelo princípio da subsidiariedade, com a transferência para os governos 
subnacionais da responsabilidade sobre a alocação da totalidade dos recursos, tanto os 
provenientes de arrecadação própria quanto os transferidos por níveis superiores de governo. 
Nesse cenário, as transferências provenientes da União propiciam melhores condições 
econômicas aos municípios beneficiados. Assim, pressupõe-se que municípios favorecidos 
com mais recursos repassados pela União tenderiam a divulgar mais informações, inclusive 
como uma forma de prestação de contas em relação aos recursos recebidos. 

• H8: O IDH-M é estatisticamente significativo quando relacionado ao IDV-M e esta 
relação é positiva. 

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida para avaliar o 
progresso no longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida 
longa e saudável, acesso à educação e um padrão decente de vida (PNUD, 2012). O objetivo 
da elaboração do IDH é oferecer um contraponto ao PIB per capita, que considera apenas a 
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dimensão econômica do desenvolvimento. O IDH pretende ser uma medida geral e sintética 
do desenvolvimento humano. Este índice foi analisado nos estudos de Oliveira, Silva e 
Moraes (2008), Cruz (2010), dentre outros, sendo que, de forma similar ao considerado por 
Cruz (2010), pressupõe-se que municípios mais desenvolvidos apresentem melhores níveis de 
evidenciação, culminando em uma maior transparência eletrônica de sua gestão. 

• H9: A taxa de alfabetização do município é estatisticamente significativa quando 
relacionada ao IDV-M e esta relação é positiva. 

 Segundo o PNUD (2012), a taxa de alfabetização consiste no percentual de pessoas 
acima de 15 anos de idade que são alfabetizadas, ou seja, que sabem ler e escrever pelo menos 
um bilhete simples. A variável supracitada foi analisada nos trabalhos de Lock (2003) e Cruz 
(2010), com vistas a verificar a associação desta com os níveis de transparência municipal. 
Nesse contexto, considerando-se que alguns indicadores educacionais relacionados ao grau de 
instrução da população de um município ou Estado podem indicar a capacidade do conjunto 
dos seus cidadãos em compreender melhor os direitos e deveres individuais e coletivos 
perante a sociedade (SANTANA JÚNIOR, 2008), pressupõe-se que municípios com maiores 
taxas de alfabetização tenderiam a prezar mais pela transparência de sua gestão, tendo em 
vista a premissa de que cidadãos que compreendem melhor seus direitos exercem maior 
cobrança e fiscalizam de forma mais efetiva seus governantes. 

• H10: O IFDM é estatisticamente significativo quando relacionado ao IDV-M e esta 
relação é positiva. 

 O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) consiste em um estudo anual 
do Sistema Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) que acompanha o 
desenvolvimento dos municípios brasileiros em três áreas: Emprego e Renda; Educação; e 
Saúde. Uma das vantagens do IFDM é permitir a orientação de ações públicas e o 
acompanhamento de seus impactos sobre o desenvolvimento dos municípios, constituindo-se 
em uma importante ferramenta de gestão pública e de accountability democrática (FIRJAN, 
2011). Assim, de forma similar ao considerado por Cruz (2010), pressupõe-se que municípios 
com melhores indicadores socioeconômicos, tais como o IFDM, tenderiam a apresentar 
melhores níveis de divulgação voluntária em seus portais eletrônicos. 

• H11: O IFGF é estatisticamente significativo quando relacionado ao IDV-M e esta 
relação é positiva. 

 O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) foi desenvolvido para contribuir com uma 
gestão pública eficiente e democrática, sendo o índice caracterizado como uma ferramenta de 
accountability, cujo objetivo consiste em estimular a cultura da responsabilidade 
administrativa, por meio de indicadores que possibilitem o aperfeiçoamento das decisões 
quanto à alocação dos recursos públicos, bem como maior controle social da gestão fiscal dos 
municípios (FIRJAN, 2011). No presente estudo, considerando-se que o IFGF pode ser 
tratado como uma ferramenta de accountability, pressupõe-se que municípios com melhores 
desempenhos no índice em questão tenderiam a apresentar melhores níveis de divulgação 
voluntária em seus portais eletrônicos. 

• H12: A participação no Programa de Fiscalização de Recursos Federais a partir de 
Sorteios Públicos é estatisticamente significativa quando relacionada ao IDV-M e 
esta relação é positiva. 

