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O objetivo desta pesquisa é identificar os determinantes da qualidade da informação contábil na 

gestão governamental dos municípios brasileiros. Utilizou-se como proxy para qualidade da 

informação contábil, a imprecisão orçamentária de receitas e despesas, comparando os orçamentos 

planejado ao executado. A amostra é composta por 25 capitais, sendo que os dados foram analisados 

com base em regressão quantílica de dados em painel, abrangendo os exercícios financeiros de 2006 

a 2016. Os resultados indicaram que as capitais brasileiras apresentam, em sua maioria, orçamentos 

iniciais de receitas e despesas superestimados, o que prejudica a qualidade da informação reportada 

pelos governos locais. Além disso, os resultados demonstraram que as regras fiscais estabelecidas no 

Brasil contribuem substancialmente para a qualidade da informação contábil (precisão orçamentária), 

sendo a principal determinante da qualidade assumida na pesquisa. O modelo revelou, ainda, que o 

quantitativo populacional, o Produto Interno Bruto (PIB) e o nível educacional também determinam 

a qualidade da informação nas capitais brasileiras, seja reduzindo ou aumentando sua qualidade. Além 

disso, detectou a presença de ciclos políticos orçamentários, havendo melhoria na qualidade da 

informação contábil no ano eleitoral e que, no período de crise, há redução na qualidade dessa 

informação, dada as alterações econômicas refletirem na condução das finanças públicas. Assim, este 

estudo contribui para o aprimoramento de métricas para a qualidade da informação contábil 

orçamentária, consideradas ainda como incipiente na área governamental, assim como na 

identificação de fatores que a determinam, positivo ou negativamente, de forma a possibilitar a 

adequada normatização e interpretação das informações contábeis orçamentárias governamentais. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo desta pesquisa consiste em identificar os determinantes da qualidade da 

informação contábil na gestão governamental dos municípios brasileiros. A qualidade da 

informação contábil é constantemente debatida no segmento empresarial, mas explorada de 

forma incipiente no meio governamental. Isso porque, neste carece de boas métricas de 

qualidade da informação, diferentemente das já consolidadas nas discussões do mercado 

financeiro. Apesar disso, elas não podem simplesmente ser incorporadas facilmente às 

discussões governamentais, visto que os governos utilizam fortemente o sistema orçamentário 

como mecanismo de controle e transparência. 

No entanto, a relação de agência como um contrato pelo qual uma ou mais pessoas (o 

principal), contrata outra pessoa (o agente) para realizar algum serviço em seu nome, 

envolvendo a delegação de alguma autoridade de decisão do agente (Jensen & Meckling, 

1976) é claramente bem definida no aspecto governamental. Isso porque o governante, eleito 

pelo povo é o delegado a agir em benefício do principal, que são os governados. 

Dada a relação de agência, os problemas e conflitos são recorrentes na sociedade e 

permeia inúmeros setores (Eisenhardt, 1989; Przeworski, 2003), inclusive o governamental, 

visto que o gestor pode desenvolver comportamentos oportunistas e provocar assimetria 

informacional entre o principal e o agente, a partir do reporte informações incompletas ou 

tendenciosas, seja de forma voluntaria ou não. Exemplos desse comportamento oportunista 

pode-se dar ao gaming na busca pelo atingimento de metas fixadas (Bevan & Hood, 2006), 

por meio ações subversivas que condicionem o atingimento de metas meramente numéricas, 
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sem o efetivo cumprimento do objetivo ao qual aquela meta se propunha. Ou, ainda, por meio 

da permanência ou continuidade do gestor no cargo, visto que a perspectiva de poder 

concorrer novamente à (re)eleição no futuro levanta a tentação de distorcer a política fiscal 

(Nordhaus, 1975) ou orçamentária (Rogoff, 1990), que é o foco desta pesquisa. 

Tais problemas podem ter origem não apenas nas diferenças de motivação e objetivos 

entre principal e agente, como também na assimetria de informação (Eisenhardt, 1989). 

Assim, entende-se que o desafio maior do cidadão (principal) é assegurar que seu interesse 

será cumprido pelo gestor (agente) (Oliveira & Fontes Filho, 2017). 

Em que pese a legislação brasileira estabeleça regras de previsibilidade das políticas e 

ações públicas, desde a o programa de governo aprovado nas eleições aos mecanismos de 

planejamento governamental (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei 

Orçamentária Anual), os gestores podem optar por gerenciá-los de tal modo a beneficiar 

grupos de interesses ou interesses privados, de forma oportunista, em detrimento do interesse 

social (Azevedo, 2014). 

Nessa perspectiva, o gestor pode elaborar orçamentos de forma superestimar ou 

subestimar receitas ou despesas para gerar espaços para acomodações futuras de seu interesse 

ou de grupos específicos (Azevedo, 2014), como normatiza a Teoria da Escolha Pública. Essa 

superestimação ou subestimação das receitas e despesas provocam a imprecisão orçamentária, 

perdendo sua credibilidade e, portanto, reduzindo a qualidade da informação, pois impede a 

adequada interpretação prévia das ações do gestor pelo controle social. Assim, esta pesquisa 

assume que a precisão orçamentária agrega qualidade à informação contábil, embora tenha-se 

conhecimento que a imprecisão orçamentária pode ser necessária em alguns momentos. 

Apesar de alguns estudos discutirem a eficácia do orçamento (Santana, Pessoa, Cabral, 

Santos & Diniz, 2007; Nobre, Diniz, Lima & Araújo, 2017) e própria imprecisão 

orçamentária no Brasil (Azevedo, 2014), estes não se d discutiram aspectos voltados para a 

qualidade da informação contábil e seus determinantes. 

Diante do exposto, busca-se responder a seguinte questão problema: Quais são os 

determinantes da qualidade da informação orçamentária contábil na gestão governamental dos 

municípios brasileiros? 

