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RESUMO 

O objetivo do presente estudo é analisar se as condições socioeconômicas e contábeis dos 100 

maiores municípios brasileiros, influenciam no nível de transparência das informações acerca 

da gestão pública, divulgadas nos portais eletrônicos após a promulgação da Lei de Acesso à 

Informação. A transparência é fundamental para que o cidadão possa acompanhar a gestão do 

seu município e ficar ciente do que é feito com o dinheiro público. A partir de 2012, através da 

Lei de Acesso à Informação, os municípios são obrigados a divulgar em tempo real todas as 

informações de cunho público em meios eletrônicos. Esta pesquisa se delimita a área de 

Contabilidade Pública, tendo como assunto principal a transparência eletrônica dos portais 

municipais. Quanto aos objetivos, se classifica em descritiva, quanto aos procedimentos, 

documental, e quanto à abordagem do problema é considerada quantitativa. Para a realização 

da mesma, as variáveis de transparência foram coletadas no portal eletrônico de cada site e as 

variáveis socioeconômicas e contábeis nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e do Finanças do Brasil (FINBRA), após coletadas as variáveis foi realizada 

uma regressão linear múltipla. Os resultados apontam que a variável socioeconômica população 

influencia positivamente o nível de transparência municipal, e as variáveis contábeis, sendo 

Execução Orçamentária Corrente, Realização da Receita Tributária e Grau de Dependência 

influenciam negativamente o referido índice. Sugere-se para os futuros estudos a relação de 

variáveis do controle social (Observatório Social) com o nível de transparência. 
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Variáveis Contábeis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O advento do controle social no contexto brasileiro toma força a partir do avanço da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Chaves (2007) defende que o controle da 

Administração Pública está intimamente relacionado ao princípio da prestação de contas, o que 

leva a um cuidado especial com a qualidade da informação disponibilizada ao cidadão.  

Essa prática de transparência, no contexto brasileiro, tem força coercitiva, representada 

pela Lei 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a qual obriga aos entes federados a 

dar ampla divulgação dos seus atos em meios eletrônicos de acesso público. Sobretudo, a Lei 

Complementar 131/2009 – Lei da Transparência – veio alterar a redação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, determinando que tais informações devem estar disponíveis em tempo 

real. 

Não obstante a legislação acima mencionada, em 18 de novembro de 2011, foi aprovada 

a Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), a qual veio garantir e possibilitar aos 

cidadãos o exercício do seu direito de acesso à informação, enfatizando a cultura do controle 

social, tendo como pressuposto fundamental o acesso como regra e o sigilo sendo a exceção. A 

Lei obriga os municípios a se enquadrarem em três quesitos: transparência ativa, que são as 

informações mínimas obrigatórias que devem estar disponíveis em tempo real nos portais 

eletrônicos; transparência passiva, que implica em disponibilizar um serviço de atendimento ao 

cidadão, em meio eletrônico ou físico, para que este possa fazer o pedido de uma informação 

que não estiver disponibilizada; e também os requisitos dos sites, onde os portais eletrônicos 

têm que estar dentro de um padrão estabelecido pela Lei, apresentando de forma clara a 

interface do site, os recursos tecnológicos, manutenção do site, e sobre a atualização das 

informações. 

O assunto transparência pública pôde ser observado em diferentes estudos, como por 

exemplo, na pesquisa de Cruz et al. (2012), no qual constataram que é baixo o nível de 

transparência acerca da gestão pública em 96 dos 100 municípios mais populosos do Brasil, e 

que existe influência de condições socioeconômicas dos municípios no nível de transparência 

eletrônica.  

Já Araujo et al. (2013) publicaram uma pesquisa sobre índice de transparência municipal 

nas cidades mais populosas do Rio Grande do Norte (RN), com o objetivo de averiguar a 

transparência e conhecer a correlação entre as variáveis: população; receita arrecadada e Índice 

FIRJAN, com o nível de transparência levantada. Nesse estudo os autores concluíram que as 

características socioeconômicas possuem associação positiva com o nível de transparência. 

Outra pesquisa publicada por Diniz, Martins e Neves (2015) abordaram determinantes 

socioeconômicos da transparência fiscal, os resultados apontam que municípios com melhores 

indicadores socioeconômicos tendem a apresentar maior transparência de gestão.  

Nota-se que, os estudos anteriores sobre transparência pública na esfera municipal, 

intensificam a investigação com características socioeconômicas, no entanto, não foram 

identificadas pesquisas que abordassem variáveis contábeis/orçamentárias como, por exemplo, 

endividamento, investimento, realização da receita, créditos adicionais, resultado primário, 

entre outros, o que oportuniza explorar essa lacuna na literatura. Além disso, outra oportunidade 

de investigação é levantar o índice de transparência a partir dos reflexos da LAI, uma vez que, 

os municípios já estão sendo cobrados por meio dos órgãos de controle externo. 

Nesse sentido, o propósito da presente pesquisa é abordar além dos fatores 

socioeconômicos, variáveis contábeis que podem influenciar no nível de transparência pública 

municipal e levantar o índice de transparência com base nos dispositivos da LAI. Diante do 

exposto, elaborou-se a seguinte questão problema: qual a influência de variáveis 



 

 

socioeconômicas e contábeis no nível de transparência dos 100 maiores municípios brasileiros, 

após a publicação da LAI? 

Alinhado à questão de pesquisa, tem-se como objetivo geral, analisar se as condições 

socioeconômicas e contábeis dos 100 maiores municípios brasileiros influenciam no nível de 

transparência das informações acerca da gestão pública, divulgadas nos portais eletrônicos após 

a promulgação da Lei de Acesso à Informação. Para o cumprimento do objetivo geral, são 

delineados dois objetivos específicos. Sendo: 

a) identificar o nível de transparência eletrônica e as informações socioeconômicas 

e contábeis dos municípios estudados; 

b) avaliar se as características socioeconômicas e contábeis dos municípios 

estudados influenciam o nível de transparência. 

O trabalho justifica-se por dar continuidade à pesquisa de Cruz et al. (2012), com os 

100 maiores municípios, tendo em vista a representatividade desses no contexto da sociedade 

brasileira. Contudo, este estudo diferencia dos demais, pelo fato de verificar além de 

características socioeconômicas, variáveis contábeis e o levantamento do nível de transparência 

após a sanção da LAI. Outra justificativa do presente estudo consiste em contribuir e instigar a 

discussão acerca da transparência pública no meio científico, descobrindo possíveis 

determinantes para obtenção de um nível de transparência adequado à lei de acesso à 

informação.  

O estudo ainda justifica no contexto prático, no sentido de contribuir com os municípios 

na identificação das deficiências em seus portais no quesito transparência ativa, passiva e 

requisitos do site, previstos nos ditames da atual legislação de acesso à informação. Outra 

contribuição é que o assunto discutido vem ao encontro do interesse público da sociedade, em 

especial a sua participação no controle social do Estado de direito democrático. 

Delimita-se este estudo à área de Contabilidade Pública e o assunto principal é a 

transparência eletrônica dos portais municipais, o qual foi realizado com base nos websites dos 

100 maiores municípios brasileiros, com variáveis socioeconômicas e contábeis disponíveis no 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e no Finanças do Brasil (FINBRA), 

respectivamente. Foi executado em 2016, porém, os dados foram coletados com base nos 

últimos anos publicados de cada variável, os quais estão apresentados no Quadro 01, constructo 

da pesquisa.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Transparência Pública Eletrônica dos Portais dos Municípios de Acordo com a Lei de 

Acesso à Informação  

No Brasil, o acesso à informação é um direito garantido através do artigo 5o, inciso 

XXXIII, o qual estabelece que todos tem direito de receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse, as quais serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas resguardas por sigilo.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Lei da Transparência contemplaram a 

garantia de acesso à informação, mas só em 2011 a Lei de Acesso à Informação (LAI) veio 

regulamentar o disposto na Constituição Federal, concretizando um avanço rumo à cultura da 

transparência. 