 O Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos é uma iniciativa do governo 
federal que visa inibir a corrupção entre gestores de qualquer esfera da administração pública. 
Criado em abril de 2003, o Programa usa o mesmo sistema de sorteio das loterias da Caixa 
Econômica Federal para definir, de forma isenta, as áreas municipais e estaduais a serem 
fiscalizadas quanto ao correto uso dos recursos públicos federais (CGU, 2012). Os relatórios 
contendo os resultados dos sorteios são encaminhados aos Ministérios gestores das políticas 
públicas, possibilitando a adoção de providências para a correção de desvios verificados, bem 
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como subsidiando a avaliação dos programas de governo e a implementação de melhorias 
eventualmente identificadas como necessárias (CGU, 2012). Desse modo, pressupõe-se que 
os municípios que já foram alvo desta fiscalização e, consequentemente, receberam o relatório 
da Controladoria Geral da União (CGU) detalhando possíveis falhas, estariam, após o 
ocorrido, mais comprometidos com a transparência das contas públicas, apresentando níveis 
mais significativos de divulgação voluntária. 
  Para verificar se as características dos municípios podem ser consideradas fatores 
explicativos para o nível de disclosure voluntário apresentado pelos entes públicos utilizou-se 
a técnica de regressão linear múltipla.  
 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
4.1 Índice de Disclosure Voluntário Municipal (IDV-M) 
 A média geral do Índice de Disclosure Voluntário Municipal (IDV-M) dos municípios 
analisados foi de aproximadamente 23 pontos. Os índices alcançados podem ser considerados 
baixos, já que, no geral, apresentaram-se inferiores a 50% da pontuação máxima possível (134 
pontos). O município com a menor pontuação alcançou 3 pontos (Simão Pereira) e o 
município com maior índice atingiu 86 pontos (Belo Horizonte).  
  O município de Belo Horizonte atendeu a mais de 64% dos itens que compõem o 
modelo investigado e os municípios de Simão Pereira, Baependi, Itaipé, Santa Fé de Minas e 
outros, disponibilizaram menos de 3% das informações constantes no IDV-M. Isto demonstra 
uma desigualdade substancial na divulgação de informações, principalmente quando se 
comparam municípios de pequeno porte e de grande porte. Na Tabela 1, apresentam-se as 
estatísticas descritivas das variáveis de natureza quantitativa incluídas no estudo. 

   Tabela 1: Estatísticas descritivas das variáveis dependente e independentes quantitativas. 
Variáveis Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

IDV-M 22,692 3 86 13,288 
PIB per capita (R$) 12.785,13 3.971,21 57.009,27 7.901,52 
PIB per capita (ln) 9,311 8,287 10,951 0,536 
Receita orçamentária (R$) 157.225.674,46 7.187.122,35 5.349.446.381,93 494.223.379,94 
Receita orçamentária (ln) 17,860 15,788 22,400 1,280 
População (nº habitantes) 94.592.35 2.537 2.375.151 227.020,7 
População (ln) 10,590 7,839 14,681 1,293 
Transferências de recursos (R$) 54.049.744,64 2.920.715,93 1.576.197.194,06 144.276.985,25 
Transferências de recursos (ln) 17,048 14,887 21,178 1,092 
IDH-M 0,761 0,621 0,841 0,053 
Taxa de alfabetização (%) 90,75 71,47 97,13 5,69 
IFDM 0,696 0,462 0,860 0,079 
IFGF 0,574 0,276 0,840 0,115 

    Fonte: elaborada pelos autores. 

 Nota-se que O PIB per capita varia entre R$ 3.971,21 (Jordânia) e R$ 57.009,27 
(Betim); a receita orçamentária é de aproximadamente 7 milhões (Argirita) e 5 bilhões (Belo 
Horizonte). Em relação às variáveis população e transferências de recursos da União para os 
Municípios, os valores variaram entre 2.537 (Simão Pereira) e 2.375.151 habitantes (Belo 
Horizonte); e entre cerca de 2,9 milhões (Carandaí) e 1,5 bilhões (Belo Horizonte), 
respectivamente. 
 A média do IDH-M dos entes públicos da amostra foi de 0,761, considerado médio 
(entre 0,500 e 0,799), conforme informações do PNUD (2012). A taxa de alfabetização pode 
ser considerada alta (média de 90,75%), superior à média nacional (90,4%), segundo dados do 
Censo 2010, variando entre 71,47% (Mamonas) e 97,13% (Nova Lima e Belo Horizonte). Em 
relação ao IFDM, a média do índice foi de 0,696 para os municípios da amostra. Este valor é 
considerado de desenvolvimento moderado (entre 0,6 e 0,8), conforme classificação da Firjan. 
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A média do IFGF foi de 0,574, classificado como de conceito C (Gestão em Dificuldade). 
 A distribuição percentual dos municípios e a média do IDV-M, por categorias de cada 
variável qualitativa utilizada neste estudo, são evidenciadas na Tabela 2. 

