
 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

1 

 

ANÁLISE DOS FATORES DETERMINANTES DA TRANSPARÊNCIA FISCAL 

ATIVA NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

Gabriel Aragão Wright 

Mestre em Ciências Contábeis pelo Programa Multiinstitucional e Inter-Regional 

UnB/UFPB/UFRN 

Vínculo Institucional: Controladoria Geral da União (CGU) 

Endereço: Avenida Presidente Epitácio Pessoa – Térreo nº 3883, Bairro Miramar. João 

Pessoa/PB - CEP: 58.032-000 

E-mail: garagao71@gmail.com 

Telefone: 83-2108-3053 / 9112-9680 

 

Edilson Paulo 

Doutor em Contabilidade e Controladoria 

Vínculo Institucional: Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Endereço: Departamento de Finanças e Contabilidade – Campus Universitário I – Jardim 

Cidade Universitária. João Pessoa/PB – CEP: 58.059-900 

E-mail: epaulo@ccsa.ufpb.br 

Telefone: 83-3216-7285 

Resumo 

A transparência das finanças públicas é um tema crescente a nível mundial. No Brasil, 

recentemente passou a existir uma maior regulamentação em relação à transparência fiscal 

(Lei Complementar nº 131/2009 e Lei nº 12.527/2011), afetando o cenário nacional em 

relação ao direito de acesso à informação. Esse novo cenário torna relevante e oportuna uma 

investigação quanto à transparência fiscal ativa ofertada pelos mais distintos municípios. 

Diante do exposto, tem-se o seguinte problema de pesquisa: Quais os fatores determinantes da 

transparência fiscal ativa nos governos municipais brasileiros? Visando responder essa 

questão de pesquisa, buscou-se uma análise dos sites oficiais dos municípios, sendo os 

mesmos mensurados de acordo com o Índice da Transparência Pública (ITP), elaborado pela 

Associação Contas Aberta com base no contexto nacional. Estudou-se a variação da 

transparência ativa fiscal por meio de seis variáveis explicativas associadas à urbanização, 

idade, educação, renda, receita tributária e competição política. Dessa forma buscou-se  

identificar quais fatores afetam a transparência fiscal dos municípios. Baseando-se em uma 

amostra composta por 384 municípios brasileiros, foram analisadas as variáveis determinantes 

da transparência empregando-se uma análise bivariada por intermédio de testes de correlação, 

além de uma análise multivariada com o modelo de regressão Tobit. Os resultados desta 

pesquisa sugerem que a urbanização, educação, renda e receita tributária afetam 

significativamente o nível de transparência fiscal dos municípios brasileiros. 

 

Palavras-chave: Transparência Fiscal; Acesso à Informação; Municípios. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A transparência pública tem se tornado um tema cada vez mais presente nas discussões 

e estudos da administração pública. Gradativamente, a sua associação com um sentimento de 

legitimidade, democracia e accountability tem promovido a adoção de novas políticas e 

regulamentações nas estruturas governamentais. Segundo Mendel (2009), enquanto em 1990 

apenas 13 países haviam adotado leis nacionais que tratavam do direito de acesso à 

informação, em 2009, mais de 90 países já apresentam normativos dessa natureza. 

Nesse cenário, o Brasil vem, nos últimos anos, passando por uma reforma no que se 

refere ao direito de acesso à informação. Devido à promulgação da Lei Complementar nº 
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131/2009 e da Lei nº 12.527/2011, passou a existir um novo contexto regulatório, onde deve o 

acesso à informação torna-se regra e o sigilo a exceção. A nova legislação obriga a União, os 

Estados e os Municípios a disponibilizarem informações sempre que solicitadas, além de 

divulgar proativamente informações financeiras e orçamentárias na internet em tempo real, 

para tanto, considerado o prazo máximo de um dia útil.  

Toda essa reforma no direito de acesso à informação vem a se configurar em um 

desafio para administração pública brasileira, sendo importante o estudo dos municípios 

dentro de uma mesma realidade, para que se possa realizar uma análise mais homogênea e 

obter resultados mais práticos, como bem pontuam Sánchez, Aceituno e Domínguez (2013).  

No Brasil, os municípios têm assumido cada vez mais uma maior responsabilidade e 

autonomia, passando a enfrentar novos desafios desde a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 (PINHO; SACRAMENTO, 2009). Entretanto, segundo Cassell e Mullaly (2012), os 

governos menores são mais propensos a estarem em um estágio inicial de desenvolvimento, 

no que se refere à transparência municipal.  

Observa-se que diversos estudos internacionais têm sido realizados com a intenção de 

verificar o nível de divulgação de informações dos governos e quais os fatores que 

influenciam nesse comportamento (ALT; LASSEN; SHANNA, 2006; CASSELL; 

MULLALY, 2012; CINCA; TOMÁS; TERRAGONA, 2008; GALERA et al, 2011; 

HAMEED, 2005; JORGE; PATTARO; LOURENÇO, 2011;  LASWAD; FISHER; 

OYELERE, 2001;  PIOTROWSKI; VAN RYZIN, 2007; SANCHEZ; ACEITUNO; 

DOMÍNGUEZ, 2013; WEHNER; RENZIO, 2013), existindo na literatura atual mais de 150 

variáveis que já foram citadas como forma de analisar os fatores que motivam a abertura de 

informações das administrações públicas (BAKAR; SALEH, 2011). 

Sabe-se que o nível de transparência pode ser afetado diferentemente pelos fatores 

econômicos, políticos e sociais de cada governo. Assim, diante da nova regulação brasileira 

sobre acesso à informação, da importância atribuída à transparência governamental e do 

desafio que se apresenta para a sua implementação nos municípios brasileiros, verifica-se a 

seguinte questão de pesquisa: Quais os fatores determinantes da transparência fiscal ativa 

nos governos municipais brasileiros?  