A LRF enfatiza a ação planejada e transparente da administração pública, tendo como 

objetivo estabelecer normas de finanças públicas voltas para a responsabilidade na gestão fiscal. 

É considerada um considerada um dos principais instrumentos de transparência dos gastos 

públicos, trazendo parâmetros para uma administração eficiente. Contudo, a LRF brasileira se 



 

 

inspirou no exemplo bem-sucedido do Canadá (Di Giacomo, 2012). A LRF tem o papel de 

limitar gastos, coibir a corrupção, e gerenciar dívidas de gestão anteriores, trazendo dois pilares 

básicos, a transparência e a responsabilidade (Paiva et al., 2015) 

Segundo a LRF, a transparência é obtida a partir do conhecimento e da participação da 

sociedade, por meio da ampla publicidade dos atos e fatos ligados à arrecadação de receitas e 

realização de despesas. Esta lei instituiu diversos mecanismos, como a participação popular na 

discussão e elaboração dos planos e orçamentos, a disponibilidade das contas dos 

administradores, a emissão de relatórios periódicos de gestão fiscal e de execução orçamentária. 

A Lei Complementar 131 de 2009, Lei da Transparência, altera a redação da LRF no 

que se refere à transparência da gestão fiscal, evidenciando que todas as informações sobre a 

execução orçamentária e financeiras dos entes públicos devem ser disponibilizados em tempo 

real em algum meio eletrônico que possibilite o acesso aos cidadãos. As informações de 

divulgação obrigatório contempla todos os atos de execução das despesas públicas, além da 

realização das reveitas, divulgadas em tempo real, incluindo o lançamento e o recebimento. Os 

fornecedores, os programas e ações do ente também devem ser disponibilizados em meio 

eletrônico e em tempo real. 

A LAI, lei 12.527/2011, trata do direito do cidadão em acessar as informações sob 

guarda dos órgãos e entidades públicas, direito fundamental dos cidadãos. As informações 

quando não estivem disponíveis, permitem que o cidadão realize um pedido de informação, o 

ente público, por sua vez, temo dever de dar resposta, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do estado. A LAI foi 

criada como instrumento fundamental para efetivação dos direitos cidadãos, pois dispõe sobre 

procedimentos e prazos a serem observados pelos órgãos públicos para asseguração o acesso à 

informação garantido na CF/1988 (Bernardes et al., 2015). 

A Lei de Acesso à Informação define três critérios em que os entes públicos devem se 

enquadrar, sendo a transparência ativa, passiva e os requisitos dos sites. A transparência ativa 

é toda a informação que deve estar disponibilizada no portal eletrônico dos órgãos públicos, 

independente de solicitação, como por exemplo: as leis, os programas de governo, todos os 

contatos e localização das secretarias, serviços essenciais, e informações contábeis e 

orçamentárias, dentre um conjunto de informações mínimas obrigatórias de interesse coletivo 

ou geral, que deve estar presente nos sites. A transparência passiva evidencia que, quando uma 

informação não está disponível de forma imediata, é necessário que o cidadão ávido da 

informação faça uma requisição por meio de pedido ao órgão ou entidade pública, para que isso 

seja possível, deve haver um Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), que pode ser presencial 

ou eletrônico. A Lei define ainda que deve haver um setor específico que atenda a esses pedidos 

formulados. O terceiro critério são os requisitos do site, que são exigências da Lei que o ente 

deve aderir adequando o seu portal eletrônico para que seja de fácil acesso e compreensão e, 

que esteja sempre atualizado e comtemple os padrões de acessibilidade eletrônica voltada às 

pessoas com deficiência.  

Dessa forma, a legislação sobre transparência se apresenta objetiva e clara no que diz 

respeito à disponibilização de informações no formato eletrônico a todos os envolvidos no 

controle social, todavia, os entes devem publicar informações com qualidade para que os 

usuários possam ter entendimento. Atendendo aos requisitos da Lei, os órgãos se tornam 

passíveis de acompanhamento social. 

 



 

 

2.2 Estudos Anteriores com Relação à Transparência Pública Eletrônica e Indicadores 

Socioeconômicos e Contábeis  

Existem estudos investigando a associação de variáveis socioeconômicas com nível de 

transparência de órgãos públicos, como os de Macedo e Corbari (2009, Santos e Alves (2011), 

Cruz et al. (2012), Araujo et al. (2013), Zuccolotto e Teixeira (2014) e Diniz, Martins e Neves 

(2015).  

Macedo e Corbari (2009) investigaram municípios com mais de 100 mil habitantes com 

dados de 1998 e 2006. O estudo revelou que o endividamento dos municípios foi influenciado 

pela LRF, em que o endividamento defasado tendo perda do poder de explicação, enquanto a 

variável estrutura de capital obteve incremento, significando que que a gestão da dívida e das 

fontes de recurso passaram a ser mais efetivas. Os resultados foram significativos tanto em 

relação aos indicadores socioeconômicos quanto em relação à LRF. 

Cruz et al. (2012) pesquisaram sobre o nível de transparência na gestão pública dos 100 

maiores municípios brasileiros, objetivando identificar quais indicadores socioeconômicos 

podem explicar o nível observado. A transparência foi baseada de acordo com os dispositivos 

da LRF, usaram as variáveis socioeconômicas: localização, participação do município em redes 

de integração municipal, acessibilidade do site da prefeitura municipal, PIB per capita, receita 

orçamentária, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), Taxa de 

Alfabetização, Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), Índice de 

Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão dos municípios (IRFS), Índice de Potencial de 

Consumo (IPC) e Dinamismo municipal. Os resultados demonstraram que o Dinamismo 

Municipal e Receita Orçamentária influenciam a transparência, ou seja, existe associação 

positiva entre as condições socioeconômicas dos municípios e o nível de transparência dos 

portais eletrônicos. 

Araújo et al. (2013) estudaram o cenário da transparência dos municípios do Rio Grande 

do Norte, com o objetivo de verificar se os maiores municípios tendem a divulgar mais 

informações. Os autores avaliaram 56 municípios do estado, os testes apontaram que as 

variáveis representativas do tamanho do município apresentam uma relação fraca com a 

divulgação. No entanto, percebeu-se que existe correlação entre índice da Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) com a divulgação das informações, 

considerando que municípios com nível de desenvolvimento socioeconômico elevado tendem 

a ser mais transparentes. 

Zuccolotto e Teixeira (2014) relacionaram variáveis socioeconômicas, fiscais e políticas 

com a transparência no contexto dos 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal, sobre os anos 

de 2009 e 2010. Os resultados indicam que as variáveis fiscais e socioeconômicas explicam o 

nível de transparência dos Estados brasileiros, já as variáveis políticas não apresentaram 

significância. Ao final, os autores constataram que os indicadores de transparência no Brasil 

ainda são baixos, e completam dizendo que a transparência fiscal, enquanto instrumento para a 

consolidação democrática, ainda é incipiente no país. 