Tabela 2: Distribuição de frequência e média do IDV-M por categorias das variáveis independentes qualitativas. 
Variáveis Categorias Frequência (%) Média do IDV-M 

Feminino 6,15 31,25 
Gênero 

Masculino 93,85 22,13 
PT 20,00 24,69 
PMDB 18,46 25,75 
PSDB 14,62 22,95 
PR 9,23 20,00 

Filiação partidária 

Outros 37,69 20,69 
Nível fundamental ou inferior 13,85 16,78 
Nível médio 22,30 19,00 

Escolaridade do(a) gestor(a) 
municipal 

Formação Superior 63,85 25,26 

Já participou 34,62 25,62 Participação no Programa de 
Fiscalização de Recursos Federais 
a partir de Sorteios Públicos 

Nunca participou 65,38 21,14 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 Verificou-se que, em relação ao gênero do gestor municipal, predominam prefeitos do 
gênero masculino (93,85%). Destaca-se, porém, que a média do IDV-M se apresenta superior 
em municípios cujos gestores pertencem ao gênero feminino (31,25). No que tange à filiação 
partidária dos gestores municipais, foram identificadas 16 legendas. O Partido dos 
Trabalhadores (PT) responde por 26 das 130 prefeituras da amostra; na sequência, aparecem o 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), com 24 municípios; o Partido da 
Social Democracia Brasileira (PSDB), com 19 municípios; o Partido da República (PR), com 
12 municípios; o Democratas (DEM) e o Partido Popular Socialista (PPS), com 8 municípios 
cada; o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com 
6 municípios cada; o Partido Verde (PV), com 5 municípios; o Partido Progressista (PP) e o 
Partido Socialista Brasileiro (PSB), com 4 prefeituras cada; o Partido Trabalhista Cristão 
(PTC) e o Partido Social Cristão (PSC), com 3 e 2 municípios, respectivamente; e o Partido 
Comunista do Brasil (PC do B), o Partido Republicano Brasileiro (PRB) e o Partido Social 
Democrata Cristão (PSDC), com uma prefeitura cada. Neste estudo, optou-se por segregar a 
filiação partidária em cinco grupos, englobando os partidos PT, PMDB, PSDB e PR e um 
quinto grupo, denominado Outros, que somou 12 partidos. Em uma análise preliminar, 
observa-se que a média do IDV-M foi superior em municípios cujos gestores encontravam-se 
filiados ao PMDB (25,75), seguidos por aqueles filiados ao PT (24,69). 
 Quanto à escolaridade dos gestores municipais, notou-se uma predominância de 
prefeitos com formação superior (63,85%), seguidos por aqueles com nível médio completo 
(22,30%) e, por último, por gestores municipais com nível fundamental completo ou inferior 
(13,85%), independente do gênero. Além disso, verificou-se que a média do IDV-M dos 
municípios da amostra aumenta conforme avança o nível de escolaridade do gestor municipal. 
Em relação à participação no Programa de Fiscalização de Recursos Federais a partir de 
Sorteios Públicos, observa-se que a maior parte dos municípios da amostra (65,38%) ainda 
não foi sorteada pelo programa. Em uma análise preliminar, porém, a média do IDV-M é 
superior em municípios que já participaram do programa em questão. 
 Ressalta-se que, com o intuito de confirmar as informações anteriores (Tabela 2), foi 
realizado o teste t para verificar se a média do IDV-M pode ser considerada estatisticamente 
diferente entre os níveis das variáveis com duas categorias (gênero e participação no 
Programa de Fiscalização de Recursos Federais a partir de Sorteios Públicos) e o teste 
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ANOVA para verificar tal situação entre as variáveis com mais de duas categorias (filiação 
partidária e escolaridade do gestor municipal). Constatou-se, após a realização dos testes 
supracitados, que a média do IDV-M é estatisticamente diferente somente entre os níveis das 
variáveis categóricas gênero e escolaridade (valores-p < α). Porém, resultados mais robustos 
serão apresentados após a análise do modelo de regressão. 
 