O objetivo desta pesquisa é identificar quais variáveis explicam o comportamento da 

transparência fiscal ativa nos municípios brasileiros. Para atender os propósitos deste estudo, 

além desta introdução, apresenta-se um breve referencial teórico e as hipóteses escolhidas 

para investigação da problemática. Posteriormente, expõe-se a metodologia utilizada, seguida 

da apresentação e análise dos resultados da pesquisa, sendo , por fim, exposta as 

considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO E HIPÓTESES DE ESTUDO 

 

2.1 Breve Contextualização do Referencial Teórico 

Na literatura que examina a divulgação voluntária de informação financeira no setor 

público, boa parte se baseia na aplicação da Teoria da Agência (ALT; LASSEN; SHANNA, 

2006; CINCA; TOMÁS; TERRAGONA, 2008; GALERA et al, 2011; CASSELL; 

MULLALY, 2012; WEHNER; RENZIO, 2013). Outros conceitos como o da accountability 

ou da governança pública, também são extremamente utilizados para tratar desse tema. 

Um governo atua geralmente com uma delegação de autoridade pelo cidadão, sendo 

esta uma clássica relação baseada na Teoria da Agência. Assim, pode-se verificar que uma 

relação de agência ocorre com a delegação de alguma autoridade para a tomada de decisão 

por um agente, entretanto, há boas razões para acreditar que o agente nem sempre agirá no 

melhor interesse do principal (JENSEN; MECKLING, 1976).  

Zimmerman (1977) aponta que o agente e o principal são racionais, avaliam e agem 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

3 

 

tentando maximizar os seus interesses, sendo provável que o agente nem sempre venha a agir 

no melhor interesse do principal, passando esse desvio na conduta a ser considerado como um 

problema de agência, que pode ocorrer em vários contextos organizacionais, tanto em 

empresas como na administração pública.  

Stiglitz (1999) demonstra que o problema de agência tem origem na imperfeição da 

informação, assim, no caso da relação de agência no governo, verifica-se que os funcionários 

governamentais têm muito mais informações do que a população, conhecendo melhor o 

cenário para a tomada de decisão, o que permite direcioná-las de acordo com os seus 

interesses. Para Alt, Lassen e Shanna (2006), a transparência ajuda a solucionar o problema da 

informação imperfeita. 

Levando em consideração outro ponto importante no estudo da transparência e na 

relação entre o cidadão e o governo, Lopes e Freire (2010, p. 7273) abordam que a essência 

do termo accountability recai sobre a noção de que o agente desempenha relevantes atividades 

públicas, devendo sempre explicar o que faz, como faz, por que faz, quanto gasta, entre outras 

informações que possam ser necessárias para que se possa realizar um julgamento adequado 

sobre a suas ações. Dessa forma, torna-se essencial a figura da transparência pública que 

funciona como uma ferramenta para alcançar a accountability, tendo um caráter instrumental 

(PIOTROWSKI; VAN RYZIN, 2007).  

Campos (1990) demonstra como é difícil a tradução do termo “accountability” para a 

língua portuguesa. Segundo a autora, não existe apenas a falta de uma palavra no nosso 

vocabulário que traduza o referido termo, mas sim o próprio conceito, o que pode apresentar 

raízes no comportamento da sociedade e no cenário administrativo vivido. 

Schedler (1999) assevera que a definição de accountability repousa sobre a 

answerability e o enforcement, onde sobre o primeiro termo existe a ideia da informação e da 

justificação, enquanto o enforcement representa a capacidade de punição. 

Nesse sentido, o International Federation of Accountants (IFAC), na sua Policy 

Position nº4, indica a importância de que os governos tenham credibilidade e busquem 

estabelecer uma relação de maior confiança com os seus constituintes, sendo necessária uma 

atuação com uma maior accountability e transparência, o que significa fornecer informações 

claras e completas sobre as consequências financeiras das decisões econômicas, políticas e 

sociais (IFAC, 2012).  

No contexto da governança pública, Matias-Pereira (2010, p.137) afirma que a 

transparência consiste em “providenciar aos stakeholders a confiança no processo de tomada 

de decisão e nas ações de gestão das entidades públicas durante a sua atividade”. 

Stiglitz (1999) aponta que a governança no setor público difere da encontrada no setor 

privado, não existindo um mecanismo de mercado que auxilie no seu exercício. De forma 

contrária, muitas agências públicas operam numa espécie de monopólio onde a saída não é 

uma opção. O referido autor ainda destaca que somente por intermédio de uma participação 

social em um debate informado, poderá vir a existir uma governança eficaz.  

Nesse sentido, verifica-se que os principais desafios da governança pública residem 

em questões como a accountability, transparência e o envolvimento da sociedade civil no 

processo de orçamento público, possibilitando o acompanhamento da tomada de decisão e a 

responsabilização dos gestores (RENZIO; GOMEZ; SHEPPARD, 2009). Diante do exposto, 

percebe-se a relevância da transparência pública tendo em vista a legitimidade do gestor e a 

melhoria da gestão pública.  

Lewis (2011) aponta que devido ao crescimento da tecnologia e a diversidade global, o 

conceito de transparência pública não é algo simples, sendo, no entanto, possível uma 

definição de um entendimento geral. De uma forma mais abrangente, Meijer (2009) conceitua 

transparência como a disponibilidade de informações sobre um ator permitindo o 

acompanhamento do seu funcionamento. De forma mais resumida, Piotrowski e Van Ryzin 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

4 

 

(2007) afirmam que a transparência governamental é a capacidade de descobrir o que está 

acontecendo dentro do governo. 

Lewis (2011) aponta a existência de duas formas de transparência mais tradicionais, 

uma denominada formal-passiva, onde pode o cidadão requerer informações, devendo a 

administração pública responder os pedidos e disponibilizar o material; outra conhecida como 

formal-ativa, onde deve existir a publicação on-line de informações sem que exista qualquer 

solicitação por parte da sociedade. O autor insere o termo formal, pelo fato dessa 

transparência ser fornecida pelo estado e não por uma entidade da sociedade. 

Segundo Mendel (2009), os órgãos públicos devem ter a obrigação de publicar 

informações essenciais, devendo o direito de acesso não apenas contemplar a exigência de 

informação (transparência passiva), mas também a sua divulgação proativa (transparência 

ativa), já que o acesso de muitas pessoas depende da publicação da informação, sem a 

necessidade de uma requisição. 

No Brasil, essa obrigatoriedade de divulgação da informação teve uma importante 

alteração com Constituição Federal de 1988, que no seu no inciso XXXIII do Art. 5º 

disciplinou o direito de acesso à informação pública. Esse direito recentemente foi melhor 

regulamentado com as promulgações da Lei Complementar nº 131/2009 e da Lei nº 

12.527/2011, denominadas respectivamente de Lei Capiberibe e Lei de Acesso à Informação.  