Diniz, Martins e Neves (2015), em uma pesquisa realizada nos municípios do Estado da 

Paraíba sobre a relação da transparência pública com o Índice de Desenvolvimento Humano, 

definido como pivô da condição socioeconômica, também chegaram a conclusão de que 

municípios com melhores indicadores socioeconômicos tendem a apresentar maior 

transparência da gestão. 

Considerando o estudo de Macedo e Corbari (2009), o qual utilizou os indicadores 

contábeis de endividamento, estrutura de capital, liquidez, grau de dependência, despesas com 

pessoal, despesas com investimento, endividamento defasado, também são passíveis de 



 

 

influenciar uma gestão transparente, já que estão diretamente relacionados com a administração 

pública como enfatizam os autores. 

Dessa forma, na pesquisa de Santos e Alves (2011), analisaram os orçamentos e os 

balanços dos municípios do Rio Grande do Sul (RS), considerando variáveis socioeconômicas, 

contábeis e orçamentarias, como: créditos adicionais, receita orçamentária realizada, execução 

orçamentária corrente, receita tributária realizada, investimentos, retorno do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), resultado primário, operações de crédito e 

amortização da dívida fundada. O objetivo foi de avaliar o impacto da LRF sobre o desempenho 

e a execução orçamentária. Constataram que houve um avanço na eficiência do planejamento 

e execução das receitas e despesas municipais, evidenciado pelo aumento da capacidade do 

pagamento de dívidas, do equilíbrio do superávit primário e do aumento das receitas tributárias. 

O estudo concluiu que a LRF foi importante para promover melhores desempenhos na gestão 

financeira dos municípios do estado. 

 

3 METODOLOGIA 

Com o propósito de verificar a influência de características socioeconômicas e contábeis 

no nível de transparência eletrônica dos 100 maiores municípios brasileiros, esta pesquisa é 

delineada quanto aos objetivos como descritiva, por observar variáveis sem manipulá-las. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa se classifica como documental, pois analisa dados 

disponíveis no interior de órgãos públicos, sendo eles em: registros, anais, regulamentos, 

circulares, ofícios, demonstrativos financeiros, todos com acesso público nos portais 

eletrônicos. E por fim, a abordagem do problema é caracterizada como quantitativa, uma vez 

que faz uso de técnicas estatísticas, em especial, a regressão linear múltipla. 

Observa-se nos estudos Macedo e Corbari (2009), Santos e Alves (2011), Cruz et al. 

(2012), Araújo et al. (2013), Zuccolotto e Teixeira (2014) e Diniz, Martins e Neves (2015) a 

confirmação da evidência de uma associação positiva entre variáveis socioeconômicas com o 

nível de transparência pública. Especificamente a pesquisa de Cruz et al. (2012), concluem que 

dentre as variáveis socioeconômicas, a receita orçamentária possui associação positiva com o 

nível de transparência dos portais eletrônicos. Corroborando com a assertiva, o estudo de 

Araújo et al. (2013) afirmam, através do índice FIRJAN, que os municípios com maior nível 

de desenvolvimento socioeconômico tendem a divulgar uma quantidade maior de informação, 

Diniz, Martins e Neves (2015) demonstraram que há influência positiva entre as variáveis IDH 

municipal e IDH renda com a transparência da gestão, sendo no conteúdo, série histórica e 

frequência de atualização, respectivamente. Além disso, Zuccolotto e Teixeira (2014) concluem 

que as variáveis fiscais e socioeconômicas como endividamento, IFDM de saúde, educação e 

renda explicam o nível de transparência dos Estados Brasileiros. Diante das evidências 

levantadas, elaborou-se a seguinte hipótese:  

 H1: existe influência positiva entre as condições socioeconômicas dos municípios e o 

nível de transparência na divulgação de informações acerca da gestão pública, observados nos 

sites dos 100 maiores municípios brasileiros. 

No tocante à discussão, percebe-se também que variáveis contábeis/orçamentárias são 

investigadas em estudos empíricos em diversos contextos das organizações públicas, no estudo 

de Macedo e Corbari (2009), por exemplo, os autores constatam que o endividamento dos 

municípios foi influenciado negativamente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, enquanto a 

variável estrutura de capital obteve incremento. Do mesmo modo, Santos e Alves (2011) 

entendem que o Indicador do Resultado Primário (IRP), e o Indicador da realização da receita 

tributária (IRRT) foram influenciados positivamente pela implantação da LRF. Apesar de não 

encontrarmos estudos que associam características contábeis com nível de transparência, 



 

 

espera-se uma influência positiva de variáveis contábeis, condicionando a formulação da 

segunda hipótese da pesquisa:  

H2: existe influência positiva entre as variáveis contábeis dos municípios e o nível de 

transparência na divulgação de informações acerca da gestão pública, observados nos sites dos 

100 maiores municípios brasileiros.  

A amostra foi selecionada pelo método não probabilístico por cotas, o qual possibilita 

escolher determinado elemento do universo, já que esta pesquisa extraiu os 100 maiores 

municípios brasileiros, da mesma forma que foi utilizada no estudo de Cruz et al. (2012). Foram 

selecionados esses municípios visto que eles representam mais de 50% da população brasileira, 

o que torna eficaz o número escolhido para compor a amostra. 

A coleta de dados para identificar o nível de transparência ocorreu a partir da técnica de 

análise de documentos em meio digital, nos sites dos municípios estudados, no qual seguiu-se 

um checklist em forma de questionário eletrônico divido em três grandes blocos (transparência 

ativa, passiva e requisitos do site). Esse instrumento foi validado em consonância com a LAI e 

também coadunado com o trabalho desenvolvido em um projeto do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná (TCE-PR), intitulado LAI Social em 2014. Esta coleta de dados da 

transparência municipal nos sites dos 100 maiores municípios ocorreu no ano de 2015, os dados 

referentes às características socioeconômicas se referem aos obtidos na última avaliação 

disponibilizada pelo IBGE, enquanto que os dados contábeis e orçamentários foram obtidos do 

site Finanças do Brasil (FINBRA) referente aos anos de 2013, 2014 e 2015. 

Foi elaborado o constructo da pesquisa (Quadro 1) para atender os objetivos geral e 

específicos da pesquisa. Nesse constructo é possível identificar as variáveis coletadas, bem 

como sua mensuração, o período correspondente aos dados, o autor, e a qual dimensão 

pertencem, se contábil ou socioeconômico. 



 

 

Quadro 1 – Constructo da pesquisa  

Dimensão Código         Mensuração Autor 

Nível de 

Transparência 

Itm_Lai Índice de Transparência de cada Município Estudado. O site de cada município estudado foi observado por meio de um 

questionário eletrônico disponibilizado pelo TCE_PR.O questionário está dividido em 78 questões sobre a transparência 

ativa, 5 sobre transparência passiva e mais 26 sobre requisitos do site, totalizando 109 itens. Cada questão existe a 

possibilidade de escolha dicotômica (SIM-NÄO), onde as alternativas que possuem informações procede-se com SIM e o 

contrário marca-se a opção NÃO. A mensuração do índice compõe a soma das alternativas que contém a resposta SIM, 

dividido pelo total de questões. Em síntese, a nota geral e de cada critério (ativa-passiva-requisitos do site), corresponde a 

escala entre 0 e 1, sendo 0 para o município que não apresenta nenhum item do questionário, e 1 para o município que 

apresenta todos os itens. 

LAI e 

TCE_PR 

Socioeconômic

as 

POP População: Quantidade de habitantes do município. IBGE 

PIB Produto Interno Bruto dos Municípios: Representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais 

produzidos em um determinado município. 