Ao discutir os fatores que pressionam o gestor a fazer escolhas orçamentárias de forma 

a tornar o orçamento um elemento efetivamente gerencial e que consubstancia o controle 

social, deixando de ser uma formalidade meramente voltadas ao atendimento da legislação, o 

estudo busca contribuir para a literatura das finanças públicas brasileiras no tocante à 

definição e aperfeiçoamento de métricas para a qualidade da informação contábil 

orçamentária governamental, além de dar suporte aos dispositivos constantes dos 

instrumentos normativos e, ainda, em práticas voltadas para a boa e adequada gestão 

orçamentária, responsabilidade fiscal, práticas de accountability e o próprio exercício do 

controle social. 

 

2 DISCUSSÕES TEÓRICAS E EMPÍRICAS 

2.1 Informações Contábeis-Orçamentárias dos Governos brasileiros 

A Lei nº 4.320, datada de 1964, é a norma brasileira de direito financeiro pela qual 

regula todo o sistema orçamentário que deve ser adotado pelos governos brasileiros, sejam 

eles federal, estadual ou municipal. Esta norma, dentre outros assuntos, disciplina o regime 

misto orçamentário (competência para o reconhecimento de despesas e caixa para receitas), as 

alterações e execução do orçamento e as demonstrações financeiras e orçamentárias 

obrigatórias. 

Décadas mais tarde, a Constituição Federal de 1988 recepcionou as regras de direito 

financeiro, por isso elas tem sua vigência ainda nos dias atuais, e acrescentou novos 

elementos disciplinadores da gestão governamental, conhecido pela literatura contábil como 
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mecanismos de planejamento governamental, que são as principais peças orçamentárias 

utilizadas no Brasil: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 

Lei Orçamentária Anual (LOA). 

A ideia subjacente ao orçamento e às peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA) 

consiste em implementar um sistema de informações que, além do próprio controle gerencial 

de receitas e despesas, possibilita dar transparência aos gastos e as receitas públicas, e, ainda, 

permite maior controle social sobre as atividades do Estado (Rezende, 2009). Isso porque o 

papel da informação contábil no processo de decisão de diversos usuários consiste na redução 

de incertezas e mudanças possíveis (Dias & Vasconcelos, 2015), o que permeia todos os 

segmentos da sociedade, governos e empresas, e, de maneira mais peculiar, os assuntos 

governamentais afetam e são do interesse de toda a coletividade. 

Todavia, não há razões para acreditar que o comportamento dos indivíduos com 

relação a decisões públicas será fundamentalmente diferente daquele observado em escolhas 

particulares, visto que os indivíduos procuram maximizar a satisfação dos seus próprios 

interesses, assim, tem-se que, em regimes democráticos, políticas de governo refletirão 

irracionalidades das pessoas comuns (Buchanan & Tullock, 1962; Viscusi & Gayer, 2015). 

Outrossim, pode o gestor criar condições de práticas contábeis-orçamentárias 

discricionárias e perniciosas para que o reporte de informações seja incompleto ou 

tendencioso, voluntariamente ou não. Muitas vezes não disponibilizam informações de 

maneira que o cidadão (principal) possa compreender e comparar, diminuindo assim seu 

poder de decisão e aumentando a assimetria informacional entre o agente e o principal, o que 

faz comprometer a legitimidade das ações do agente (Sanches, 2016). 

Dentro dessas práticas discricionárias estão as distorções orçamentárias, alterando 

significativamente a execução do que fora planejado, prejudicando a previsibilidade e o 

equilíbrio da gestão (Rezende & Cunha, 2013), além de tornar o cidadão míope da situação 

real do governo. 

De maneira subjacente, práticas de distorção do orçamento prejudica a credibilidade 

da informação perante a sociedade, o Controle Externo e até mesmo dentro própria gestão, 

que passa a não utilizá-la para a efetiva tomada de decisão, não carregando qualidades como 

previsibilidade e equilíbrio, servindo apenas para o registro ex-post da execução e apuração 

dos limites constitucionais (Rezende & Cunha, 2013; Azevedo, 2014). 

Além disso, como os cálculos das estimativas são informações privadas, e existe baixa 

punição decorrente da imprecisão orçamentária, somada a inexistem beneces para o 

atingimento de uma melhor precisão, não existem incentivos para os agentes investirem em 

recurso que possam tornar o orçamento mais preciso (Azevedo, 2014). Assim, torna o 

ambiente propício a práticas de distorção orçamentária. 

Em que pese as normas básicas que regulam os procedimentos adotados na elaboração 

e execução do orçamento datem de 1964, entende-se que precisam ser revistas para 

adaptarem-se às exigências da responsabilidade e da eficiência fiscal (Rezende, 2009). 

Enquanto isto, cabe a academia realizar estudos que possam identificar vícios e virtudes das 

regras atuais que possam influenciar na qualidade da informação contábil. 

 

2.2 Práticas Contábeis-Orçamentárias que influenciam na Qualidade da Informação 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) brasileira prevê a possibilidade do Chefe do 

Poder Executivo alterar o orçamento, mediante decreto, contingenciando gastos quando a 

programação da execução orçamentária indicar inconsistência com as metas estabelecidas 

pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Embora tal medida seja necessária para o ajuste fiscal, equilibrando receitas e 

despesas, perde-se duas das principais qualidades do orçamento: ser instrumento de um 

planejamento governamental inserido em uma visão estratégica; e fornecer orientação para 
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decisões privadas que deveriam operar em sintonia com o governo para potencializar o 

aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento do país (Rezende, 2009). Assim, 

percebe-se que a adoção dessa prática reduz a qualidade da informação contábil inicial, que é 

a previsão de receitas e despesas orçamentárias, fazendo com que o orçamento apresentado no 

início do exercício seja superestimado, apresentando características meramente cumpridora de 

prazo legal e não com finalidades gerenciais (Azevedo, 2014). Diante disso, traça a seguinte 

hipótese de pesquisa: 

 

H1: O orçamento de despesas apresentado no início do exercício é superestimado e, 

portanto, significativamente superior ao orçamento executado ao longo do exercício. 

