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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
A presente pesquisa busca analisar a condição financeira dos municípios brasileiros e investigar quais 

os fatores que a determinam, considerando esta a capacidade de um governo de cumprir com suas 

obrigações no curto e longo prazo, de forma a promover contínua prestação de serviços públicos aos 

seus cidadãos. A condição financeira foi mensurada com utilização de um índice válido e confiável 

descrito na literatura internacional e as demonstrações contábeis municipais de 2014 a 2016, e suas 

determinantes identificadas por meio de análise de regressão. Os resultados revelam a existência de 

relação significativa e positiva do índice de condição financeira e as variáveis independentes 

estudadas, indicando que fatores como variação do PIB, população e gestão fiscal são determinantes 

para a condição financeira municipal, considerando fatores socioeconômicos como população e 

densidade demográfica. O estudo contribui para a literatura de determinantes de condição financeira 

trazendo a realidade dos municípios brasileiros, bem como a utilização de índice dado como válido e 

confiável na literatura internacional. 
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DETERMINANTES 

 

RESUMO 

A presente pesquisa busca analisar a condição financeira dos municípios brasileiros e investigar 

quais os fatores que a determinam, considerando esta a capacidade de um governo de cumprir 

com suas obrigações no curto e longo prazo, de forma a promover contínua prestação de 

serviços públicos aos seus cidadãos. A condição financeira foi mensurada com utilização de um 

índice válido e confiável descrito na literatura internacional e as demonstrações contábeis 

municipais de 2014 a 2016, e suas determinantes identificadas por meio de análise de regressão. 

Os resultados revelam a existência de relação significativa e positiva do índice de condição 

financeira e as variáveis independentes estudadas, indicando que fatores como variação do PIB, 

população e gestão fiscal são determinantes para a condição financeira municipal, considerando 

fatores socioeconômicos como população e densidade demográfica. O estudo contribui para a 

literatura de determinantes de condição financeira trazendo a realidade dos municípios 

brasileiros, bem como a utilização de índice dado como válido e confiável na literatura 

internacional.   
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1.   INTRODUÇÃO 

A avaliação da condição financeira de entes governamentais, por meio de índices e 

modelos econométricos, vem sendo objeto de pesquisas em âmbito internacional desde a década 

de 90 (Brown,1993; Hendrick, 2004; Dennis, 2004; Wang, Dennis, & Tu, 2007; Zafra-Gomez, 

Lopez-Hernandez, & Hernandez Bastida, 2009; Rivenbark, Roenigk, & Allison, 2010; Ritonga, 

Clark, & Wickremasinghe, 2012; Ritonga, 2014).   

Para Wang, Dennis e Tu (2007) condição financeira é a habilidade que uma organização 

tem de cumprir com suas obrigações financeiras dentro do prazo devido, e abrange quatro 

dimensões: solvência de caixa e equivalentes, solvência orçamentária, solvência de longo prazo 

e solvência em nível de serviços. Um bom nível de condição financeira pode ajudar entes 

públicos superar crises econômicas e assegurar a continuidade da prestação de bens e serviços 

públicos, devendo ser, portanto, uma das principais finalidades a serem perseguidas pelos 

governantes (Lima & Diniz, 2016).   

Com base neste raciocínio, Lima e Diniz (2016) afirmaram que o governo deve estar 

preparado para identificar fatores capazes de comprometer as finanças públicas, com o objetivo 

de garantir que os serviços públicos não sejam afetados. A condição financeira é influenciada 

por fatores internos e externos (responsabilidade fiscal, atividade econômica, estrutura 

governamental, política e administrativa) às entidades públicas capazes de prever e explicar o 

nível de condição financeira dos governos municipais (Hendrick, 2004; Wang, Dennis, & Tu, 

2007; Vonen, 2011; Cruz Macedo & Sauerbronn, 2013; Ritonga, 2014; Lima & Diniz, 2016). 