4.2 Análise de Regressão 
 Para a estimação dos modelos de regressão, utilizou-se a abordagem stepwise. 
Ressalta-se que, a partir da análise do box plot, optou-se por desconsiderar as observações 
extremas (outliers), situadas na ponta superior e inferior da distribuição, totalizando 24 
municípios. A incorporação desse procedimento de eliminação teve por objetivo proporcionar 
maior consistência e robustez aos resultados. A amostra utilizada para a análise de regressão 
foi composta, portanto, por 106 municípios, sendo 50 classificados como de pequeno porte e 
56 como de médio e grande porte. 
 A análise da matriz de correlação entre as variáveis independentes quantitativas 
utilizadas no estudo permitiu identificar uma alta correlação entre as variáveis população (ln), 
receita orçamentária (ln) e transferências de recursos da União para os Municípios (ln). Na 
Tabela 3, apresentam-se os coeficientes das correlações paramétrica e não paramétrica entre 
as variáveis supracitadas. 

      Tabela 3: Coeficientes de correlação (Pearson e Spearman). 
 CORRELAÇÃO 

PARAMÉTRICA 
CORRELAÇÃO NÃO 

PARAMÉTRICA 
 POPUL REC TRANSF POPUL REC TRANSF 
População (POPUL) 1,0000   1,0000   
Receita orçamentária (REC) 0,9647 1,0000  0,9666 1,0000  
Transferências (TRANSF) 0,9457 0,9631 1,0000 0,9509 0,9632 1,0000 

      Fonte: Dados extraídos do STATA®. 

 Conforme já mencionado, o tamanho das companhias pode ser mensurado 
normalmente nas pesquisas pelo número de empregados, valor do ativo total, receita de 
vendas, receita total ou número de acionistas, dentre outros. Quando se analisam as entidades 
públicas, tanto a população quanto a receita orçamentária estão sendo consideradas proxies 
para tamanho, justificando a alta correlação existente entre tais variáveis. Adicionalmente, as 
transferências de recursos da União para os Municípios estão relacionadas, de modo geral, ao 
número de habitantes destes entes públicos, o que embasaria a correlação verificada entre esta 
variável e as anteriormente citadas.  
 Com vistas a eliminar problemas de multicolinearidade no modelo de regressão, 
optou-se por utilizar a Análise Fatorial (AF) para identificar um número menor de novas 
variáveis alternativas, não correlacionadas e que sumarizassem as informações principais das 
variáveis originais. As novas variáveis alternativas são denominadas fatores ou variáveis 
latentes (MINGOTI, 2007). Desse modo, as variáveis originais população, receita 
orçamentária e transferências de recursos da União para os Municípios foram agrupadas em 
um único fator, dando origem à variável latente Tamanho.  
 Salienta-se que foi realizado o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para verificar o 
grau de explicação dos dados a partir do fator encontrado na AF. Como o KMO indicou um 
grau de explicação superior a 0,70, considerou-se boa a adequabilidade da análise fatorial. Em 
relação à avaliação da qualidade do ajuste do modelo, analisou-se a correlação entre as 
variáveis população, receita orçamentária, transferências de recursos e o fator Tamanho 
(comunalidades). Observou-se um alto valor de comunalidades (superior a 0,90) para as 
variáveis supracitadas, fornecendo indícios de um bom ajuste do modelo.  
 Na Tabela 4, apresentam-se os resultados do modelo de regressão, estimado por meio 
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da abordagem stepwise. Destaca-se que os pressupostos do modelo clássico de regressão 
linear foram atendidos no modelo proposto (homoscedasticidade dos resíduos, ausência de 
multicolineariedade e correta especificação do modelo). 

               Tabela 4: Resumo do modelo de regressão estimado. 
   R² 0,5351 
   R² Ajustado 0,5119 
     

IDV-M Coeficientes Erro Padrão t valor-p 
Constante -3,065809 9,598449 -0,32 0,750 
Tamanho 5,306233 0,8225735 6,45 0,000 
IFDM 31,35011 13,51987 2,32 0,022 
PT 3,829815 1,757572 2,18 0,032 
PMDB 3,519955 1,766227 1,99 0,049 
PR 5,386185 2,28784 2,35 0,021 

             Fonte: elaborada pelos autores. 