 

Outra medida permitida na legislação fiscal consiste na postergação do pagamento de 

despesas realizadas para o ano seguinte, os chamados restos a pagar. Embora estes não 

eliminem a obrigação do gasto, aliviam provisoriamente as contas do ano corrente, no 

entanto, acumula dificuldades financeiras para os exercícios seguintes (Rezende, 2009). 

Notoriamente, essa medida limita a percepção do cidadão no que diz respeito a situação real e 

atual do governo, podendo enviesar suas decisões, o que torna a informação contábil de 

menor qualidade. 

Do ponto de vista das receitas, as transferências intergovernamentais, quando de 

propósito geral, tendem a fragilizar o sistema de accountability, visto que os recebedores 

tendem a considera-las como dinheiro “vindo de fora” e, com isso, dispensam menor 

preocupação na forma como esses recursos são despendidos. Assim, dada a falta de 

compromisso por parte dos governos receptores, induz-se a um comportamento perdulário e à 

subutilização das bases tributárias próprias (Shah, 2007). Havendo essa subutilização das 

bases tributárias próprias, pode haver prejuízo na qualidade do orçamento reportado, 

limitando, mais uma vez a previsibilidade do orçamento. Nesse cenário, levanta-se a seguinte 

hipótese de pesquisa: 

 

H2: O orçamento de receitas apresentado no início do exercício é superestimado e, portanto, 

significativamente superior ao orçamento executado ao longo do exercício. 

 

Tais vícios na gestão orçamentária são reproduzidos nas esferas federal, estadual e 

municipal, sobretudo nestas duas últimas onde se concentra a maior parte das 

responsabilidades pela gestão das políticas que hoje respondem promoção do 

desenvolvimento nacional (Rezende, 2009), o que pode tornar um campo ainda mais propício 

para arranjos contábeis orçamentários, motivo pelo qual esta pesquisa adotou os municípios 

como objeto de pesquisa. 

 

2.3 O que a Responsabilidade Fiscal implica na Qualidade da Informação? 

Em que pese as práticas narradas na sessão anterior sejam verificadas na gestão 

governamental brasileira, a situação já foi pior. Antes da Lei Complementar nº 101/2000, a 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), os entes federativos apresentavam sérios desequilíbrios 

fiscais, dada a ausência de regras voltadas para o controle das finanças públicas. 

Somente com a edição da LRF que o orçamento público passou a ser integrado e 

fortalecido, visto que trouxe regras fiscais deixaram claros os conteúdos mínimos para 

implementar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Azevedo, 2014). Com 

isso, o sistema orçamentário brasileiro passou efetivamente a ser considerado como 

instrumento de planejamento em que os gestores apresentam as preferências na alocação dos 

recursos públicos (Cruz, Macedo & Sauerbronn, 2013). 



5 

 

 

 

Para além disso, a LRF estabeleceu o planejamento, a transparência, o controle e a 

responsabilidade como pilares básicos para a adequada gestão governamental. Assim, 

estabeleceu regras para o planejamento de receitas e despesas, para o controle de receitas e 

despesas, para os relatórios contábeis, financeiros e orçamentários que devem ser disponíveis 

ao público em geral e para efetiva responsabilidade do gestor à frente das finanças públicas, 

evitando desequilíbrios, racionalizando dívidas e a postergação de despesas para o futuro, os 

chamados restos a pagar (Brasil, 2000). 

Assim, observa que as regras fiscais estabelecidas no Brasil, com a Lei Complementar 

nº 101/2000, foram regras que versaram para além da gestão das finanças, no sentido de dar 

maior credibilidade e, portanto, qualidade da informação apresentada à sociedade. 

Naturalmente, as tentativas de contornar as regras e agir na discricionariedade do que a 

legislação permite, é um fato. No entanto, a informação contábil não deve apenas se restringir 

ao atendimento das determinações legais, pois deve contribuir decisivamente para a tomada 

de decisão pelos gestores (Dias & Vasconcelos, 2015). Nesse sentido, a presença de regras 

fiscais fortes reduz o oportunismo do gestor, o que o faz agir com reduzida agressividade para 

com o orçamento público (Rose, 2006). Nessa perspectiva, este estuda levanta a terceira 

hipótese de pesquisa, para testar se ela é condizente com as gestões municipais brasileiras. 

 

H3: A responsabilidade fiscal do gestor está diretamente relacionada à qualidade da 

informação contábil orçamentária dos governos brasileiros. 

 

Como o papel primordial da informação contábil consiste na redução de incertezas 

(Dias e Vasconcelos, 2015), as regras fiscais acabam funcionando como mecanismos que 

buscam reduzir tais incertezas, primando pela credibilidade, confiabilidade e, portanto, 

qualidade da informação contábil. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Amostra e Período da Pesquisa 

A amostra deste estudo é composta pelos municípios que atendam aos seguintes 

critérios: (i) serem capitais da federação brasileira, exceto o distrito federal por possuir 

características mistas de estado e município; e (ii) a disponibilidade de todas as variáveis 

necessárias a esta investigação em todo o período de análise. Diante dessas condições, foi 

excluída uma capital: Palmas. Com isso, a amostra resultou em 25 capitais da federação 

brasileira. 

A escolha pelas capitais brasileiras justifica-se tanto pelo fato de estarem distribuídos 

por todas as regiões do país, assim como pela significância populacional e econômica desses 

municípios para o país, o que condiciona a uma melhor precisão da gestão governamental no 

Brasil, dando relevância aos achados da pesquisa. 

As variáveis necessárias ao estudo foram coletadas nas seguintes base de dados: (i) 

variáveis orçamentárias e populacionais, no banco de dados do Finanças do Brasil (FINBRA), 

disponível no website da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e/ou nos Portais da 

Transparência dos municípios da amostra; (ii) as variáveis correspondentes aos indicadores 

demográficos e econômicos, por meio do website do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE); e (iii) as variáveis eleitorais, no website do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). 

No que diz respeito ao espaço amostral, este corresponde aos exercícios de 2006 a 

2016, limitado por uma das variáveis de interesse que apresenta disponibilidade de dados 

exatamente nesse período. 