A Lei Complementar nº 131/2009, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), disciplinando a transparência ativa, passando a figurar no inciso II do Parágrafo único 

do Art. 48 da LRF a exigência de que toda a administração pública disponibilize informações 

financeiras e orçamentárias, em tempo real, por meio eletrônico de amplo acesso público.  

Assim, diante do exposto, verifica-se que a Lei Complementar nº 131/2009 vem 

trazendo uma reforma na transparência pública do Brasil, sendo necessário investigar o seu 

cumprimento, bem como verificar as práticas utilizadas pelos entes públicos.  

 

2.2 - Construção das Hipóteses de Pesquisa  

Conforme mencionado anteriormente, Bakar e Saleh (2011) conseguiram identificar 

150 variáveis que foram utilizadas para estudar os determinantes da divulgação voluntária de 

informações por entidades do setor público. Posteriormente, buscaram sintetizar os dados 

utilizados nesses estudos por similaridade, encontrando 27 tipos de variáveis que, de forma 

geral, se relacionavam a fatores sociais, demográficos, econômicos ou políticos.  

 Assim, diante do exposto e com base em estudos anteriores, pretende-se utilizar as 

variáveis Urbanização, Educação, Idade, Renda per Capta, Receita Tributária e Competição 

Política, para tentar explicar o grau da transparência fiscal ativa disponibilizada pelos 

municípios brasileiros. Dessa forma, foram selecionadas variáveis de acordo com o exposto a 

seguir. 

 

2.2.1 Urbanização (URB) 

Ingram (1984) apontou que eleitores organizados geralmente tendem a monitorar e 

exigir mais informações do governo. Assim, estudando a contabilidade dos estados que 

compõem os Estados Unidos da América (EUA), verificou que a urbanização é um dos fatores 

que influencia positivamente na disponibilização de mais informações contábeis.  

Laswad, Fisher e Oyelere (2001) buscaram, por sua vez, comparar as informações 

financeiras disponibilizadas voluntariamente pelas cidades, regiões e distritos da Nova 

Zelândia, já que teoricamente as cidades teriam, em seus conselhos, um maior número de 

representantes de uma área metropolitana. Nesse contexto, verificaram que a urbanização 

influência na disponibilização de informação financeira. 

No mesmo sentido, Cassel e Mullaly (2012) investigaram a existência de uma relação 
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positiva entre a população urbana e a existências de sites governamentais nos municípios 

norte-americanos. Os autores explicam que os cidadãos em áreas urbanas geralmente são 

capazes de fazer maior uso dos sites governamentais, haja vista a maior conectividade nas 

áreas urbanas.  

Dessa forma, pode-se levantar a seguinte hipótese sobre urbanização dos municípios 

brasileiros: 

Hipótese 1 - O nível de transparência fiscal ativa tem relação positiva com a taxa 

de urbanização dos municípios. 

Para analisar essa hipótese será utilizado como métrica o percentual da população 

residente na área urbana, conforme estudo realizado por Cassel e Mullaly (2012).  

 

2.2.2 Idade (IDA) 

Piotrowski e Van Ryzin (2007) afirmam que as pessoas mais idosas geralmente são 

mais favoráveis à existência de uma transparência fiscal, estando a idade significativamente 

relacionada com a demanda para que o governo disponibilize informações nos seus sites. 

Entretanto, os autores demonstram que os cidadãos mais idosos tendem a solicitar menos 

informações e documentos, provavelmente por demonstrarem uma maior dificuldade de 

utilização da internet.  

Cassell e Mullaly (2012) também apontam que as pessoas mais idosas, geralmente, 

apresentam uma maior dificuldade para lidar com as ferramentas relacionadas à internet, além 

de existir um maior envolvimento do público mais jovem no que se refere à política local, 

passando a existir uma maior pressão para uma operacionalização por intermédio dos sites 

governamentais. Entretanto, mesmo estudando a hipótese de uma relação inversa entre a idade 

média da população e a disponibilização de sites, concluem os autores pela não existência de 

uma relação significativa entre a transparência e a idade, no cenário dos municípios norte-

americanos.  

Assim, diante das pesquisas já realizadas investigando a idade como um dos fatores 

determinantes da transparência pública, faz-se importante essa verificação frente à realidade 

brasileira, tornando-se oportuno investigar a seguinte hipótese: 

 Hipótese 2 - O nível de transparência fiscal ativa tem uma relação inversa com a 

idade da população. 

Visando essa investigação foi utilizada como proxy a média etária da população 

municipal, de forma semelhante aos estudos realizados por Piotrowski e Van Ryzin (2007) e 

Cassell e Mullaly (2012). 

 

2.2.3 Educação (EDU) 

Piotrowski e Van Ryzin (2007) discorrem que a educação é um dos fatores potenciais 

que devem ser estudados como determinante para as demandas de uma maior transparência 

pública. Para os autores, quanto maior o nível de escolaridade da população, maior a sua 

capacidade de cobrança do governo e, por consequência, maior a transparência 

governamental. 

Cassell e Mullaly (2012), ao estudarem os municípios dos EUA, encontraram 

evidências de que quanto mais educada e urbana for a população, maior a possibilidade da 

existência de um sítio eletrônico. Na mesma linha, Siau e Long (2004, p.225) argumentam, 

com base na Teoria do Capital Humano, que a educação é um dos determinantes importantes 

de desenvolvimento do governo eletrônico.  

Cinca, Tomás e Terragona (2008) estudaram se o ambiente influencia a divulgação 

voluntária de informações financeiras em 92 municípios espanhóis, e apontam que as 

localidades que apresentam uma população com maior número de anos de estudos tendem a 

apresentar sites com mais informações. 
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Como estudos anteriores demonstram que uma maior transparência frente ao nível 

educacional da população, torna-se oportuno investigar a seguinte hipótese: 

 Hipótese 3 - O nível de transparência fiscal ativa tem relação positiva com o nível 

de educação do município. 

Assim como Piotrowski e Van Ryzin (2007) e Cassell e Mullaly (2012), este estudo 

utilizou o número percentual de licenciados em universidades como proxy para nível 

educacional. 

 

2.2.4 Renda per capta (PIB) 

Em estudo realizado sobre a transparência fiscal de 57 países para o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Hameed (2005) observou que as nações que obtem uma maior renda per 

capta, geralmente apresentam uma maior transparência. Para o seu estudo o autor utilizou 

como proxy para a variável renda, o Produto Interno Bruto (PIB) per capta das nações.  