 Os resultados da estimação do modelo evidenciam cinco variáveis estatisticamente 
significativas como fatores explicativos para o nível de disclosure voluntário apresentado 
pelos entes públicos considerados na amostra. Nesse sentido, a variação no tamanho do 
município provoca uma variação positiva na variável dependente IDV-M, corroborando 
estudos anteriores (AHMED; COURTIS, 1999; VERRECCHIA, 2001; BRAGA, OLIVEIRA; 
SALOTTI, 2009; CRUZ, 2010) que já haviam identificado uma associação positiva e 
significativa entre o tamanho das entidades e níveis de disclosure. Neste estudo, a variável 
Tamanho engloba, mediante análise fatorial, as variáveis população (ln), receita orçamentária 
(ln) e transferências de recursos da União para os Municípios (ln), não fornecendo indícios 
que permitissem rejeitar as hipóteses H5; H6; e H7 elencadas na pesquisa. 
 A variação no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), também, provoca 
uma variação positiva na variável dependente IDV-M. Desse modo, foram encontrados 
indícios que não permitiram rejeitar a hipótese H10. Estudos anteriores (UNITED NATIONS, 
2004; CRUZ, 2010) já haviam encontrado relações positivas entre os níveis de evidenciação 
em portais eletrônicos e indicadores socioeconômicos, sob a premissa de que nações com 
melhores indicadores dessa categoria possuiriam melhores condições de realizar iniciativas 
mais consistentes em termos de governo eletrônico.  
 Quanto às variáveis PT, PMDB e PR, esperava-se, inicialmente, que não houvesse 
diferenças estatisticamente significativas no nível de divulgação de informações voluntárias 
nos portais eletrônicos de municípios governados por gestores de partidos distintos. Apesar de 
os partidos apresentarem ideologias e programas de governo diferentes, percebe-se uma 
acentuada dificuldade em identificá-los como atores políticos distintos. No entanto, foram 
encontradas evidências estatísticas de que municípios governados por gestores filiados ao PT, 
PMDB e PR apresentam, em média, IDV-M superior ao verificado em municípios cujos 
gestores encontram-se filiados a outros partidos (categoria de referência), fornecendo indícios 
que permitiram rejeitar a hipótese H2. O PT e o PMDB respondem, juntos, por mais de 25% 
do total de indivíduos filiados a partidos políticos no Brasil, sendo que o PMDB contava com 
2.353.194 filiados em setembro de 2012 e o PT com 1.547.927 (TSE, 2012). O PR ocupava a 
oitava posição, contando com 764.092 filiados.  
 Os grandes partidos têm um maior efeito sobre a comunidade, uma vez que possuem 
grande visibilidade e atraem atenção significativa. Portanto, para continuarem operando com 
sucesso, estas organizações, assim como as empresas privadas, devem agir dentro dos limites 
do que a sociedade identifica como um comportamento socialmente aceitável 
(O’DONOVAN, 2002). As evidenciações contábeis são uma forma de se demonstrar para a 
sociedade o cumprimento de tais expectativas, de modo que os gestores relacionados aos 
partidos elencados (PT, PMDB e PR) poderiam querer ampliar as divulgações voluntárias 
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com o intuito de recuperar ou diminuir a possibilidade de perda de legitimidade de seus 
partidos perante a sociedade.  
 Adicionalmente, o R² Ajustado indica que 51,19% da variação na variável dependente 
IDV-M pode ser explicada pelas variações ocorridas nas variáveis independentes 
consideradas no modelo: IFDM, PT, PMDB, PR e Tamanho. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Este estudo, que teve por objetivo identificar as características explicativas do nível de 
disclosure voluntário de municípios do Estado de Minas Gerais em seus portais eletrônicos, 
encontrou como principal evidência que os municípios da amostra apresentam, em geral, 
níveis baixos de divulgação de informações voluntárias, uma vez que as pontuações 
encontradas para o IDV-M ficaram, em média, abaixo de 50% da pontuação máxima possível 
(134 pontos). O ente público com a menor pontuação alcançou 3 pontos (Simão Pereira) e o 
município com maior índice atingiu 86 pontos (Belo Horizonte). Constatou-se que os 
municípios analisados estão usufruindo, apenas de forma limitada, dos benefícios advindos de 
uma maior divulgação de informações.  
 Prado (2004) considera que uma das premissas fundamentais da democracia 
representativa é que o governo deve ser visível, portanto, por princípio, nada pode permanecer 
escondido. Assim, é essencial que os governantes tornem públicos não só os próprios atos, 
mas disponibilizem informações relativas à administração pública de forma a tornar o 
governo cada vez mais transparente. A transparência do setor público gera credibilidade e 
permite que a sociedade tenha condições de exercer controle quanto à utilização dos recursos 
públicos (LOCK, 2003), propiciando uma maior aproximação entre o Estado e a sociedade. 
Adicionalmente, conforme já mencionado, as entidades públicas que apresentam maior nível 
de disclosure estão, teoricamente, oferecendo mais mecanismos de monitoramento das 
atividades do gestor público (agente) para os cidadãos (principais), de modo que o 
compromisso de uma maior divulgação reduz a assimetria de informação (VERRECHIA, 
2001). A evidenciação de informações voluntárias, especificamente, tem a possibilidade de 
apresentar linguagem mais acessível e atrativa aos cidadãos, permitindo o exercício da 
cidadania e exercendo papel fundamental no processo de legitimação das entidades públicas.  
Curiosamente, os municípios da amostra não priorizam a divulgação destas informações, 
gerando empecilhos para o exercício pleno da accountability e do controle social. 
 A análise do modelo de regressão linear identificou cinco variáveis explicativas do 
nível de disclosure voluntário de municípios do Estado de Minas Gerais: Tamanho, IFDM, 
PT, PMDB e PR, confirmando estudos anteriores que já haviam identificado uma relação 
positiva e significativa entre o tamanho das entidades e níveis de disclosure; e entre 
indicadores socioeconômicos e os níveis de evidenciação em portais eletrônicos.  
 Esperava-se que para as variáveis PT, PMDB e PR não houvesse diferenças 
estatisticamente significativas no nível de divulgação de informações voluntárias nos portais 
eletrônicos dos municípios governados por gestores de partidos distintos. Uma possível 
explicação para a situação encontrada seria o fato de que o PT, o PMDB e o PR respondem, 
juntos, por mais de 30% do total de indivíduos filiados a partidos políticos no Brasil, sendo, 
portanto, partidos de grande visibilidade, o que implicaria em preocupações maiores no 
sentido de recuperar ou manter sua legitimidade perante a sociedade. Além disso, o PT e o 
PMDB foram fundados em 1980, ainda em meados da Ditadura Militar no Brasil, período de 
supressão de liberdades individuais e censura de meios de comunicação. Tal fato, também, 
poderia explicar uma maior preocupação destes partidos com a transparência pública. O PR, 
por sua vez, criado a partir da união do Partido Liberal (PL) com o Partido da Reedificação da 
Ordem Nacional (PRONA), é de formação mais recente (2006). Assim, apesar de o PR contar 
com um considerável número de filiados, por ser de formação recente, pode, ainda, não estar 