 

3.2 Operacionalização das Variáveis Utilizadas  
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A Global Partnership for Effective Development Co-operation (Global Partnership or 

GPEDC) consiste em uma plataforma de múltiplos atores interessados em objetivos de 

desenvolvimento sustentável. A plataforma sugere diferentes abordagem de como analisar e 

alcançar o desenvolvimento sustentável. Dentro dessa perspectiva, desenvolveu o Public 

Expenditure and Financial Accountability (PEFA), que correspondem a indicadores para 

avaliar a qualidade dos processos de orçamento, auditoria, relatórios financeiros e práticas 

contábeis adotados pelos governos (Global Partnership or GPEDC, 2018). 

Assim, inspirou-se nas metodologias apresentadas no PEFA (2011; 2018) para 

calcular o grau de imprecisão orçamentária, que já fora utilizada por Azevedo (2014). O 

cálculo dessa imprecisão do orçamento pode ser definido como apresentado na Equação 01. 

 
(1) 

em que: 

IOD corresponde à Imprecisão Orçamentária da Despesa; 

DOE é a Despesa Orçamentária Executada (Empenhada/Liquidada); e 

DOP é a Despesa Orçamentária Inicial Fixada/Aprovada. 

  

O pressuposto básico desse resultado consiste em identifica até que ponto a execução 

da despesa orçamentária reflete quantidade originalmente aprovada, conforme definido na 

documentação orçamentária do governo e nos relatórios fiscais apresentados ao Poder 

Legislativo, ao Tribunal de Contas e à sociedade (PEFA, 2018), sugerindo que, quanto mais 

próximo for o orçamento executado do previsto, melhor foi seu planejamento e, portanto, 

maior a qualidade da informação contábil apresentada. 

De forma análoga, pode-se calcular também a imprecisão da receita, conforme 

apresentado na Equação 02. 

 
(2) 

 

em que: 

IOR corresponde à Imprecisão Orçamentária da Receita; 

ROE é a Receita Orçamentária Executada (Arrecadada); e 

ROP é a Receita Orçamentária Inicial Prevista/Aprova. 

 

Dessa forma, esta pesquisa irá utilizar o Grau de Imprecisão Orçamentária da Despesa 

(IOD) e da Receita (IOR), equações 1 e 2, respectivamente, como proxies para qualidade da 

informação e analisar seus determinantes no cenário das gestões municipais brasileiras. Para 

isto, buscou-se na literatura características que pudessem associar a qualidade da informação 

contábil governamental. 

Nesse sentido, compreende-se que gestão fiscal é inerente a uma relação harmônica 

entre níveis de receitas e despesas governamentais (Cruz, Macedo & Sauerbronn, 2013). Para 

além disso, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal (Brasil, 2000) estabelece que os pilares 

da responsabilidade fiscal se fundamentam no planejamento, na transparência, no controle e 

na responsabilidade. Com isso, pode-se inferir que a harmonia entre receitas e despesas deva 

ser desde o prévio planejamento, perpassando por sua divulgação e transparência, obedecendo 

ao controle de ambas e até a sua responsabilidade iminente. Assim, parece que todos os 

pilares da responsabilidade fiscal parecem estar diretamente relacionados à qualidade da 

informação apresentada pelo gestor, motivo que a faz integrar o modelo proposto nesta 

pesquisa. 

Como a responsabilidade fiscal não é facilmente mensurada, será utilizada nesta 

pesquisa o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) dos municípios brasileiros, calculado pela 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), que avalia aspectos 
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relacionados às receitas próprias e transferências, gastos com pessoal, endividamento e 

liquidez, todos eles relacionados a boa gestão governamental. 

Além disso, os recursos governamentais são influenciados por fatores ambientais, 

demográficos e socioeconômicos, por serem bases econômicas em que os gestores exploram 

suas riquezas para canalizarem recursos para os cofres públicos (Berne & Schramm, 1986; 

Groves & Valente, 1986; Berne, 1992). Assim, tais fatores, além de condicionarem níveis de 

receitas, delimitam, sob a perspectiva do equilíbrio orçamentário, os níveis de gastos, assim 

como pressionam por mais ou menos níveis de bens e serviços públicos, determinando, por 

sua vez, o volume de despesas governamentais (Lima & Diniz, 2016). 

Assim, deter determinada capacidade de geração de receitas pode influenciar na 

qualidade da informação apresentada, assim como níveis populacionais também podem 

pressionar por uma melhor qualidade da informação. Diante dessa discussão, esta pesquisa irá 

utilizar o Produto Interno Bruto (PIB) e o quantitativo populacional como variáveis que 

influenciam as receitas e despesas públicas e que, ao mesmo tempo, podem ser relacionados à 

qualidade da informação contábil. 

Sob o aspecto da participação popular, o chamado controle social, os cidadãos 

brasileiros têm o direito constitucional de participar, fiscalizar, monitorar e controlar as ações 

da administração pública (controle social), por meio da análise e interpretação das 

informações contábeis do governo (Silva, Sila & Borges, 2015). Apesar disso, muitas vezes a 

população não consegue compreender efetivamente as informações contábeis, até mesmo para 

aqueles que entendem de contabilidade e gestão governamental, justamente por não serem 

claras o suficiente (Miranda, Silva, Ribeiro Filho & Silva, 2008), o que prejudica a qualidade 

e confiabilidade da informação contábil. 

De maneira geral, as pesquisas demonstram que o nível educacional está diretamente 

relacionado com a transparência pública e o próprio desempenho do orçamento 

governamental (Wright & Paulo, 2014; Nobre, Diniz, Lima & Araújo, 2017), na ideia 

subjacente de que o nível educacional da população pode dar maior capacidade de tornar-se 

um cidadão fiscal, além de poder ser um fator que pressione o gestor a ter mais cautela em 

seus atos e, portanto, primando pela qualidade da informação. Com base nessa perspectiva é 

que esta pesquisa incluiu o nível educacional como determinante da qualidade da informação 

contábil aqui discutida. Considerou-se, para tanto, a nota atribuída pelo Índice de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM) atribuída a educação dos municípios da amostra. 