IBGE 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios: Índice que representa o grau de desenvolvimento humano dos 

municípios, tendo como base a longevidade, educação e renda. Sendo: 

 

IBGE 

IFDM Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal: Índice que calcula o desenvolvimento socioeconômico dos municípios 

brasileiros, tendo como base o emprego e renda, educação, saúde. Elaborado pelo Sistema Firjan. 

FIRJAN 

IFGF Índice Firjan de Gestão Fiscal: Índice construído a partir dos resultados fiscais das próprias prefeituras – informações de 

declaração obrigatória e disponibilizadas anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

FIRJAN 

IRFS Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão: O índice reflete anualmente o desempenho dos Municípios sob 

três óticas (fiscal, social, gestão), oferecendo um parâmetro simples e, ao mesmo tempo amplo de avaliação das 

administrações municipais. 

IBGE 

Contábeis/Orça

mentários  

 

 

IRRO Indicador da realização da receita orçamentária: evidencia o grau de acerto do planejamento e da estimação das 

receitas, considerando a receita total realizada e a receita total orçada: 

 
Onde: IRRO = Indicador da realização da receita orçamentária; RTR = Receita Total Realizada; RTO = Receita total 

orçada. 

Lourençon 

(2001) 

IEOC Indicador da execução orçamentária corrente: evidencia a capacidade do órgão público em manter suas despesas 

correntes através das respectivas receitas correntes para o mesmo período:  

 
Onde: IEOC = Indicador da execução orçamentária corrente; RCR = Receita corrente realizada; DCR = Despesa corrente 

realizada. 

Campello 

(2003), 

Ruckert, 

Borsatto e 

Rabelo (2002). 

IRRT Indicador da realização da receita tributária: evidencia a pressão tributária exercida sobre a riqueza econômica dos 

municípios, mensuradas através da receita tributária arrecadada em relação ao PIB (Produto interno bruto local):  

López e 

Corrado 



 

 

 
Onde: IRRT = Indicador da realização da receita tributária; RTR = Receitas tributárias realizadas; PIBl= Produto interno 

bruto local. 

(2005) 

IOC Indicador de operações de crédito: evidencia o montante das operações de crédito na composição das despesas de 

capital:  

 
Onde: OCR = Operações de crédito realizadas; DCR = Despesas de capital realizadas. 

Alves e Santos 

(2011) 

EC Indicador de Estrutura de Capital: indica a parcela do passivo total que é proveniente de terceiros. Sendo: 

 
Onde: PF=Passivo Financeiro; PP=Passivo Permanente; AT= Ativo Total. 

Macedo e 

Corbari (2009) 

 LQ Indicador de Liquidez: indica o comprometimento patrimonial e as condições de liquidez. Sendo: 

 
Onde: AF= Ativo Financeiro; PF= Passivo Financeiro 

Macedo e 

Corbari (2009) 

GD Indicador do Grau de dependência: indica o grau de dependência da administração municipal em relação às 

transferências recebidas. Sendo: 

 
Onde: RTrans= Receita de Transferência; RT= Receita Total. 

Macedo e 

Corbari (2009) 

DP Indicador de Despesas com Pessoal: Indica quanto das receitas correntes são comprometidas às despesas com pessoal. 

Sendo: 

 
Onde: Pes= Pessoal; Enc= Encargos; RCL= Receita Corrente Líquida. 

Macedo e 

Corbari (2009) 

INV_RC Indicador de Despesas com Investimento: indica a relação entre as Despesas de Investimento e a Receita Corrente Líquida: 

Sendo: 

 
Onde: GI= Gastos de Investimento; RCL= Receita Corrente Líquida. 

Macedo e 

Corbari (2009) 

Fonte: Os autores (2016).



 

 

No procedimento de análise de dados, para verificar a influência de características 

socioeconômicas e contábeis no nível de transparência eletrônica, alinhado à responder a 

questão de pesquisa, atender ao objetivo e testar as hipóteses, valeu-se do modelo econométrico 

apresentado na equação 01 em forma de regressão linear múltipla. 

Equação (01). 

𝐼𝑡𝑚𝐿𝑎𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑂𝑃 + 𝛽2𝑃𝐼𝐵 + 𝛽3𝐼𝐷𝐻𝑀 + 𝛽4𝐼𝐹𝐷𝑀 + 𝛽5𝐼𝐹𝐺𝐹 + 𝛽6𝐼𝑅𝐹𝑆 +
𝛽7𝐼𝑅𝑅𝑂 + 𝛽8𝐼𝐸𝑂𝐶 + 𝛽9𝐼𝑅𝑅𝑇 + 𝛽10𝐼𝑂𝐶 + 𝛽11𝐸𝐶 + 𝛽12𝐿𝑄 + 𝛽13𝐺𝐷 + 𝛽14𝐷𝑃 +

𝛽15𝐼𝑁𝑉_𝑅𝐶+ ∈𝑡…(01) 

   

Utilizou-se da estatística descritiva para verificar a mínima, máxima, média e desvio 

padrão nos níveis de transparência eletrônica dos municípios. Os softwares utilizados para 

auxiliar na tabulação e cálculo dos dados foram o Stata®, SPSS® 21 e Office Excel®. 

A pesquisa está limitada a observação dos indicadores e municípios selecionados, 

estabelecendo um contexto único. A amostragem não probabilística utilizada não permite a 

generalização estatística, apesar de ter selecionado os municípios de forma que se busque maior 

representatividade. Como se trata de uma pesquisa documental, a confiabilidade e fidelidade 

dos dados se restringe aos que foram obtidos. 

 

4APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Índice de Transparência Eletrônica Dos 100 Maiores Municípios 

Inicialmente, tem-se resultados da estatística descritiva elaborada para os índices de 

transparência, ativa e passiva, bem como para os requisitos do site. Tem-se uma escala entre 0 

e 1, em que 0 significa que não apresenta nenhuma resposta positiva no questionário, e 1 para 

o caso contrário.  

 

Tabela 1 – Variação estatística dos níveis de transparência 
Medida estatística I_Geral I_ativo I_passivo I_req 

Máxima 0,75 0,79 1 0,69 

Mínima 0,13 0,10 0 0,19 

Média 0,46 0,44 0,60 0,48 

Desvio Padrão 0,15 0,17 0,35 0,12 

Fonte: Os Autores (2016) 

 

Observa-se que o município com maior índice de transparência geral obteve a nota 0,75, 

o que significa que cumpre apenas 75% dos dispositivos da LAI. O valor máximo para 

transparência ativa, transparência passiva e requisitos do site são, respectivamente, 0,79, 1, e 

0,69. Percebe-se que a transparência passiva foi o único índice que obteve pontuação máxima. 

O menor índice para a transparência foi de 0,13. Percebe-se grande defasagem em 

relação ao maior índice, igualmente observado nos demais critérios, incluindo a nota zero para 

a transparência passiva, sugerindo que municípios não atenderam nenhum dos quesitos. 

Conforme observa-se na Tabela 1, a médias dos índices geral, de transparência ativa e 

requisitos do site, são semelhantes, alcançando 0,46, 0,44, e 0,48, respectivamente. Entretanto, 

a transparência passiva chegou ao índice médio de 0,60. Verificou-se a dispersão em todos os 

critérios, o índice geral a dispersão da média está em 0,15, para transparência ativa em 0,17, 

para os requisitos do site em 0,12, contudo, o critério de transparência passiva é o que mais se 

dispersa da média, apresentando desvio de 0,35, significando que a média não reflete a 

realidade, pois há valores muito altos ou muito abaixo da média. 