 

 15 

totalmente consolidado perante a sociedade. De forma similar ao que ocorre com empresas 
jovens, que são mais caracterizadas pela incerteza do que as com mais tempo de existência, 
pressupondo-se que as primeiras precisariam prestar mais informações (MACAGNAN, 
2009); partidos políticos de criação recente, também, poderiam suscitar maior desconfiança 
dos eleitores, minimizando esta situação mediante a maior preocupação com a transparência.  
 Por fim, das 12 características dos municípios elencadas neste estudo, foram 
consideradas estatisticamente significativas as variáveis: população, receita orçamentária e 
transferências de recursos da União para os Municípios (agrupadas no fator Tamanho), além 
da filiação partidária (PT, PMDB e PR) e IFDM.  A maior parte das variáveis que podem ser 
consideradas características explicativas do nível de disclosure voluntário de municípios do 
Estado de Minas Gerais refletem as condições econômicas e sociais destes entes públicos, 
fornecendo evidências de que indicadores de natureza socioeconômica exercem maior 
influência no nível de disclosure voluntário do que outras variáveis explicativas. 
 
REFERÊNCIAS 
 
AHMED, K.; COURTIS, J. K. Associations between Corporate Characteristics and 
Disclosure Levels in Annual Reports: a Meta-Analysis. The British Accounting Review, v. 31, 
n. 1, p. 35–61, mar. 1999. 
 