Outro fator que é constantemente associado à gestão governamental diz respeito aos 

Ciclos Políticos Orçamentários de Rogoff (1990), bastante discutido na literatura contábil, já 

sendo empiricamente observados nos governos brasileiros em diferentes passagens (Costa, 

2006; Nascimento & Vicente, 2012; Queiroz, 2015), o que motivou a serem inclusos no 

modelo proposto, controlando tanto o ano eleitoral, quanto a capacidade de reeleição do 

gestor no cargo atual. 

Além disso, o Brasil registra uma crise econômica desde meados de 2014, 

diagnosticado pela queda do Produto Interno Bruto desde então. Assim, assumindo que neste 

período o gestor pode apresentar dificuldades no equilíbrio orçamentário, assim como na 

previsibilidade do orçamento, buscou-se controlar se em períodos de recessão há 

comportamento adverso que possa influenciar na qualidade da informação contábil.  

Com base nessas discussões, esta pesquisa traçou o modelo econométrico que está 

apresentado na Equação 03. 

 QICit = 
β0 + β1 IRFit + β2 Eduit + β3 PIBit + β4 Popit + 

β5 Et + β8 Mandit + β9 Criset + ɛ 
(03) 

em que, 

- QICit corresponde à proxy de Qualidade da Informação Contábil do município i no período t, 

que representa a Imprecisão do Orçamento Público obtido por meio das Equações 01 e 02. 
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- IRFit corresponde ao Índice de Responsabilidade Fiscal do município i no período t, obtido 

pelo Índice FIRJAN de Gestão Fiscal; 

- Eduit corresponde ao Indicador de Educação do Índice FIRJAN de Desenvolvimento 

Municipal do município i no período t; 

- PIBit corresponde ao Produto Interno Bruto do município i no período t;  

- Popit corresponde ao quantitativo populacional do município i no período t; 

- Et é uma variável dummy em que é atribuído 1 ao ano eleitoral e 0 para os demais; 

- Mandit é uma variável dummy em que 1 corresponde ao primeiro mandato do gestor e 0 para 

os demais; e 

- Criset uma variável dummy em que é atribuído 1 para os anos de crise (2014-2016) e 0 para 

os demais. 

 

Foi utilizado o modelo de regressão quantílica, pois este método tem como vantagem, 

demonstrar as estimativas para diferentes pontos da amostra, promovendo uma visão mais 

detalhada do comportamento da amostra analisada, portanto, um método mais robusto de 

análise (Fávero & Belfiore, 2017). Além disso, é um método bastante recomendado para o 

tratamento e análise de dados contábeis (Martins, Paulo & Monte, 2016; Duarte, Girão & 

Paulo, 2017). No entanto, para levar a imprecisão orçamentária (IOR e IOD  - Equações 1 e 2) 

para o modelo de regressão, torna-se necessário deixa-lo em direcionalidade contínua. Assim, 

fez a adaptação apresentada na Equação 4, em módulo. 

GIR = IOR – 1       ou        GIR = 1 – IOR (04) 

 

Em que, 

- GIR corresponde ao Grau de Imprecisão da Receita, que pode ser substituído pelo Grau de 

Imprecisão da Despesa. 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 
Ao buscar identificar os determinantes da qualidade da informação contábil na gestão 

governamental dos municípios brasileiros, discutiu-se a qualidade da informação na medida 

em que há relativa capacidade preditiva do poder legislativo, o tribunal de contas e a 

sociedade em estratificar, no curto prazo, como será a gestão do chefe do executivo. Nessa 

perspectiva, é que a Constituição Federal de 1988 determina que seja apresentado o 

orçamento anual prévio de receitas e despesas. Todavia, ele só carrega características de 

credibilidade se, minimamente, ao final do exercício, o orçamento executado apresentar 

características simétricas ao apresentado no início. Com base nisso, esta pesquisa calculou a 

diferença de médias entre previsão/fixação de receitas e despesas e sua execução, com vistas a 

verificar as hipóteses de pesquisas levantadas nesta pesquisa. Os resultados dessas diferenças 

estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Diferença de Médias obtidas entre Receitas e Despesas Previstas/Fixadas e Realizadas dos 

governos municipais brasileiros (Período de Análise: 2006 a 2016) 

Parâmetro Diferença Média < 0 Diferença Média = 0 Diferença Média > 0 

    

PrevRec – ArreRec   4.6108*** 

FixDesp – ExeDesp   4.1308*** 

    

Notas: Os asteriscos indicam os níveis de significância estatística, sendo: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,001; 

PrevRec corresponde à previsão inicial da receita orçamentária; ArreRec corresponde à arrecadação final da 

receita orçamentária; FixDesp corresponde à fixação inicial de despesas orçamentárias; e ExeDesp corresponde à 

execução final da despesa orçamentária, levando em consideração a fase de empenho. 
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   Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Os resultados dos testes confirmam as hipóteses 1 e 2 traçadas nesta pesquisa, que 

ambos os orçamentos (receitas e despesas) dos governos brasileiros são superestimados. A 

superestimação do orçamento é justificada sob dois aspectos, tanto pelo baixo esforço que a 

gestão local faz para angariar recursos próprios, fazendo com que a arrecadação de receitas 

não atinja a meta prevista no início do exercício, quanto pelo fato de maiores despesas fixadas 

dão ao governante maior folga na condução do orçamento, podendo fazer ajustes de forma 

mais significativa ao longo do exercício. Observa-se, ainda, que a superestimação de receitas 

(4.61) é superior a de despesas (4.13), o que pode ser efeito do sistema de transferências 

governamentais adotado no Brasil, o que desenvolve nos gestores o comportamento de 

“preguiça fiscal” (Shah, 2007).  Em ambos os casos, destaque-se, reduz-se a qualidade da 

informação contábil orçamentária. Assim, vê-se que a própria previsão/fixação orçamentária 

já acarreta prejuízos à qualidade da informação governamental. 