Ingram (1984) aponta que entre os fatores que influenciam as práticas de divulgação 

da contabilidade governamental dos estados norte-americanos, encontra-se a renda per capta. 

Já Piotrowski e Van Ryzin (2007) apontam que, em relação aos governos locais dos EUA, a 

renda está relacionada com uma maior demanda por transparência.  

Siau e Long (2004, p. 231) realizaram uma pesquisa quanto aos fatores que impactam 

o desenvolvimento do E-Gov, baseando-se em dois indicadores que traduziam o fator da 

tecnologia e o fator social. No estudo do fator social demonstraram a possibilidade de uma 

associação entre o maior desenvolvimento dos sítios eletrônicos e a renda média per capta. 

Para os autores, recursos governamentais e da sociedade podem ser simplesmente medidos 

por índices econômicos, podendo para a renda utilizar-se do PIB na sua representação. 

Assim, diante dos estudos apresentados, verifica-se importante a análise da seguinte 

hipótese:  

 Hipótese 4 - O nível de transparência fiscal ativa tem relação positiva com a 

renda per capta existente nos municípios. 

Baseando-se nos estudos de Siau e Long (2004) e Hameed (2005), utilizou-se como 

proxy da renda per capta municipal, o PIB per capta. 

 

2.2.5 Receita Tributária (REC) 
Wehner e Renzio (2013) descrevem que os governos tendem a ser mais responsáveis 

quando dependem da tributação dos seus próprios cidadãos para obtenção das receitas, 

estando também os cidadãos mais propensos a exigir essa responsabilização. Já Ingram (1984) 

verificou que a Receita Própria per capita é um dos fatores que influenciam em uma melhor 

divulgação da informação contábil. Para realizar a verificação o autor utilizou como proxy a 

receita municipal retirando as transferências intergovernamentais. 

Jorge, Pattaro e Lourenço (2011) observam que se a independência financeira é alta, 

isso significa uma responsabilidade acrescida para dar aos cidadãos explicações sobre onde e 

como está se gastando tais receitas, mas também se a receita própria é baixa isso exige um 

maior acompanhamento por parte dos cidadãos, demonstrando que o sinal de uma possível 

relação não é um assunto fácil. Mesmo assim, os autores optaram por investigar a relação com 

uma associação positiva, não encontrando, todavia, nenhuma influência da independência 

financeira do município em relação à transparência fiscal nos municípios italianos e 

portugueses. 

Assim, diante da relevância dos recursos econômicos nos estudos dos determinantes 

da transparência fiscal, passou-se a investigar a seguinte hipótese: 

 Hipótese 5 - O nível de transparência fiscal ativa tem relação positiva com a 

independência financeira dos municípios. 
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Diante do federalismo brasileiro, onde existe uma alta concentração dos recursos 

financeiros nos orçamentos da União e dos estados, e sabendo que, geralmente, boa parte 

desses recursos são distribuídos por programas e  transferências voluntárias, que já 

apresentam a obrigatoriedade de uma  utilização para fins específicos, percebe-se como 

relevante a utilização de dados que reflitam melhor a liberdade de escolha para utilização 

financeira dada ao gestor municipal, que pode sofrer uma maior demanda por parte dos 

cidadãos locais. 

Assim, por oportuno, entende-se mais adequado utilizar como proxy a proporção da 

receita tributária sobre a receita total, conforme utilizado no estudo de Jorge, Pattaro e 

Lourenço (2011).. 

 

2.2.6 Competição Política (POL) 
Ingram (1984) aponta a competição política como um dos pontos que conduz a uma 

melhor divulgação contábil pelos estados estadunidenses. Para o autor, o número de coalizões 

de indivíduos com uma finalidade eleitoral, tal como os partidos políticos, proporciona 

incentivos para um maior monitoramento da gestão pública.  

Estudando os determinantes políticos e econômicos da transparência fiscal nos estados 

norte-americanos, Alt, Lassen e Shanna (2006) verificaram uma associação positiva entre 

partilha do poder e maiores níveis de transparência fiscal, assim como o fato  da polarização 

política estar associada a uma menor transparência. Expõem os autores que, não existe uma 

medida acordada como única para competição política, assim utilizaram diversas medidas 

para testar essa hipótese, figurando entre elas o nível de concorrência para o cargo do 

executivo (dado pela proporção de votos obtidos na eleição) e a divisão do governo, sendo 

esta última, uma variável dicotômica que vislumbrava apontar se existia partidos diferentes 

controlando o executivo e o legislativo. 

Assim, aponta-se como oportuno estudar a relação entre a competição política e a 

transparência fiscal, tem-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 6 - O nível de transparência fiscal ativa tem relação positiva com a 

competição política. 

Baseado no estudo de Alt, Lassen e Shanna (2006), verificou-se a competição política 

utilizando como proxy o percentual de votos válidos recebidos pelo chefe do poder executivo 

na eleição municipal de 2012. Para analisar essa hipótese foram utilizados os dados 

disponibilizados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com base no resultado político 

das eleições de 2012. Ressalte-se que outras proxies foram também utilizadas no estudo 

citado, entretanto devido ao grande número de partidos políticos, e mesmo a falta de dados no 

cenários brasileiro, não foi possível a sua utilização neste trabalho. 

 

3 METODOLOGIA 

Quanto à tipologia, a pesquisa classifica-se como empírica, que segundo Martins 

(1994) refere-se às abordagens que privilegiam estudos práticos tendo um caráter técnico, 

restaurador e incrementalista, além de apresentar uma preocupação com a relação causal entre 

as variáveis. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma abordagem hipotético-dedutiva, 

privilegiando a construção de hipóteses por meio de observações em estudos anteriores, as 

quais serão testadas em vista da resolução do problema proposto. Quanto à forma de estudo, 

classifica-se este trabalho como uma pesquisa descritiva, passando a se descrever o fenômeno 

estudado por meio de pesquisas documental, bibliográfica e de campo. Em termos de 

procedimentos utilizados, foram adotados os métodos comparativo e estatístico, norteando-se 

a execução do estudo de forma quantitativa.  
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3.1 Universo e Amostra da Pesquisa 

O universo da pesquisa engloba o conjunto de municípios brasileiros (5.564), onde 

todos se encontram obrigados pela Lei Complementar nº 131/2009 a manter um nível mínimo 

de transparência ativa fiscal. Para obtenção da amostra buscou-se uma seleção probabilista 

aleatória estratificada, sendo aproveitados os sorteios realizados pela Controladoria Geral da 

União (CGU) quando da realização do Programa de Fiscalização por Sorteio Público. 