ALBUQUERQUE, J. H. M. et al. Um estudo sob a óptica da teoria do agenciamento sobre a 
accountability e a relação Estado-sociedade. In: Congresso USP de Controladoria e 
Contabilidade, 7, 2007. São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 2007. CD-ROM. 
 
ARMSTRONG, C. S.; GUAY, W. R.; WEBER, J. P. The role of information and financial 
reporting in corporate governance and debt contracting. Journal of Accounting and 
Economics, v. 50, p. 179–234, 2010. 
 
BRAGA, J. P.; OLIVEIRA, J. R. S.; SALOTTI, B. M. Determinantes do Nível de Divulgação 
Ambiental nas Demonstrações Contábeis de Empresas Brasileiras. In: Congresso USP de 
Controladoria e Contabilidade, 9º, 2009. São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 2009. 
 
BRASIL. Lei nº 12.034, de 29 de Setembro de 2009. Altera as Leis nº 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, 9.504, de 30 de setembro de 1997 e 4.737, de 15 de julho de 1965.  
 
CARLOS, F. A. et al. Uma Discussão sobre a Criação de Indicadores de Transparência na 
Gestão Pública Federal como Suporte ao Ciclo da Política Pública. Revista de Contabilidade 
do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, v.13, n.2, p.1-15, maio/ago, 2008. 
 
CATAIA, M. Federalismo Brasileiro. As Relações Intergovernamentais Analisadas a partir 
das Transferências Voluntárias (União/Municípios). Revista Geográfica de América Central, 
Número Especial EGAL, Costa Rica, p. 1-16, II semestre 2011. 
 
CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Fiscalização de Recursos Federais a 
partir de Sorteios Públicos. 2012. 
 
CORBARI, E. C. Accountability e Controle Social: Desafio à Construção da Cidadania. 
Cadernos da Escola de Negócios da UniBrasil, Curitiba, n. 2, jan./jun. 2004. 
 
CRUZ, C. F. Transparência da Gestão Pública Municipal: Referenciais Teóricos e a Situação 



 

 16 

dos Grandes Municípios Brasileiros. 2010. 140 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Contábeis) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 
 
CRUZ, C. F.; SILVA, L. M.; SANTOS, R. Transparência da gestão fiscal: um estudo a partir 
dos portais eletrônicos dos maiores municípios do Estado do Rio de Janeiro. Contabilidade, 
Gestão e Governança, Brasília, v. 12, n. 3, p. 102-115, set./dez. 2009.  
 
DE LUCA, M. M. M. et al. Associação de Modelos de Sucesso Profissional e Gênero entre 
Graduandos de Ciências Contábeis. In: Congresso ANPCONT, V, 2011. Vitória-ES. Anais... 
Vitória-ES: ANPCONT, 2011. CD-ROM. 
 
DOBLER, M. How informative is risk reporting? A review of disclosure models. Munich 
Business Research Working Paper, Social Science Research Network, n. 1, jan. 2005. 
 
FRANCIS, J.; KHURANA, I.; PEREIRA, R. Disclosure incentives and effects on cost of 
capital around the world. The Accounting Review, v. 80, p. 1125-1162, out. 2005. 
 
GOULART, A. M. C. Evidenciação Contábil do Risco de Mercado por Instituições 
Financeiras no Brasil. 2003. 202 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
GRACILIANO, E. A. et al. Accountability na Administração Pública Federal: Contribuição 
das Auditorias Operacionais do TCU. Pensar Contábil, v. 12, n. 47, p. 43-51, jan./mar. 2010. 
 
GRAU, N. C. A democratização da administração pública: os mitos a serem vencidos. In: 
Cadernos da Fundação Luís Eduardo Magalhães, n.8, Gestão pública e participação. 
Salvador: FLEM, 2005. 
 
GROSSI, M. P.; MIGUEL, S. M. Transformando a diferença: as mulheres na política. Revista 
Estudos Feministas, Florianópolis, v. 9, n. 1, ano 9, 1º semestre, p. 167-206, 2001. 
 
HACKSTON, D.; MILNE, M. J. Some determinants of social and environmental disclosures 
in New Zealand companies. Accounting, Auditing & Accountability Journal. v. 9, n. 1, 1996, 
p. 77-108. 
 
HENDRIKSEN, E. S.; VAN BREDA, M. F. Teoria da Contabilidade. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
 
HOPE, O. Firm-level disclosures and the relative roles of culture and legal origin. Journal of 
International Financial Managerial and Accounting, v. 14, n. 3, p. 218-248, jan. 2003. 
 