As cidades brasileiras, durante as últimas décadas, têm enfrentado crises financeiras que 

evidenciam a importância de um diagnóstico lúcido, completo e aceitável sobre a saúde 

financeira das administrações públicas (Diniz, Macedo, & Corrar, 2012). Os resultados das 

gestões públicas evidenciados nos demonstrativos contábeis e as medidas tradicionais utilizadas 

pelos governos municipais não identificam os possíveis problemas emergentes e não são o 

suficiente para medir finanças públicas e por esta razão é que se passou a estudar a condição 

financeira municipal e sua forma de avaliação (Silva, Silva, & Borges, 2015; Groves, Godsey, 

& Shulman, 1981).  
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Os métodos quantitativos aplicados à contabilidade governamental permitem que as 

informações geradas resultem em análise de dados, os quais poderão auxiliar nas tomadas de 

decisões das políticas públicas, identificando variáveis não percebidas no processo de análise 

convencional (Silva, 2012). Os poucos estudos anteriores sobre condição financeira no Brasil 

(Diniz, Macedo, & Corrar, 2012; Nobre, 2017; Silva e Silva, 2017) não utilizaram o modelo de 

Wang, Dennis e Tu (2007), índice testado e validado pela literatura internacional, tampouco 

realizaram uma análise ampla compreendendo todos os municípios brasileiros. O presente 

trabalho teve por objetivo analisar o cenário da condição financeira dos municípios brasileiros 

e os fatores capazes de influenciar positivamente esta condição. 

Com o intuito de identificar a realidade da condição financeira municipal brasileira, 

evidenciando as possíveis variáveis que podem estar relacionadas com a referida condição, tem-

se a seguinte questão de pesquisa: Quais fatores determinam a condição financeira dos 

municípios brasileiros? 

A pesquisa foi realizada em duas etapas: uma para analisar a condição financeira dos 

municípios brasileiros e outra para diagnosticar as variáveis capazes de influenciar esta 

condição. Para a análise do cenário da condição financeira dos municípios brasileiros utilizou-

se o Índice de Condição Financeira (ICF) de Wang, Dennis e Tu (2007) a partir das informações 

contidas em demonstrativos contábeis publicados após a adesão obrigatória às normas contábeis 

internacionais para o setor público. Para a análise dos fatores capazes de influenciar a condição 

financeira municipal utilizou-se a técnica estatística de regressão com dados do PIB, valores 

arrecadados de receita própria e desempenho de gestão fiscal municipal.  

Os resultados deste estudo apresentam o cenário da condição financeira dos municípios 

brasileiros e apresentam os fatores relacionados a este desempenho. Este estudo contribui com 

a literatura contábil pública na medida que apresenta uma ferramenta de avaliação que poderá 

incentivar os gestores municipais no cumprimento dos limites legais; criar formas de estimular 

a atividade econômica local e a aprimorar as atividades de arrecadação de seus próprios 

impostos. Ademais, pode servir de instrumento para análise financeira e contábil pelos órgãos 

de controle. Após esta introdução, a seção dois traz a revisão da literatura. A seção seguinte os 

procedimentos metodológicos. A quarta seção mostra os resultados da pesquisa e análises. A 

quinta seção trata das considerações finais. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Por que Condição Financeira Importa? 

O estudo do conceito e das formas de avalição da condição financeira governamental 

tem sido objeto de pesquisas há mais de três séculos nos Estados Unidos da América (EUA), 

com o intuito de relatar a capacidade das finanças locais e a sustentabilidade da prestação de 

serviços públicos (Rivenbark, Roenigk, & Allison, 2010). Bronner (2016), Groves, Godsey e 

Shulman (1981) destacaram que durante a década de 1970 os governos americanos, de todos os 

níveis, enfrentaram dificuldades financeiras, tendo como causas o crescimento da demanda de 

serviços, as mudanças da estrutura econômica, a inflação e as alterações nas relações entre os 

governos. Segundo estes autores, o momento de reação dos órgãos de governos a estas 

dificuldades ocorreu no momento em que cidades como Cleveland e Nova York sofreram sérios 

problemas fiscais, levando estas entidades a se interessar, questionar e estudar questões 

específicas da condição financeiras municipais.  