Segundo Agreti e Finlay (2012), a amostra estratificada divide a população em 

estratos, sendo a seleção realizada de acordo com esses grupos e um método de seleção 

amostral muito útil para as ciências sociais. Dessa forma, conforme realizado por Ribeiro e 

Zuccolotto (2012, p.42), utilizou-se os estados como estratos para dividir a amostra, 

conseguindo representar todas as unidades federativas existentes no Brasil. 

Visando a escolha dos entes a serem pesquisados, utilizou-se como forma de seleção o 

Programa de Fiscalização por Sorteio Público da CGU, o qual é operacionalizado com a 

seleção de municípios com menos de 500 mil habitantes por meio de sorteio.  

Sabendo que o Brasil apresenta apenas 37 municípios com mais de 500.000 habitantes 

e que desses 19 são capitais de estados, forma incluídas na amostra todas as capitais dos 

estados brasileiros, como forma de representação dos municípios maiores. A inclusão das 

capitais também se justifica pela importância no contexto econômico e social que as mesmas 

assumem na realidade de cada estado.  

Fonseca e Martins (1995) apontam que para o dimensionamento do tamanho de uma 

amostra que pretenda representar uma variável nominal ou ordinal com uma população finita 

deve se utilizar a Equação 1. No mesmo sentido, Ribeiro e Zuccolotto (2012), ao 

dimensionarem a amostra dos municípios para o estudo da transparência governamental, 

também utilizaram o mesmo procedimento, apontando ser esta a fórmula a mais apropriada 

para estudos que tenham uma população inferior a 100.000 observações. Assim, visando o 

dimensionamento da amostra deste estudo, este estudo utilizou a seguinte modelo (Equação 

1): 

    (1) 
Em que: n = amostra calculada; N = população; Z = variável normal padronizada associada ao nível de 

confiança; p = verdadeira probabilidade do evento; e = erro amostral. 

 

Utilizando um intervalo de confiança com 95%, o que nos oferece um valor crítico 

para a variável normal padronizada de 1,96 e adotando uma margem de erro máximo amostral 

de 5%, diante da fórmula apresentada passou-se a ter uma necessidade de utilizar no mínimo 

360 observações na amostra, para que se possa ter uma boa representação da população. Esse 

número significa 6,47% da população total. Ao final, respeitando o percentual por estado e as 

edições dos sorteios de 19/07/2006 a 08/10/2012, que foram utilizados a partir dos mais 

recentes para os mais antigos, selecionou-se uma amostra com 384 municípios, que 

representam conjuntamente 51,3 milhões de habitantes (26,9% da população brasileira) e R$ 

1.256 bilhões de PIB (33,3% do PIB total do país). 

 

3.2 Definição das Variáveis Utilizadas 

A Associação Contas Abertas se constitui em uma associação que entre outras 

contribuições a sociedade, vem atuando no sentido de acompanhar a execução orçamentária e 

divulgar situações pontuais da gestão pública. Essa entidade a partir de 2009 elaborou uma 

métrica visando uma mensuração qualitativa da transparência fiscal ativa governamental. 

Dessa forma, levando em consideração o ambiente brasileiro, foi criado por uma comissão de 

especialistas o Índice de Transparência Publica (ITP), o apresenta o seu cálculo dividido em 

três categorias: Conteúdo (60% do total), Séries Históricas (7,27% do total) e Usabilidade 
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(32,73% do total). 

Essa métrica já foi aplicada pela própria associação em duas oportunidades, 2010 e 

2012, quando mensuraram a transparência fiscal ativa governamental dos estados brasileiros. 

Diante do exposto, utilizou-se o referido índice para mensurar a o nível de transparência ativa 

municipal. 

Passou-se portanto a avaliar os sites municipais com base no ITP-M, sendo a 

verificação inicial realizada no período de 15/07/2013 a 20/08/2013. Para proporcionar maior 

robustez e confiabilidade nos dados, cada site foi reavaliado no período de 21/08/2013 a 

30/08/2013, realizando uma revisão nas notas atribuídas, buscando-se dessa forma evitar a 

existência de algum equívoco na aplicação da metodologia.  

Visando encontrar os sites e portais de transparência municipais, utilizou-se dois 

endereços padrão “www.nomedomunicipio.uf.gov.br” e 

“www.pm+nomedomunicípio.uf.gov.br”. Não sendo localizado o site nesses endereços, 

utilizou-se o buscador Google (www.google.com.br), sendo realizada uma pesquisa com o 

nome do município acrescido da sigla do estado da federação.  

Na impossibilidade de acesso ao site do município selecionado, de forma distinta a 

realizada por Cruz (2010), passou-se a atribuir uma nota zero, por se entender que o 

município não apresentou o principal instrumento para a transparência ativa, a internet. 

Conforme demonstrado anteriormente, estudou-se as determinantes da transparência 

ativa fiscal nos municípios brasileiros utilizando como base as seis hipóteses descritas 

anteriormente, sendo apresentada uma variável independente para cada um dos fatores 

explicativos.  

Para todas demais variáveis independentes espera-se uma relação positiva, onde 

quanto maior o valor encontrado na variável, maior deverá ser o nível de transparência 

encontrado. Assim, quanto maior a Urbanização (URB), Educação (EDU), renda per capta 

(PIB), Receita Tributária (REC) e Competição Política (POL), maior deverá ser o ITP-M. 

Apenas no que se refere à idade (IDA), espera-se uma relação negativa com a transparência 

fiscal, onde quanto maior a média etária, menor a utilização da transparência fiscal ativa, 

podendo estar associada a uma menor transparência. 

Os dados sobre urbanização (URB), idade (IDA), educação (EDU) e renda per capta 

(PIB) foram obtidos no resultado do Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Para analisar essa hipótese sobre as receitas tributários (REC), 

utilizou-se os dados disponibilizados pelo Banco de dados Finanças do Brasil (FINBRA) da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) relativo ao exercício 2010. Com relação a competição 

política (POL), os dados foram coletados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 

base no resultado político das eleições de 2012. 