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 
Demográfico 2010. 
 
JENSEN, M. C.; MECKLING, W. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and 
ownership structure. Journal of Financial Economics, v. 3, p. 305-360, 1976. 
 
KINZO, M. D. G. Os partidos no eleitorado: percepções públicas e laços partidários no Brasil. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 20, n. 57, p. 65-81, fev. 2005.  
 



 

 17 

LANZANA, A. P. Relação entre disclosure e governança corporativa das empresas 
brasileiras. 2004. 165 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - USP, São Paulo. 
 
LEUZ, C.; VERRECCHIA, R. The economic consequences of increased disclosure. Journal 
of Accounting Research, v. 38, p. 91-124, jul. 1999. 
 
LEVY. E. Apresentação. In: KONDO et al. Transparência e Responsabilização no Setor 
Público: Fazendo Acontecer. Brasília: Coleção Gestão Pública, 2002. 
 
LIMA, G. A. S. F de. Utilização da Teoria da Divulgação para avaliação da relação do nível 
de disclosure com o custo da dívida das empresas brasileiras. 2007. 118 f. Tese (Doutorado 
em Controladoria e Contabilidade). Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
LOCK, F. N. Transparência da gestão municipal através das informações contábeis 
divulgadas na Internet. 111 f. 2003. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) –
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
LOUREIRO, M. R.; TEIXEIRA, M. A. C.; PRADO, O. Construção de Instituições 
Democráticas no Brasil Contemporâneo: Transparência das Contas Públicas. Organização & 
Sociedade - O&S, v.15, n.47, p. 107-119, out./dez. 2008. 
 
MACAGNAN, C. B. Evidenciação Voluntária: fatores explicativos da extensão da 
informação sobre recursos intangíveis. Revista Contabilidade & Finanças, USP, São Paulo, v. 
20, n. 50, p. 46-61, mai./ago. 2009. 
 
MINGOTI, S. A. Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: uma 
abordagem aplicada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. 
 
MOSHER, F. C. Democracy and the public service. New York: Oxford University, 1968. 
 
MURCIA, F. D. R. Fatores determinantes do nível de disclosure voluntário de companhias 
abertas no Brasil. 2009. 182 f. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) - USP, São Paulo. 
 
NUNES, J. G.; TEIXEIRA, A. J. C.; NOSSA, V. Análise das Variáveis que influenciam a 
Adesão das Empresas ao índice Bovespa de Sustentabilidade In: EnANPAD, XXXIII, 2009. 
São Paulo. Anais... São Paulo: ANPAD, 2010. CD-ROM. 
 
O’DONOVAN, G. Environmental disclosures in annual report. Extending the apllicability 
and predictive power of legitimacy theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal, v. 
15, n. 3, p. 344-371, 2002. 
 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil. 2012.  
 
PRADO, O. Governo Eletrônico e Transparência: a Publicização das Contas Públicas das 
Capitais Brasileiras. 2004. 182 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública e 
Governo) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 
São Paulo. 
 
SANTANA JÚNIOR, J. J. B. 2008. 177 f. Transparência fiscal eletrônica: uma análise dos 



 

 18 

níveis de transparência apresentados nos sites dos poderes e órgãos dos Estados e do Distrito 
Federal do Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Universidade de 
Brasília/UFPB/UFPE/UFRN, Recife. 
 
SCARPIN, J. E. Estudo dos fatores condicionantes do Índice de Desenvolvimento Humano 
nos municípios do Estado do Paraná: instrumento de controladoria para a tomada de decisões 
na gestão governamental. 2006. 402 f. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) - 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
SCHLEGEL, R. Educação e Comportamento Político: os retornos políticos decrescentes da 
escolarização brasileira recente. 2010. 325 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) - USP. 
 
SISTEMA FIRJAN. Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM). 2012. 
 
________. Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF). 2012. 
 
SLOMSKI, V. et al. Governança Corporativa e Governança na Gestão Pública. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 
UNITED NATIONS. UN global e-government survey 2003. New York, 2004. 
 
VERRECCHIA, R. E. Essays on Disclosure. Journal of Accounting and Economics, n. 32, p. 
97-180, jun. 2001. 
 
WATTS, R. L.; ZIMMERMAN, J. L. Positive Accounting Theory. New Jersey: Prentice-
Hall,1986.  