Além disso, sabe-se que dificilmente o gestor conseguirá executar o orçamento 

exatamente igual ao previsto. Todavia, o ideal é executá-lo da forma mais aproximada 

possível do previsto. Nessa premissa, o PEFA framework (2011; 2017) considera que o 

município é considerado menos impreciso caso esteja dentro dos seguintes intervalos: 

receitas, entre 0,92 e 1,16; e, despesas, entre 0,85 e 1,15. Portanto, construiu-se um gráfico 

(Figura 01) com a distribuição dos graus de imprecisão e traçou-se uma linha limite de valores 

máximo e mínimo aceitáveis para melhor visualização. Assim, assume-se que estando dentro 

dessa faixa, a informação é tida como de qualidade. 

A Figura 01 demonstra que receitas e despesas apresentaram relativa imprecisão, o 

que é algo natural e esperado. Todavia, é possível observar uma faixa maior de municípios 

que ficaram fora do intervalo aceitável para as receitas, se comparada às despesas. Ao todo, 

59,11% das observações apresentaram receitas fora desse intervalo, contra 36% das despesas. 

Estes resultados reforçam a ideia de que as receitas têm um padrão de menor confiabilidade, 

se comparada às despesas. 
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Figura 01 – Grau de Imprecisão Orçamentária dos Governos Municipais brasileiros 

     Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Outrossim, a camada de municípios que fica abaixo do limite mínimo, em ambos os 

casos, reforçam as hipóteses 1 e 2 desta pesquisa, em que os orçamentos de despesas e 

despesas apresentado no início do exercício é superestimado, em aderência aos achados de 

Azevedo (2014). 

Partindo para as demais análises propostas nessa pesquisa, foi necessário fazer o ajuste 

do indicador de imprecisão orçamentária, conforme indicado na Equação 04. Após isso, 

calculou-se as estatísticas descritivas das imprecisões e demais variáveis do modelo. Estes 

resultados estão demonstrados na Tabela 2. 

Os dados apresentados na Tabela 2 demonstram que tanto as receitas, quanto as 

despesas apresentam uma imprecisão orçamentária equivalente à 13%, em módulo. A 

imprecisão semelhante em ambas as categorias é justificada pela busca que os gestores têm de 

equilibrar as contas públicas, princípio orçamentário brasileiro. Por essa razão, a distorção 

orçamentária resultou em 5%. 

Como os municípios da amostra correspondem às capitais brasileiras e, portanto,  

municípios de substancial relevância econômica, social e cultural, os dados utilizados como 

possíveis determinantes da qualidade da informação contábil são considerados relativamente 

bons: municípios que apresentam, em média, boa gestão fiscal (0.63), bons serviços de 

educação pública (0.72), além de haver elevada concentração de riqueza e populacional. 
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Tabela 2 – Estatística Descritiva das Variáveis relativas à Qualidade da Informação Contábil dos 

Governos municipais brasileiros (Período de Análise: 2006 a 2016) 

Variável/Estatística Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

     

GIR 0.1368 0.1190 0.0012 0.8869 

GID 0.1304 0.1012 0.0025 0.7132 

IRF 0.6369 0.119 0.3601 0.8969 

Edu 0.7272 0.0974 0.4962 .9507872 

PIB 1567457418.90 5674246511.40 3671265.13 46659223000.00 

Pop 1753567.18 2355357.33 260930.00 11967825.00 

     

Quant. de Municípios da Amostra: 25; Quant. de Observações: 225   

     

Notas: GIR corresponde ao Grau de Imprecisão da Receita; GID corresponde ao Grau de Imprecisão da 

Despesa; IRF corresponde ao Índice FIRJAN de Gestão Fiscal; Edu corresponde à nota da FIRJAN dada ao 

quesito Educação no IFDM; G_Pess corresponde ao percentual de Gasto com Pessoal em relação à Receita 

Corrente Líquida; TConst corresponde às Transferências Constitucionais Obrigatórias; RT corresponde às 

Receitas Tributárias; PIB corresponde ao Produto Interno Bruto; e Pop corresponde ao quantitativo 

populacional.  

   Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

A Tabela 3, por sua vez, apresenta as correlações bivariadas entre cada uma das 

variáveis utilizadas como proxy para qualidade da informação contábil na gestão 

governamental e as variáveis estudadas nesta pesquisa. Optou-se pela correlação de Spearman 

por tratar-se, em sua maioria, de dados truncados, que variam de 0 a 1. 

 
Tabela 3 – Correlação de Spearman das Variáveis relativas à Qualidade da Informação Contábil de 

Governos municipais brasileiros (Período de Análise: 2006 a 2016) 

Variável/Estatística GIR GID 

   

IRF -0.3466*** -0.3490*** 

Edu 0.1423** 0.1506** 

PIB -0.1322** -0.0239 

Pop -0.0992 -0.0536 

E -0.1959*** -0.1424** 

Mand 0.1276** 0.1809*** 

Crise 0.2912*** 0.2951*** 

   

Notas: Os asteriscos indicam os níveis de significância estatística, sendo: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01;  

GIR corresponde ao Grau de Imprecisão da Receita; GID corresponde ao Grau de Imprecisão da Despesa; IRF 

corresponde ao Índice FIRJAN de Gestão Fiscal; Edu corresponde à nota da FIRJAN dada ao quesito Educação 

no IFDM; PIB corresponde ao Produto Interno Bruto; Pop corresponde ao quantitativo populacional; E é uma 

variável dummy em que é atribuído 1 ao ano eleitoral e 0 para não eleitoral; Mand é uma variável dummy em que 

é atribuído 1 para o primeiro mandato de governo do gestor e 0 para o possível segundo mandato; e Crise é uma 

variável dummy em que é atribuído 1 para os anos de crise (2014-2016) e 0 para os demais.  

   Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 
Como o Grau de Imprecisão Orçamentária corresponde ao distanciamento do previsto 

com o executado, as correlações demonstram que as regras fiscais são boas condutoras para a 

qualidade da informação contábil, visto que as relações inversas sugerem o efetivo 
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cumprimento do orçamento prévio apresentado ao poder legislativo e a sociedade no início de 

cada exercício financeiro. Tal razão dá respaldo às correlações inversas identificadas, tanto 

para receita e despesas, ambos em patamar equivalente -0.34, demonstrando que os gestores 

reduzem significativamente a imprecisão da informação contábil orçamentária, o que a faz ser 

categorizada como de maior de maior qualidade e, portanto, mandatários de responsabilidade 

fiscal diante da gestão das finanças públicas. 