 

 

3.3 Métodos Utilizados 

Inicialmente realizou-se uma análise descritiva das variáveis, utilizando-se como 

variáveis categóricas o tamanho da população e a região geográfica do município. Em 

seguida, realizou-se um teste de correlação entre as variáveis utilizadas nesta pesquisa. 

Entretanto, devido à falta de uma distribuição normal dos dados das variáveis utilizaram-se 

apenas testes não paramétricos, passando a ser verificada a correlação pelo Teste de Spearman 

e pelo Teste Kendall.  

Por fim, visando avaliar o poder explicativo das fatores determinantes deste estudo de 

forma agregada sobre a transparência fiscal ativa, realizou-se uma análise por meio de 

regressão multivariada. Para tanto, utilizou-se o seguinte modelo (Equação 2): 

ITP-Mi = α1+β1Urbi –  β2IDAi +β3EDUi +β4PIBi +β5RECi +β6POLi +εt,  (2) 
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Em que: ITP-M é o Índice de Transparência Publica do município i; URB é o nível de Urbanização do município 

i; IDA é a idade média dos habitantes do município i; EDU é o nível educacional do município i; PIB é a renda 

per capta  do município i, REC é receita tributária dividida pela receita total do município i; POL é o nível de 

competição política; e ε é o erro da regressão. 

A regressão multivariada foi estimada pelo método Tobit, que se constitui em um 

modelo mais adequado quando se tem uma variável censurada, como é o caso do ITP-M.  

O erro do modelo não apresentou uma distribuição normal, conforme teste Jarque-

Bera (p-value < 0,01), entretanto, com base no Teorema do Limite Central e na Lei dos 

Grandes Números (ou Teoria de Amostras Grandes), assumiu-se como consistentes os 

estimadores, sendo entendido que o relaxamento desse pressuposto não acarretaria na falta de 

robustez do modelo (BROOKS, 2008). . Segundo Brooks (2008), quando o tamanho da 

amostra for suficientemente grande a violação da normalidade não acarreta em consequências 

danosas ao modelo. Já Gujarati e Poter (2011) apontam que em uma amostra pequena, abaixo 

de 100 observações, a normalidade assume um papel fundamental, entretanto, em amostras 

grandes pode-se relaxar a hipótese de normalidade. 

A colinariedade foi verificada por meio da medida dos Fatores de Inflacionamento da 

Variância (VIF), não existindo nenhuma variável independente que tenha obtido um indicador 

maior que dez, o que demonstra a ausência de multicolinarieadade. O modelo foi calculado 

com o auxílio do software Gretl, sendo estimado com correção de White ou erro padrão 

robusto, o que busca a correção do pressuposto da homocedasticidade. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise Descritiva 

Visando investigar os fatores determinantes da transparência ativa fiscal nos 

municípios brasileiros, inicialmente verificou-se que dos 384 municípios da amostra 

pesquisada (Tabela 1), apenas 243 apresentaram um site com um portal de transparência que 

divulgava informações orçamentárias e financeiras, o que representa 63,28% dos casos 

analisados. Existiram 141 municípios que descumpriam a legislação, onde 63 destes não 

apresentavam sites e os outros 78 chegavam a apresentar um site, mas não possuíam um 

portal de transparência que divulgasse as informações financeiras. 

 Evidenciando melhor o cenário utilizou-se uma verificação com duas variáveis 

categóricas: região geográfica e tamanho. conforme pode ser verificado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Média do ITP-M por tamanho e região geográfica 

FAIXA Até 50.000 
De 50.001 até 

100.000 

Maior que 

100.000 
Total Geral 

REGIÃO 

Norte 
Freq. 26 2 9 37 

Média 1,59 0,24 5,30 2,42 

Nordeste 
Freq. 103 9 13 125 

Média 1,59 3,52 5,36 2,12 

Sudeste 
Freq. 95 6 11 112 

Média 3,25 4,02 4,70 3,43 

Sul 
Freq. 68 3 6 77 

Média 4,43 5,53 6,02 4,60 

Centro-

Oeste 

Freq. 27 1 5 33 

Média 3,20 5,60 5,23 3,58 

Total 
Freq. 319 21 44 384 

Média 2,82 3,74 5,26 3,15 

 Fonte: Elaboração própria. 
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Cruz (2010) ao analisar a média obtida no seu estudo, considerou-a baixa uma vez que 

não chegava a representar nem 50% da pontuação máxima possível. No mesmo sentido, a 

média geral do ITP-M apresentou um resultado com menos da metade da nota máxima 

possível (dez), sendo a média geral de 3,15, conforme exposto na Tabela 1. Essa média, 

considerada baixa, reflete de maneira geral a necessidade de melhoria na transparência ativa 

fiscal dos municípios brasileiros. Ressalte-se, contudo, que essa média é influenciada 

negativamente pelo grande número observações obtidas com a nota zero, que representam os 

municípios que não apresentavam sequer um site, devendo os mesmos serem mantidos neste 

estudo. Essa situação, demonstra ainda uma disparidade na realidade encontrada nos 

municípios, variando as observações entre as notas zero e 7,31. 

Aponta-se ainda que a região com a maior média do ITP-M foi a região Sul com um 

total de 4,60 pontos. Esse achado corrobora os resultados encontrados por Ribeiro e 

Zuccolotto (2012) quando da avaliação da divulgação de informações pela internet por 

municípios brasileiros, entretanto, difere no que diz respeito à segunda posição, que ao invés 

da região Sudeste, foi encontrada como segunda maior média a da região Centro-Oeste, que 

apresentou um ITP-M médio de 3,58 pontos. 

Visando melhor demonstrar essa distinção, utilizou-se o teste Krukal-Wallis para 

verificar a diferença entre as médias do ITP-M nas regiões geográficas sendo encontrado um 

coeficiente de 62,3718 (p-value = 9,20038E-13), o que demonstra ser uma diferença 

estatisticamente significante ao nível de 1% de confiança  .  