 

 

A Tabela 2 apresenta os índices municipais para cada um dos critérios, bem como, sua 

classificação dentre os 100 municípios estudados.  

 



 

 

Tabela 2 – Índices municipais de 

transparência 
Município  I-G P I-A P I-P P I-R P Município I-G P I-A P I-P P I-R P 

São Paulo – SP 0,75 1º 0,67 13º 1 1º 0,65 5º Gravataí – RS 0,48 51º 0,46 48º 0,6 59º 0,65 12º 

Rio de Janeiro – RJ 0,74 2º 0,53 35º 0,8 24º 0,65 6º Palmas – TO 0,48 52º 0,41 56º 0 85º 0,54 43º 

Salvador – BA 0,73 3º 0,54 32º 0,8 25º 0,38 72º Santa Maria – RS 0,47 53º 0,63 21º 0,8 43º 0,35 76º 

Fortaleza – CE 0,72 4º 0,37 60º 1 2º 0,5 46º Gov Valadares – MG 0,45 54º 0,47 46º 0,8 44º 0,46 61º 

Belo Horizonte – MG 0,7 5º 0,64 17º 1 3º 0,46 56º Suzano – SP 0,44 55º 0,28 80º 0,2 77º 0,35 77º 

Manaus – AM 0,7 6º 0,32 70º 0,6 51º 0,62 13º Camaçari – BA 0,43 56º 0,41 57º 0 86º 0,35 78º 

Curitiba – PR 0,7 7º 0,69 8º 1 4º 0,65 7º Mossoró – RN 0,42 57º 0,18 93º 0 87º 0,35 79º 

Recife – PE 0,69 8º 0,68 12º 1 5º 0,5 47º Santarém – PA 0,42 58º 0,22 90º 0 88º 0,31 87º 

Porto Alegre – RS 0,68 9º 0,79 1º 0,8 26º 0,58 22º Limeira – SP 0,4 59º 0,37 63º 0,6 60º 0,38 73º 

Belém – PA 0,68 10º 0,56 28º 1 6º 0,46 57º S J dos Pinhais – PR 0,4 60º 0,32 71º 0 89º 0,31 88º 

Goiânia – GO 0,67 11º 0,59 25º 1 7º 0,54 31º Petrópolis – RJ 0,4 61º 0,31 73º 0,6 61º 0,35 80º 

Guarulhos – SP 0,66 12º 0,27 82º 0,6 52º 0,5 48º Praia Grande – SP 0,4 62º 0,36 66º 0,2 78º 0,27 95º 

Campinas – SP 0,65 13º 0,63 19º 0,6 53º 0,62 14º Taubaté – SP 0,39 63º 0,29 78º 0 90º 0,27 96º 

São Luís – MA 0,65 14º 0,51 37º 0,6 54º 0,54 32º Guarujá – SP 0,39 64º 0,29 79º 0,2 79º 0,23 98º 

São Gonçalo – RJ 0,63 15º 0,41 54º 1 8º 0,58 23º Cascavel – PR 0,39 65º 0,31 74º 0,8 45º 0,58 28º 

Maceió – AL 0,63 16º 0,33 68º 0,6 55º 0,58 24º Boa Vista – RR 0,39 66º 0,56 29º 0,6 62º 0,46 62º 

Duque de Caxias – RJ 0,62 17º 0,69 9º 1 9º 0,54 33º Uberaba – MG 0,38 67º 0,38 59º 0,2 80º 0,5 53º 

Natal – RN 0,62 18º 0,42 51º 1 10º 0,54 34º Rib das Neves – MG 0,38 68º 0,24 86º 0 91º 0,31 89º 

Campo Grande – MS 0,61 19º 0,54 33º 1 11º 0,58 25º Paulista – PE 0,38 69º 0,1 100º 0 92º 0,23 99º 

Teresina – PI 0,61 20º 0,31 72º 0,8 27º 0,5 49º Petrolina – PE 0,38 70º 0,35 67º 0,2 81º 0,5 54º 

São B do Campo – SP 0,6 21º 0,37 61º 1 12º 0,65 8º Ponta Grossa – PR 0,38 71º 0,51 38º 0,8 46º 0,38 74º 

Nova Iguaçu – RJ 0,6 22º 0,76 2º 1 13º 0,69 1º Blumenau – SC 0,36 72º 0,41 58º 0,8 47º 0,31 90º 

João Pessoa – PB 0,58 23º 0,73 4º 1 14º 0,69 2º Canoas – RS 0,36 73º 0,49 43º 0,6 63º 0,46 63º 

Santo André – SP 0,58 24º 0,37 62º 0,8 28º 0,62 15º Franca – SP 0,36 74º 0,27 83º 0,6 64º 0,46 64º 

Osasco – SP 0,58 25º 0,49 40º 0,8 29º 0,54 35º Pelotas – RS 0,34 75º 0,55 30º 0,6 65º 0,54 44º 

S J dos Campos – SP 0,57 26º 0,15 98º 0,8 30º 0,54 36º V da Conquista – BA 0,34 76º 0,49 44º 0,6 66º 0,69 3º 

J dos Guararapes – PE 0,57 27º 0,54 34º 1 15º 0,62 16º Itaquaquecetuba – SP 0,34 77º 0,18 94º 0 93º 0,19 100º 

Ribeirão Preto – SP 0,57 28º 0,63 20º 1 16º 0,65 9º Caucaia – CE 0,33 78º 0,21 92º 0 94º 0,31 91º 

Uberlândia – MG 0,57 29º 0,49 41º 0,8 31º 0,42 66º São Vicente – SP 0,33 79º 0,23 88º 0 95º 0,27 97º 

Contagem – MG 0,57 30º 0,6 22º 0,8 32º 0,54 37º Vitória – ES 0,33 80º 0,45 49º 0,6 67º 0,38 75º 

Sorocaba – SP 0,56 31º 0,49 42º 0,8 33º 0,54 38º Anápolis – GO 0,33 81º 0,51 39º 0,8 48º 0,35 81º 

Aracaju – SE 0,55 32º 0,23 87º 0,8 34º 0,54 39º Bauru – SP 0,33 82°    0,37 64°     0,4 72º 0,42 69º 

Feira de Santana – BA 0,54 33º 0,41 55º 0,8 35º 0,62 17º Rio Branco – AC 0,3 83º 0,6 24º 0,4 73º 0,54 45º 

Cuiabá – MT 0,54 34º 0,67 14º 1 17º 0,42 67º Cariacica – ES 0,29 84º 0,55 31º 0,8 49º 0,42 70º 

Joinville – SC 0,53 35º 0,69 10º 1 18º 0,62 18º Olinda – PE 0,28 85º 0,33 69º 0,4 74º 0,35 82º 



 

 

Juiz de Fora – MG 0,52 36º 0,65 15º 0,6 56º 0,46 58º Piracicaba – SP 0,28 86º 0,28 81º 0,6 68º 0,69 4º 

Londrina – PR 0,51 37º 0,73 5º 0,6 57º 0,62 19º Carapicuíba – SP 0,28 87º 0,17 97º 0 96º 0,31 92º 

Ap de Goiânia – GO 0,51 38º 0,59 26º 0,6 58º 0,54 40º Montes Claros – MG 0,27 88º 0,18 95º 0 97º 0,35 83º 

Ananindeua – PA 0,51 39º 0,29 77º 0,8 36º 0,46 59º Maringá – PR 0,27 89º 0,42 52º 0 98º 0,31 93º 

Porto Velho – RO 0,51 40º 0,72 7º 0 84º 0,5 50º Jundiaí – SP 0,27 90º 0,42 53º 1 23º 0,58 29º 