Observa-se, ainda, que o comportamento da previsão e execução orçamentária não 

parece ser uma situação padrão para todos os períodos observados, visto que os gestores 

parecem preocupar-se mais com a precisão do orçamento em anos eleitorais, tanto no tocante 

às receitas (-0.19), quanto às despesas (-0,14), se comparado aos demais exercícios. De um 

outro modo, os governantes parecem agir com maior imprudência quando estão no primeiro 

mandato de governo, sobretudo com as despesas (0.18). Em ambos os casos, tal constatação 

sugere um comportamento oportunista do gestor visando sua reeleição e prorrogação de seu 

tempo de governo, agindo com maior agressividade no primeiro mandato e apresentando 

maior cautela no ano eleitoral, como sugere a Teoria dos Ciclos Políticos Orçamentários 

(Rogoff, 1990). 

Outro fator que parece provocar a imprecisão orçamentária é a crise. O Brasil registra 

crise econômica desde o ano de 2014 e, nos anos de crise, as diferenças entre o previsto e o 

executado no orçamento público é ainda maior, uma vez que a crise provoca a frustração das 

receitas públicas, o que respalda igualmente nas despesas, dada necessidade do equilíbrio 

orçamentário. Apesar disso, a concentração de riqueza, medida pelo PIB, parece aprimorar a 

qualidade da informação no que diz respeito às receitas; todavia, o mesmo não fora observado 

para as despesas. 

Um aspecto intrigante foi observado no que diz respeito a relação do nível 

educacional da população e a imprecisão orçamentária das receitas e despesas. Em 

ambos os casos, apresentaram relações positivas, sugerindo que maior nível de 

qualidade da população parece não intimidar o governante a apresentar um orçamento 

de baixa qualidade, o que contraria os preceitos teóricos nesse quesito. 
A Tabela 3 apresenta as relações identificadas no modelo econométrico de regressão 

quantílica sugerido para os determinantes da qualidade da informação contábil na gestão 

orçamentária governamental. Essa tabela está disposta em dois painéis: o Painel A apresenta 

as relações identificadas com a Imprecisão Orçamentária da Receita, e o B a Imprecisão 

Orçamentária da Despesa e, em ambos, segregados por quantis de 25º, 50º, 75º e 90º em 

relação ao Grau de Imprecisão Orçamentária. Os coeficientes demonstrados nela são apenas 

os que apresentaram significância estatística no modelo, ocultando todos os demais. 

No Painel A, é possível observar que as regras fiscais determinam forte e 

significativamente a qualidade das estimativas de receitas, visto que elas são efetivamente 

arrecadadas ao longo do exercício, resultando em qualidade da informação no tocante à 

informação de receitas orçamentárias. Além disso, a segregação dos resultados por quantis 

permitem identificar que mesmo nos municípios que apresentaram maior distanciamento das 

estimativas de receitas para sua realização, as regras fiscais agiram ainda mais fortemente 

para reduzir tal distanciamento, dado o coeficiente ser ainda mais forte (-0.33 > -0.24). 

 

 
Tabela 3 – Estimativas do Modelo Econométrico proposto para os Determinantes da Qualidade da 

Informação Contábil de Governos municipais brasileiros 

(Período de Análise: 2006 a 2016) 

Painel A: Proxy de Qualidade: Grau de Imprecisão Orçamentária da Receita (GIR) 
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Variável Q25 Q50 Q75 Q90 

     

IRF -0.2407*** -0.3001*** -0.3467*** -0.33380*** 

Edu 0.1351** 0.3154*** 0.2833** 0.4470** 

PIB    -3.0612*** 

Pop  -5.0009** -9.9209*** -1.9608*** 

E -0.0200** -0.0233*  -0.0536** 

Mand     

Crise 0.0329**    

Intercepto  0.0952** 0.20994***  

     

Pseudo R2 0.1090 0.1377 0.1709 0.1983 

     

Painel B: Proxy de Qualidade: Grau de Imprecisão Orçamentária da Despesa (GID) 

Variável Q25 Q50 Q75 Q90 

     

IRF -0.1679*** -0.2871*** -0.2051**  

Edu 0.1417** 0.2181** 0.2103*** 0.4705*** 

PIB     

Pop  -5.2209*** -1.1008*** -2.4508*** 

E -0.0191** -0.0231*   

Mand     

Crise 0.0346***    

Intercepto  0.1451** 0.1399**  

     

Pseudo R2 0.1366 0.1476 0.1586 0.1956 

     

Notas: Os asteriscos indicam os níveis de significância estatística, sendo: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01; 

GIR corresponde ao Grau de Imprecisão da Receita; GID corresponde ao Grau de Imprecisão da Despesa; IRF 

corresponde ao Índice FIRJAN de Gestão Fiscal; Edu corresponde à nota da FIRJAN dada ao quesito Educação 

no IFDM; PIB corresponde ao Produto Interno Bruto; Pop corresponde ao quantitativo populacional; E é uma 

variável dummy em que é atribuído 1 ao ano eleitoral e 0 para não eleitoral; Mand é uma variável dummy em que 

é atribuído 1 para o primeiro mandato de governo do gestor e 0 para o possível segundo mandato; e Crise é uma 

variável dummy em que é atribuído 1 para os anos de crise (2014-2016) e 0 para os demais. 

   Fonte: Resultados da Pesquisa (2019). 