Quanto à população, na análise da Tabela 1 torna-se perceptível certa gradação da nota 

entre as classes, sendo verificado que quanto menor o número de habitantes no munícipio, 

normalmente, menor é a média obtida na mensuração da transparência ativa fiscal. Os 

municípios acima de 100.000 habitantes  apresentam um ITP-M médio acima da metade da 

métrica (5,26), enquanto as demais regiões apresentam médias abaixo, estando o ITP-M 

médio dos municípios com até 50.000 habitantes com 2,82, enquanto o dos com população 

entre 50.001 e 100.000 habitantes apresenta-se com 3,74 pontos.  

Analisando o desempenho dos municípios menores, verifica-se claramente o impacto 

do desempenho das regiões Norte e Nordeste, onde ambas obtiveram um ITP-M médio de 

1,59, influenciando negativamente na média geral de 2,82, entre os menores municípios. Caso 

fossem analisados apenas os menores municípios das demais regiões existiriam 190 

observações onde a média geral subiria para 3,66.  

Verifica-se que a média geral de 3,15 se configura numa baixa pontuação se 

comparada com as avaliações realizadas pela Associação Contas Abertas para os estado 

brasileiros. Nos exercícios de 2010 e 2012, a referida associação realizou a aplicação da 

mesma métrica utilizada neste estudo, apontando notas médias de 4,58 e 5,74, 

respectivamente. Percebe-se, portanto, que a média encontrada nesse estudo se encontra 

respectivamente 31,22% e 45,12% abaixo das notas médias encontradas para os estados em 

2010 e 2012. 

 

4.2 Análise da correlação entre as variáveis independentes 

 Foi analisada a correlação entre as variáveis independentes e a variável dependente, 

utilizando-se de testes não paramétricos, em face da falta de uma distribuição normal dos 

dados. Utilizou-se o teste de Spearman, sendo ainda agregado o teste de Kendall, devido a um 

grande número de notas repetidas, mas notadamente de notas zeradas, frente a falta de sites e 

portais (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Testes de correlação com o ITP-M  

ITP-M Freq. 
Correlação de Kendall Correlação de Spearman 

Coeficiente p-value Coeficiente p-value 

URB 384 0,2417 1,0000E-06 0,3375 1,0000E-06 

IDA 384 0,2028 1,0000E-06 0,3038 1,0000E-06 

EDU 384 0,3575 1,0000E-06 0,5081 1,0000E-06 

PIB 384 0,3492 1,0000E-06 0,4962 1,0000E-06 

REC 376 0,2874 1,0000E-06 0,4060 1,0000E-06 

POL 384 0,0357 0,3054 0,0512 0,3166 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Todas as variáveis apresentaram dados para os 384 municípios selecionados da 

amostra, com exceção da REC, onde oito municípios que não apresentaram seus dados no 

FINBRA 2010, sendo excluídos da amostra quando na análise de correlação com essa 

variável.  

Os testes de correlação de Spearman e de Kendall apresentaram resultados 

semelhantes, indicando, com exceção da variável POL, a existência de correlação entre o ITP-

M e as demais variáveis. 

Percebe-se maiores coeficientes para as variáveis EDUC, PIB e REC, demonstrando 

existir uma relação mais forte com essas variáveis. Já a variável IDA demonstrou a menor 

relação, apresentando um coeficiente de correlação de 0,3038 pelo teste de Spearman e 

0,2028 pelo teste de Kendall.  

Considera-se pelos resultados dos testes de correlação que não se pode rejeitar as 

hipóteses 1 a 5, existindo uma relação das mesmas sobre a transparência fiscal ativa. 

Entretanto, inicialmente rejeita-se a hipótese 6, não sendo apontada uma correlação entre a 

competição política e a transparência ativa fiscal. Visando melhorar a investigação da relação 

dentro de um contexto com todas as variáveis apresentadas, efetuou-se uma análise através da 

regressão multivariada. 

 

4.3 Análise de Regressão 

Visando uma análise agrupada com todas as hipóteses deste estudo, efetuou-se a 

análise através da regressão Tobit. A variável dependente deste estudo (ITP-M) apresenta 

como característica ser censurada nos dois extremos, apresentando um limite inferior em zero 

e um limite superior em dez. Mesmo o limite superior não tendo sido atingido, existiram 63 

observações no limite inferior, demonstrando a necessidade de um modelo específico que 

possa estudar essa situação. 

Todas as variáveis independentes apresentaram dados para os 384 municípios 

analisados na amostra, com exceção da variável REC, onde, conforme já mencionado, oito 

municípios não apresentaram dados para o FINBRA em 2010. Dessa forma, essa variável 

apresentou valores perdidos para oito observações, optando-se por excluir esses oito 

municípios quando da análise do modelo. As estatísticas para o modelo Tobit estão 

apresentadas na a Tabela 3. 
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Tabela 3 - Análise multivariada - Modelo Tobit 

 Coeficiente Erro Padrão Z p-value 

Const -5,6406 1,3609 -4,1449 0,0000 *** 

URB 1,6086 0,7196 2,2353 0,0254 ** 

IDA 0,1764 0,0390 4,5216 0,0000 *** 

EDU 14,5141 5,4906 2,6435 0,0082 *** 

PIB 2,1277e-05 6,7898e-06 3,1336 0,0017 *** 

REC 4,5969 1,9332 2,3779 0,0174 ** 

POL 1,2604 1,0423 1,2092 0,2266  

Qui-quadrado(6)  181,7792  p-value  1,42e-36 

Log da verossimilhança -767,2138  Critério de Akaike  1550,428 

Critério de Schwarz  1581,864  Critério Hannan-Quinn  1562,907 

sigma = 2,27087  (0,0659145)    

Observações censuradas à esquerda: 60 (ITP-M <= 0) 

Observações censuradas à direita: 0 

   

 Inicialmente observa-se na Tabela 3 que existe uma influência estatisticamente 

significativa de cinco das seis variáveis estudadas, o que corrobora os resultados encontrados 

nos testes de correlação de Spearman e Kendall.  

 Verifica-se que as variáveis IDA, EDU e PIB são estatisticamente significantes ao 

nível de 1%, enquanto as variáveis URB e REC apresentaram um p-value estatisticamente 

significativo ao nível de 5%. Sendo estas variáveis consideradas como explicativas do ITP-M. 

Entretanto, o mesmo não ocorre com a variável POL, que não apresentou uma relação 

estatisticamente significativa.  