Niterói – RJ 0,51 41º 0,74 3º 0,8 37º 0,54 41º Campina Grande – PB 0,25 91º 0,23 89º 0 99º 0,42 71º 

Serra – ES 0,51 42º 0,64 18º 1 19º 0,65 10º Diadema – SP 0,25 92º 0,15 99º 0,2 82º 0,62 20º 

C dos Goytacazes – RJ 0,5 43º 0,26 85º 1 20º 0,54 42º Betim – MG 0,23 93º 0,53 36º 0,6 69º 0,46 65º 

Belford Roxo – RJ 0,5 44º 0,69 11º 1 21º 0,58 26º Mogi das Cruzes – SP 0,23 94º 0,31 75º 0 100º 0,5 55º 

Caxias do Sul – RS 0,49 45º 0,73 6º 0,8 38º 0,65 11º Santos – SP 0,22 95º 0,49 45º 0,4 75º 0,62 21º 

Vila Velha – ES 0,49 46º 0,46 47º 0,8 39º 0,58 27º S J do Rio Preto – SP 0,21 96º 0,31 76º 0,6 70º 0,35 84º 

Florianópolis – SC 0,49 47º 0,65 16º 1 22º 0,5 51º Mauá – SP 0,21 97º 0,37 65º 0,8 50º 0,31 94º 

S J de Meriti – RJ 0,49 48º 0,58 27º 0,8 40º 0,5 52º Volta Redonda – RJ 0,19 98º 0,27 84º 0,6 71º 0,58 30º 

Macapá – AP 0,49 49º 0,17 96º 0,8 41º 0,46 60º Barueri – SP 0,17 99º 0,45 50º 0,4 76º 0,35 85º 

Várzea Grande – MT 0,48 50º 0,6 23º 0,8 42º 0,42 68º Embu das Artes – SP 0,13 100º 0,22 91º 0,2 83º 0,35 86º 

I-G= Índice geral de transparência do município. I-A= Índice de Transparência Ativa. I-P= Índice de Transparência Passiva. I-R= Índice de Requisitos do 

Site. P= Posição do município com relação aos 100 maiores. 

Fonte: Os autores (2016) 

 

Verifica-se que na classificação de cada um dos critérios, os municípios que não apresentam constância nas pontuações para cada um dos 

índices calculados, isto fica claro quando observado o município de São Paulo, que tem o maior índice de transparência geral, no entanto a 

analisando-se cada um dos critérios percebe-se que a predominância frente aos demais municípios não é a mesma. Portanto, analisando a Tabela 

2, percebe-se que não há uma regra, o município que apresenta uma boa classificação no índice geral de transparência, o qual abrange os três 

critérios, transparência ativa, transparência passiva e requisitos do site, pode estar em uma posição diferente na classificação de cada critério.  

A maioria dos 50 municípios melhor classificados no índice geral apresentam valores entre 1 e 0,8 no critério de transparência passiva, 

apenas cinco municípios apresentaram índice menor, trata-se de Manaus – AM, Guarulhos – SP, Campinas – SP, São Luís – MA, Maceió – AL. 

Isto significa que os portais municipais, em sua maioria, apresentam o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), de forma física, eletrônica, ou 

ambos, disponibilizando no site o ícone e-SIC, em local de fácil acesso e independente do estágio de navegação. 

Outra observação é que os 11 primeiros municípios da Tabela 2 são capitais dos Estados, o que destaca um maior nível de transparência em 

municípios melhor desenvolvidos. Nota-se ainda que, os municípios que ficaram nas últimas posições tiveram um nível de transparência muito 

baixo, os 10 últimos classificados apresentaram níveis de transparência geral entre 0,13 e 0,25, apresentaram ainda o nível de transparência ativa 

entre 0,15 e 0,53 e requisitos do site entre 0,31 e 0,62. Quanto ao nível de transparência passiva, verifica-se uma grande disparidade, pois dentre 

os 10 últimos municípios classificados, dois apresentaram índice zerado, ou seja, não apresentavam no site nenhum quesito deste critério, dois 



 

 

municípios apresentaram índice 0,2, 

outros dois municípios tiveram índice 

de 0,4, pelo menos três municípios apresentaram índice de 0,6, e um município classificado na posição geral 97º apresentou disparadamente um 

índice de 0,8, se assemelhando nesse critério aos 50 primeiros colocados. 



 

 

Os municípios que apresentaram baixo índice de transparência ativa não estão de acordo 

com as exigências da LAI observadas pelo questionário, assim, deixaram de disponibilizar de 

modo espontâneo e periódico as informações públicas. Já aqueles que apresentaram baixo 

índice de transparência passiva não dispõem de e-SIC ou SIC presencial, ou ainda não 

apresentam informações de como o cidadão pode obter a informação desejada. Os municípios 

que alcançaram baixo índice no critério requisitos do site possuem limitações tecnológicas. 

Além das classificações já explanadas, criou-se ainda a Tabela 3 evidenciando o nível 

de transparência por região, pois também é passível de avaliação, já que um município que tem 

um bom índice geral pode fazer parte de uma região onde a transparência não é elevada. 

 

Tabela 3 – Índice de transparência  por região 
Região Total municípios Total índices Índice por região 

Centro-Oeste 6 3,42 0,57 

Sul 15 8,27 0,55 

Norte 9 3,99 0,44 

Sudeste 51 22,52 0,44 

Nordeste 19 7,95 0,42 

Fonte: O autor (2016). 

 

Para compor a Tabela 3 por região, foi necessário um cálculo proporcional, pois algumas 

regiões contêm mais municípios do que as outras, logo, na 2a coluna é apresentado o total de 

municípios por região, assim, a região Centro-Oeste conta com 6 municípios, a região Sul com 

15, a região Norte com 9, a região Sudeste com 51 e, por fim, a região Nordeste com 19 

municípios. A 3a coluna contém o total de índices por região, o qual resultou da soma dos 

índices gerais dos municípios que compõe cada região. E na última coluna, finalmente, 

apresenta o índice geral por região que foi evidenciado, dividindo-se o total de índice pelo total 

de municípios de cada região. 

É possível observar na tabela 3 que a região com o nível de transparência mais elevado 

é a região Centro-Oeste, apresentando um índice de 0,57, em seguida a região Sul, com um 

nível de 0,55, logo depois as regiões Norte e Sudeste com o índice de 0,44, e em última 

colocação no nível geral de transparência, a região Nordeste, apresentando um índice de 0,42. 

Esta tabela evidencia que um município que apresenta um alto índice de transparência 

pode não estar em uma região geográfica bem colocada na classificação, um exemplo disso é o 

município de São Paulo, que é o 1º município colocado na Tabela 1, índices municipais de 

transparência, porém, a região em que o município se encontra é a 4a colocada no índice geral. 

 

4.2 Influência de Características Socioeconômicas e Contábeis no Nível de Transparência 

dos 100 Maiores Municípios 

Esta seção está organizada para atender o objetivo específico B, avaliar se as 

características socioeconômicas e contábeis dos municípios estudados influenciam o nível de 

transparência, e também para testar as duas hipóteses levantadas. Para tanto, elaborou-se a 

Tabela 4 com o propósito de evidenciar os resultados da regressão prevista na equação 01, no 

sentido de verificar a influência das características socioeconômicas (POP, PIB, IDH, IFDM, 

IFGF, IRFS) e contábeis (IRRO, IEOC, IRRT, IOC, EC, LQ, GD, DP, INV_RC), sobre o nível 

de transparência (Itm_lai) dos 100 maiores municípios brasileiros. 