 

Comportamento semelhante é observado na relação do indicador de responsabilidade 

fiscal e a imprecisão de despesas no Painel B, embora não se tenha encontrado significância 

estatística no último quantil (90), sugerindo que as regras fiscais podem ser aprimoradas no 

tocante às despesas. Apesar disso, conclui-se que as regras fiscais funcionam perfeitamente 

bem como determinantes da qualidade da gestão orçamentária das capitais brasileiras, 

melhorando as estimativas de receitas e despesas e, portanto, a qualidade da informação 

contábil. Assim, aceita-se a hipótese de pesquisa que pressupunha que a responsabilidade 

fiscal do gestor está diretamente relacionada à qualidade da informação contábil orçamentária 

dos governos brasileiros, corroborando com os preceitos identificados por Rose (2006). 

O Produto Interno Bruto, que corresponde a riqueza da jurisdição analisada, pode 

influenciar na qualidade da informação, visto que ele assinala para o quantum dela poderá ser 

direcionada para os cofres públicos. Todavia, os resultados apontaram que o PIB influencia 

apenas quando a imprecisão orçamentária está elevada, e somente em relação às receitas, 

fazendo com que o gestor consiga prever melhor o seu orçamento, dado que seu PIB é 

significativo. Entretanto, conclui-se que o PIB não parece ser um bom determinante da 

qualidade da informação contábil nos governos brasileiros analisados. 
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Já o quantitativo populacional do município parece ser decisivo para a qualidade da 

informação contábil. Os resultados sugerem que quanto maior o número de habitantes no 

município, menor será a imprecisão orçamentária, tanto de receitas, quanto de despesas, 

provocando, por sua vez, maior qualidade da informação contábil orçamentária apresentada. 

Na média (quantil 50º), a população parece cobrar mais do gestor por uma melhor 

previsibilidade e execução orçamentária, além de tender a cobrar mais quando o gestor 

apresenta menor grau de acurácia orçamentária (quantis 75º e 90º). Com isso, conclui-se que a 

população contribui para a qualidade da informação contábil orçamentária dos governos 

brasileiros. 

Outro fator importante que sempre deve ser levado em consideração diante de análises 

da gestão governamental consiste na possibilidade de continuidade do gestor em mandatos 

subsequentes, a chamada reeleição. Diante dessa possibilidade, os resultados demonstram que 

os gestores apresentam comportamentos cautelosos em anos eleitorais, ou seja, diminuindo a 

imprecisão orçamentária de receitas e despesas. Todavia, observa-se que esse comportamento 

oportunista pode ser mais fortemente verificado quando o gestor já apresenta grau reduzido de 

imprecisão orçamentária, talvez por ser mais fácil equacionar as contas no ano eleitoral. 

Apesar disso, considerou-se que o ano eleitoral, dentro da discussão da teoria dos ciclos 

políticos orçamentários, é mais um determinante da qualidade da informação contábil 

orçamentária. 

Já o nível de educação dos munícipes, que poderia influenciar positivamente na 

qualidade da informação contábil, apresenta relação direta com a imprecisão de receitas e 

despesas, sugerindo que, embora o nível educacional da população tenha qualidade, sugere 

que outros fatores não analisados nesta investigação possam estar atrelados ao bom 

desempenho da educação municipal. 

Além disso, observa-se que em momentos de crise, o gestor apresenta dificuldades em 

efetivar o orçamento previsto, visto que o grupo de maior precisão orçamentária (quantil 25º) 

passa a produzir maior imprecisão orçamentária nesse período, prejudicando a qualidade da 

informação contábil orçamentária. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi identificar os determinantes da Qualidade da Informação 

Contábil na Gestão Governamental dos Municípios brasileiros. A pesquisa foi conduzida com 

foco nas capitais brasileiras, a partir de uma amostra final de 25 municípios, dispersas em 

todas as regiões geográficas do país, com abrangência no período de 2006 a 2016. 

Considerou-se como proxy para qualidade da informação contábil a imprecisão orçamentária 

de receitas e despesas. Foram avaliadas as seguintes variáveis como determinantes para a 

qualidade da informação: regras fiscais, nível educacional, PIB, população, ciclos políticos e 

crise. 

Os resultados encontrados permitem afirmar que os orçamentos de receitas e despesas 

apresentados ao poder legislativo, tribunal de contas e a própria sociedade, no início do 

exercício, ambos são superestimados. Apesar disso, constatou-se que, em média, 40% das 

observações apresentaram distorções moderadas ou aceitáveis entre o previsto e o executado 

para as receitas, e outras 60% para as despesas. Assim, observa-se que municípios apresentam 

melhor qualidade da informação contábil orçamentária para as despesas, se comparadas com 

as receitas. 

O modelo de regressão quantílica estimado indica que as regras fiscais são boas 

condutoras para a qualidade da informação contábil, tanto para as receitas, quanto para as 

despesas. Além disso, demonstrou que o quantitativo populacional pode pressionar por 

melhores qualidades da informação, reduzindo a imprecisão dos orçamentos de receitas e 

despesas. 
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Assim, os pressupostos inicialmente assumidos foram confirmados e aceitos as três 

hipóteses testas, demonstrando que os orçamentos de despesas e receitas no Brasil são 

superestimados (hipóteses 1 e 2, respectivamente) e que as regras ficais contribuem para a 

qualidade da informação contábil governamental (hipótese 3). 

Adicionalmente, ao controlar os ciclos políticos e a crise, verificou-se que no ano 

eleitoral o gestor apresenta maior acurácia no planejamento e execução do orçamento, 

melhorando, portanto, a qualidade da informação. Já durante o período de crise, a qualidade 

da informação é reduzida, visto os efeitos econômicos que passam a refletir nas finanças 

públicas. 

Assim, esta pesquisa contribui para a literatura contábil no sentido de discutir e 

aperfeiçoar métricas e proxies para a qualidade da informação contábil orçamentária 

governamental, além de dar suporte para práticas voltadas para a boa e adequada gestão 

orçamentária, responsabilidade fiscal, práticas de accountability e o próprio exercício do 

controle social. 

Para pesquisas futuras, sugere-se adotar outras proxies para explicar as variações na 

qualidade da informação contábil no setor público, com vistas a contribuir na definição e 

aperfeiçoamento de métricas para a qualidade da informação contábil orçamentária 

governamental, além dos dispositivos constantes dos instrumentos normativos. 
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