Assim, diante da análise agrupada de dados em um modelo, mais uma vez não se pode 

rejeitar as hipóteses 1, 3 4 e 5. Já no que se refere à hipótese 2 verificou-se uma distinção em 

relação ao sinal esperado, rejeitando-se a hipótese, podendo ser verificado que existe uma 

relação entre a idade e a transparência fiscal ativa, entretanto, essa é uma relação positiva e 

não inversa como esperado inicialmente. Por fim, aponta-se novamente a rejeição da hipótese 

6, a qual se relaciona com a competição política. 

A estatística Qui-quadrado, com 5 graus de liberdade (números de variáveis 

independentes), apresenta um p-value menor que 0,001, demonstrando que o modelo ajustado 

está adequado aos dados. Segundo Gujarati e Porter (2011), para testar o ajuste do modelo aos 

dados, de forma similar à estatística F, utiliza-se a estatística da razão de verossimilhança 

(RV), a qual segue uma distribuição Qui-quadrado, com o número de graus de liberdade igual 

ao número de variáveis independentes. 

Já no que se refere ao poder explicativo do modelo como um todo, optou-se pela não 

utilização do Pseudo R2 uma vez que Greene (2012, p.534) adverte que este não é um bom 

indicador para ser utilizado, não sendo por vezes confiável. Segundo o autor existem casos na 

literatura que utilizaram o Pseudo R2 já informando não ser estatisticamente significante, 

outro ponto mencionado relata inclusive que existe uma advertência no software Stata, 

alertando para não interpretá-lo como algo significativo. O software E-views nas versões mais 

recentes1 deixou de apresentar esse indicador na tela de resultado do Tobit e o software Gretl 

também não disponibiliza esse número. 

Nesse sentido, Greene (2012) aponta que “para uma variável dependente limitada e 

para muitos modelos lineares logaritimizados, outra medida relacionada é a correlação entre a 

previsão e o valor real, sendo mais utilizável2”. Dessa forma passou-se a utilizar como 

                                                 
1 Após a versão 7 do software E-Views percebe-se que os resultados apresentados para o modelo Tobit não mais 

disponibilização o indicador Pseudo R2. 
2 Tradução livre de: “For limited dependent variable and many loglinear models, some other measure that is 
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coeficiente de determinação, o quadrado da correlação linear múltipla entre a variável 

dependente e o valor ajustado do modelo. 

A correlação de Pearson entre o valor natural (variável dependente) e o valor ajustado 

do modelo indica um coeficiente de 0,5253, que elevado ao quadrado nos fornece um 

coeficiente de determinação de 0,2761, ou seja, demonstrando que a variação das variáveis 

independentes, de forma conjunta, explicam 27,61% da variabilidade do ITP-M. No entanto, 

essa medida apenas fornece um valor aproximado da explicação do modelo. 

Diante do exposto, conclui-se que o modelo estudado tem um poder explicativo de 

aproximadamente de 27,61%. Dessa forma, existem diversos outros fatores que influenciam a 

transparência ativa fiscal que não foram contemplados neste trabalho. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O presente trabalho buscou estudar os fatores explicativos da transparência fiscal ativa 

nos municípios brasileiros, utilizando-se para tanto da avaliação dos sites governamentais. 

Nesse contexto, inicialmente foi evidenciado que dos 384 municípios da amostra pesquisada, 

apenas 243 apresentaram um site com um portal de transparência, existindo 63 casos em que 

o ente governamental não apresentou um site e 78 situações em que não possuíam um portal 

de transparência que divulgasse as informações orçamentárias e financeiras. 

Verificando a transparência fiscal ativa por intermédio do ITP-M, sendo atribuída a 

nota zero para os municípios que não apresentaram site, constatou-se uma nota média baixa 

figurando em apenas 3,15, o que representa uma avaliação com 867,15 pontos dos 2.750 

possíveis. As baixas avaliações demonstram uma necessidade de melhoria na transparência 

fiscal ativa.  

Analisando as notas do ITP-M, verificou-se que os menores municípios (com menos 

de 50.000 habitantes) apresentaram maiores problemas junto à transparência ativa fiscal, 

destacando-se também esse fato para os municípios localizados nas regiões Norte e Nordeste 

do país. A diferença entre o desempenho das regiões geográficas brasileiras foi 

estatisticamente confirmada ao nível de confiança de 1%, apresentando a região Sul o melhor 

desempenho. 

No que se refere ao estudo dos fatores determinantes da transparência fiscal ativa, por 

meio de testes de correlação não paramétricos, verificou-se que a urbanização (URB), idade 

(IDA), educação (EDUC), receita tributária (REC) e a renda (PIB) apresentam uma correlação 

estatisticamente significante com o ITP-M. Entretanto, o mesmo não ocorre com a 

competição política (POL).  

O resultado encontrado com os testes de correlação foi corroborado, quando estudadas 

todas as variáveis independentes em uma análise multivariada, sendo encontrada uma relação 

estatisticamente significativa com as mesmas cinco variáveis. Entretanto, apenas no que se 

refere à idade o sinal encontrado no modelo foi distinto do esperado, demonstrando uma 

relação positiva com o ITP-M.  

O modelo Tobit empregado demonstrou um poder explicativo de aproximadamente 

27,61% do comportamento do ITP-M, sendo observada a existência de diversos outros fatores 

que influenciam a transparência ativa fiscal que não foram contemplados neste trabalho. No 

contexto estudado a variável ligada à educação superior mostrou o maior coeficiente, 

demonstrando uma maior influência na transparência ativa fiscal. 

Diante do exposto, pode-se considerar que a urbanização, a educação, a receita 

tributária e a renda demonstraram um bom poder explicativo para um fenômeno complexo 

como a transparência ativa fiscal, não podendo se rejeitar as hipóteses H1, H3, H4 e H5, 

respectivamente relacionadas as variáveis associadas com a urbanização, a educação, a receita 

                                                                                                                                                         
related to a correlation between a prediction and the actual value would be more useable” 
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tributária e a renda. 

Assim, levando em consideração os resultados apresentados e as limitações 

encontradas, sugere-se para estudos futuros a replicação deste trabalho em outros períodos de 

tempo para que se possa verificar o comportamento e as tendências da transparência fiscal 

ativa nos municípios brasileiros. Aponta-se ainda como sugestão a realização de futuros 

estudos que insiram e discutam novas variáveis independentes, buscando maior conhecimento 

sobre os fatores que explicam a transparência pública. 
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