 

Tabela 4 - Influência das características socioeconômicas e contábeis sobre o nível de 

transparência  

Análises dos pressupostos 



 

 

Prob>F R²  Durbin -

Watson 

Mean VIF Teste Breusch e Pagan 

/ Cook-Weisbert 

Teste 

White 

Nº OBS 

0.0000 0.2569 1,476 2.23 0.4044 7.0e-06 300 

Análises das Variáveis Independentes 

Var. Indep. Coeficiente Erro 

Padrão 

T P-Value Interv. Conf. 95% 

POP  .0890294 .0158863 5.60 0.000*** .0577596 .1202991 

PIB  .0256256 .023423 1.09 0.275 -.0204791 .0717303 

IDH  -.2909339 .3367708 -0.86 0.388 -.9538175 .3719497 

IFDM  .1616581 .1249571 1.29 0.197 -.0843014 .4076176 

IFGF  .0168587 .0771474 0.22 0.827 -.1349945 .1687119 

IRFS  -.0523432 .1986631 -0.26 0.792 -.4433822 .3386958 

IRRO  .0087958 .0529868 0.17 0.868 -.0955008 .1130924 

IEOC  -.051689 .0266625 -1.94 0.054** -.1041702 .0007923 

IRRT  -1.19e-07 6.67e-08 -1.78 0.076* -2.50e-07 1.24e-08 

IOC  .0724222 .0440505 1.64 0.101 -.0142847 .1591292 

EC  -.0065665 .0081731 -0.80 0.422 -.0226541 .0095212 

LQ  .0013475 .0010633 1.27 0.206 -.0007453 .0034404 

GD  -.3374972 .1456015 -2.32 0.021** -.6240923 -.0509021 

DP  .0128448 .0464224 0.28 0.782 -.0785308 .1042205 

INV_RC  -.0385856 .0430584 -0.90 0.371 -.1233397 .0461686 

CONS  -.7115896 .3398915 -2.09 0.037 -1.380616 -.0425634 

*** Significância ao nível de até 0,01 - **Significância ao nível de até 0,05 - * Significância ao nível de 0,10 

Fonte: O autor (2016). 

 

Observa-se na Tabela 4, que a modelagem utilizada a fim de verificar a influência das 

características socioeconômicas e contábeis sobre o nível de transparência (equação 01), 

mostra-se consistente, uma vez que o modelo composto por 300 observações apresenta-se 

significante ao nível de 1%. O R2, sendo este o poder explicativo do modelo, é de 25%, o que 

demonstra que as variáveis independentes (POP, PIB, IDH, IFDM, IFGF, IRFS, IRRO, IEOC, 

IRRT, IOC, EC, LQ, GD, DP, INV_RC) são capazes de explicar a dependente (itm_lai). O 

modelo não apresenta problemas de auto correlação, uma vez que o Durbin-Watson (1,476),está 

no limite de aceitabilidade para testar as hipóteses. No entanto, para melhorar a independência 

nos resíduos, aplicou-se a correção de Prais-Winsten. Assim, o modelo de estudo é passível de 

testar as hipóteses. Além de não haver problemas de multicolinearidade, conforme aponta o 

teste VIF (2.23>10). O teste de Breusch-Pagan/Cook-Weisberg,(0.4044), e o teste de White 

(7.0e-06), indicam não ter problemas de heterocedasticidade nos resíduos. 

Diante dos pressupostos verificados na equação 01, procedeu-se com o teste da H1, onde 

percebeu-se que as variáveis PIB, IDH, IFDM, IFGF e IRFS não foram significantes entre os 

níveis (1%, 5% e 10%), o que não condicionou analisá-las individualmente na regressão, já a 

variável POP apresentou-se com significância ao nível de 1% e associação positiva, o que 

permitiu proceder com análise.   

Portanto, essa evidência (influência POP) explica que quanto maior for o número de 

habitante do município, maior é o nível de transparência eletrônica medido pela LAI, outros 

estudos também encontraram características socioeconômicas que influenciam positivamente o 

nível de transparência como, por exemplo, Cruz et al. (2012), Araújo et al. (2013), Zuccolotto 

e Teixeira (2014) e Diniz, Martins e Neves (2015). Isso demonstra que fatores socioeconômicos 

indicam ser determinantes para o nível de transparência eletrônica dos entes públicos.  



 

 

Já para o teste da H2, observou-se que as variáveis IRRO, IOC, EC, LQ, DP, INV_RC 

não foram significantes entre os níveis (1%, 5% e 10%), impossibilitando proceder com a 

análise individual dessas variáveis, no entanto, as variáveis IEOC, IRRT e GD foram 

significantes aos níveis (10%, 10% e 5%), respectivamente, portanto, as mesmas explicam a 

dependente e foram apresentadas na análise de regressão a seguir. 

Verificou-se que o IEOC, que evidencia a capacidade do órgão público em manter suas 

despesas correntes por meio das respectivas receitas correntes em determinado período, 

apresentou um grau de influência inversamente proporcional ao nível de transparência dos 

municípios. Esta constatação não foi identificada em estudos anteriores (Macedo & Corbari, 

2009; Santos & Alves, 2011), no entanto, percebem-se poucas pesquisas utilizando indicadores 

contábeis em relação ao nível de transparência, possivelmente, por se tratar de uma temática 

nova e, ainda, não explorada. 

A variável IRRT também identificou uma associação negativa com o nível de 

transparência. Este indicador demonstra a pressão tributária exercida sobre a riqueza econômica 

dos municípios, portanto, ele leva em conta a receita dos tributos em relação ao PIB local. Isso 

permite perceber que quanto maior for a realização da receita tributária, menor será o nível de 

transparência, a partir desse achado é possível verificar que nem sempre municípios que 

arrecadam maior volume financeiro com receitas tributárias são mais transparentes. 

Percebe-se na pesquisa de Santos e Alves (2011), que o IRRT foi influenciado 

positivamente pela implementação da LRF. Já no presente estudo, percebeu que o IRRT 

influencia negativamente no nível de transparência. Essa comparação é feita com dois estudos 

diferentes, mas com temáticas parecidas, isso se deve ao fato de também não ter sido constatado 

outras pesquisas, no entanto, esse resultado permitirá comparação em estudos posteriores. 

Por fim, a última variável contábil que se mostrou significante foi o indicador GD, além 

de que foi a variável independente com maior grau de influência no nível de transparência. 

Assim como os demais indicadores contábeis, o GD também apresentou associação negativa, o 

que significa que quanto maior o grau de dependência do município com as transferências que 

recebe, menor será o nível de transparência.  Esse achado contribui para os determinantes da 

transparência eletrônica dos municípios, onde a sua dependência com os demais entes federados 

em relação à arrecadação, pode afetar negativamente sua estrutura de transparência. Tal 

resultado pode estar associado ao entendimento de que municípios devem manter uma gestão 

de boa qualidade para que sejam autossustentáveis e, também, que o nível de transparência pode 

refletir uma gestão eficiente, no entanto, essa discussão ainda é principiante, o que instiga a 

pesquisa de fatores relacionados à assimetria de informações no setor público. 

Portanto, a partir da regressão linear múltipla foi possível perceber que tanto as variáveis 

socioeconômicas como as contábeis influenciam o nível de transparência dos 100 maiores 

municípios brasileiros, entretanto, essa associação é positiva para as variáveis socioeconômicas 

e negativa nos indicadores contábeis. Ainda que, nem todas as variáveis foram significantes, as 

variáveis independentes POP, IEOC, IRRT e GD foram suficientes para explicar o nível de 

transparência dos municípios. 

A partir dessas constatações foi possível testar as duas hipóteses propostas para a 

pesquisa. A primeira afirma que existe influência positiva das variáveis socioeconômicas no 

nível de transparência, conforme observou-se nos resultados, a quantidades de habitantes no 

município influencia positivamente a transparência do município, portanto, permitiu a condição 

do aceite da H1. A segunda hipótese prevê que existe a influência positiva entre as variáveis 

contábeis e o nível de transparência dos municípios, no entanto, observando aquelas variáveis 

que deram significância (IEOC, IRRT, GD), percebeu-se que existe influência negativa entre 

as variáveis, o que levou a rejeição da H2. Contudo, mesmo que tenha sido rejeitada essa 



 

 

hipótese, esse resultado é um importante achado neste trabalho, pois demonstra que os 

indicadores contábeis apresentam uma associação inversa com o nível de transparência dos 

municípios, o que instiga futuras pesquisas com dados contábeis. 

 

5 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar se as condições socioeconômicas e 

contábeis dos 100 maiores municípios brasileiros influenciam no nível de transparência das 

informações acerca da gestão pública, divulgadas nos portais eletrônicos após a promulgação 

da Lei de Acesso à Informação. Para tanto, fez-se necessário a exploração da legislação 

abrangente da transparência e, também, de estudos anteriores relacionados ao assunto.  

A pesquisa foi delineada descritiva quanto aos objetivos, documental quanto aos 

procedimentos, e quantitativa quanto à abordagem do problema. E para realizá-la foi necessário 

levantar o nível de transparência de cada município, o qual se deu com o preenchimento de um 

questionário embasado nos requisitos da LAI, resultando em um índice que corresponde a 

variável dependente, bem como, para obter as variáveis independentes, socioeconômicas e 

contábeis, utilizou-se dados disponíveis no site do IBGE e do FINBRA. Sobre a coleta da 

variável dependente, foi possível classificar os municípios quanto ao seu nível de transparência, 

podendo ainda verificar sua posição por critério da LAI, compreendendo o nível no geral, na 

transparência ativa, transparência passiva e quanto aos requisitos do site, sendo possível ainda 

verificar o nível de transparência por região geográfica.  

Os principais resultados relacionados ao índice de transparência indicam que municípios 

que apresentam boa classificação no índice geral da transparência, nem sempre comportam-se 

na mesma posição quando analisados por critério (transparência ativa, transparência passiva, 

requisitos do site). O município de São Paulo, por exemplo, que está em 1º lugar na classificação 

geral da transparência municipal, apresentando índice de 0,75, encontra-se em 13º lugar no 

critério transparência ativa, revelando um índice de 0,67. No critério transparência passiva está 

em primeiro lugar, com um índice de 1, já no critério requisitos do site, o município cai para a 

5a posição, apresentando um índice de 0,65. 

Os resultados relativos aos índices de transparência apresentados na Tabela 2 revelam 

que existe uma deficiência na transparência eletrônica municipal, quando observado questões 

previstas na LAI, sendo aquelas de disponibilidade automática, de requisição por parte dos 

cidadãos e, ainda, limitações tecnológicas. Estes resultados contribuem de forma prática para o 

setor público, visto que as evidências levantadas neste estudo podem auxiliar os gestores a 

consolidar seus portais de acordo com a LAI, em especial os municípios onde a cultura de 

transparência encontra-se em desenvolvimento.  

A análise do nível de transparência também permite observar que a região geográfica 

mais transparente é a região Centro Oeste, mesmo que o município mais transparente dentre os 

100, São Paulo, não faça parte da mesma. 

Uma vez coletadas as variáveis pertinentes para a pesquisa, estas foram submetidas à 

técnica de regressão linear múltipla. Por conseguinte, pôde ser verificado que dentre as 

variáveis socioeconômicas analisadas na pesquisa, a variável POP (População) demonstrou 

resultado significativo quanto ao índice de transparência, indicando que quanto mais habitantes 

o município tiver mais transparente ele tende a ser. Esse achado corrobora com os estudos 

anteriores analisados, Cruz et al. (2012),  Araújo et al. (2013), Zuccolotto e Teixeira (2014) 

Diniz, Martins e Neves (2015), onde características socioeconômicas influenciam 

positivamente no nível de transparência. 

Quanto às variáveis contábeis, percebeu-se que três foram explicativas para nível de 

transparência da amostra selecionada, sendo IEOC (Indicador da Execução Orçamentária 



 

 

Corrente) e IRRT (Indicador da Realização da Receita Tributária), ambas relacionadas à receita 

corrente, indicando que nem sempre municípios que arrecadam maior volume financeiro são 

mais transparentes, e GD (Grau de Dependência) variável que indica que municípios mais 

dependentes do Estado e da União, tem menor nível de transparência. 

Dentre as variáveis socioeconômicas, pelo menos uma influenciou positivamente o nível 

de transparência, o que permite aceitar a hipótese H1, reforçando o pressuposto teórico que 

condições socioeconômicas impactam positivamente no nível de transparência, convergindo 

com os resultados dos estudos anteriores, Cruz et al. (2012), Araújo et al. (2013), Zuccolotto e 

Teixeira (2014) e Diniz, Martins e Neves (2015).  

Quanto às variáveis contábeis, as três que resultaram significância apresentaram 

influência negativa ao nível de transparência, ocasionando a refutação da hipótese H2, observa-

se na literatura a inexistência de estudos que relacionam características contábeis com o nível 

de transparência, os achados da H2 contribuem no sentido de iniciar a discussão sobre o assunto 

em questão. Nota-se ainda a reversão do sinal (-) de condições contábeis com nível de 

transparência, em especial quando trata-se de arrecadação de receitas correntes, isso denota-se 

que não necessariamente municípios que arrecadam mais, possuem melhor transparência. 

Ainda, outra característica contábil é o grau de dependência, o qual evidencia que municípios 

que dependem mais dos Estados e da União, nem sempre apresentam alto índice de 

transparência. 

A pesquisa contribui teoricamente para a continuidade dos estudos que envolvem a 

assimetria da informação do setor público, como exemplo a teoria da escolha publica, contribui 

ainda para estudos sobre comportamentos socioeconômicos e principalmente que envolvam 

características contábeis. Já a contribuição prática da pesquisa é voltada para o bem estar social, 

garantindo aos cidadãos o acesso às informações do erário público, bem como dos serviços 

finalísticos. O estudo envolve também uma contribuição para os municípios e gestores, onde 

estes podem verificar os níveis de transparência encontrados, e ajustar seus portais para que se 

adequem a LAI.  

Recomenda-se como sugestão de pesquisa a investigação sobre transparência pública 

utilizando-se uma amostra maior com diversos tamanhos de municípios, e delinear pesquisas 

relacionadas a fatores que dificultam a adequação da estrutura de transparência recomendada 

pela LAI. Outra sugestão de estudos futuros é a utilização de variáveis contábeis em diferentes 

contextos de organizações públicas para explicar a transparência e, ainda, a verificação da 

influência de variáveis associadas ao controle social como, por exemplo, Observatório Social 

na transparência eletrônica. Recomenda-se ainda como sugestão aos gestores dos municípios 

que identifiquem os motivos pelos quais os portais não apresentam nível máximo de 

transparência. E aos cidadãos recomenda-se que continuem buscando a informação pública, 

que é um direito garantido em Lei.  
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