Levando em consideração que a maioria dos governos dependia de sistemas e 

instrumentos convencionais para evidenciação do orçamento, patrimônio e resultados 

operacionais, Groves, Godsey e Shulman (1981) afirmaram que as respostas para as crises 

fiscais não estavam disponíveis nos demonstrativos e relatórios existentes, sendo esta 

deficiência um dos motivos pelos quais a condição financeira local passou a ser objeto de 

pesquisas.  
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Entre os primeiros estudos elaborados com o objetivo de analisar e medir a condição 

financeira local estão as pesquisas realizadas por Groves, Godsey e Shulman (1981), Berne e 

Schramm (1986), Berne (1992), Brown (1993) e Hendick (2004) (apud Lima e Diniz, 2016; 

Ritonga, 2014). Embora o interesse por condição financeira tenha tido seu início no século 

passado, ainda se vê a atual importância desta compreensão e mensuração, tendo em vista a 

existência de recentes estudos sobre o tema como: Ritonga (2014), Clark (2015) e Nobre (2017); 

e a permanência de crise fiscal em diversos países. Nas últimas décadas uma onda de crise fiscal 

atacou cidades e estados pelos Estados Unidos da América (Gorina, Maher, & Joffe, 2017). 

Groves, Godsey e Shulman (1981) estão entre os primeiros autores a conceituarem 

condição financeira e, em sua abordagem, afirmaram que ela possui diversos significados. 

Entretanto, para um limitado conceito contábil, esta expressão se refere à capacidade do 

governo em gerar caixa ou liquidez suficiente para pagar suas contas. Já numa visão mais ampla 

do conceito estes autores destacaram que condição financeira se refere à habilidade do governo 

de pagar todos os compromissos no longo prazo, sejam despesas com obrigações normais 

anuais ou aquelas que são de anos mais específicos, considerando esta uma dimensão de longo 

prazo. Por fim, estes autores afirmaram que condição financeira refere-se à capacidade do 

governo de providenciar um certo nível de serviço público que atenda à demanda da população. 

Alguns autores como Zafra-Gomez, Lopez-Hernandez e Hernandez Bastida (2009), 

Ritonga (2014), Lima e Diniz (2016) utilizaram, para definir a condição financeira, conceitos 

semelhantes ao definido pelo Governmental Accounting Standards Board (GASB) em 1997: 

condição financeira como a probabilidade do governo cumprir com suas obrigações financeiras 

presentes e futuras, sendo capaz de providenciar a prestação de bens e serviços aos seus 

cidadãos (apud Lima e Diniz, 2016). Para Hendrick (2004) não se pode medir a condição 

financeira sem considerar o contexto externo no qual o governo está inserido.  

Numa linha de pesquisa mais focada em Administração Empresarial, Vonen (2011) teve 

a mesma compreensão sobre o que seria condição financeira daquela utilizada por Hatzius, 

Hooper, Mishkin, Schoenholtz e Watson (2010): a condição financeira pode ser definida como 

o estado atual das variáveis financeiras que influenciam no comportamento econômico e no 

futuro estado da economia. Ritonga, Clark e Wickremasinghe (2012), Wang, Dennis e Tu 

(2007) se preocuparam em utilizar, na definição de condição financeira, palavras como tempo 

hábil, tempestividade e endividamento. Wang, Dennis e Tu (2007) asseguraram que a definição 

de condição financeira tem várias influências na tomada de decisão de políticas financeiras e 

que se a organização pode pagar suas obrigações financeiras em tempo hábil, sem incorrer em 

dificuldades financeiras significativas, pode-se presumir que a entidade se encontra em boa 

condição financeira. 

Diante do exposto, pode-se concluir que condição financeira está associada à capacidade 

de um Ente de arcar com suas despesas, obrigações e prestação de serviços públicos presentes 

sem comprometer suas receitas, despesas, obrigações, prestação de serviços públicos e situação 

financeira futura, sendo este o conceito adotado neste estudo. Ademais, conforme Ritonga 

(2014), a análise da condição financeira governamental é capaz de antecipar eventos 

inesperados e executar direitos financeiros de forma eficiente e eficaz. 

Quanto à detecção e à avaliação da condição financeira municipal alguns autores 

elaboraram índices ou medidas de condição financeira, como foi o caso de Brown (1993), 

Hendrick (2004), Dennis (2004), Wang, Dennis e Tu (2007), Zafra-Gomez, Lopez-Hernandez 

e Hernandez Bastida (2009), Rivenbark, Roenigk e Allison (2010), Ritonga, Clark e 

Wickremasinghe (2012) e Ritonga (2014). O desenvolvimento de uma medida de condição 

financeira válida e confiável é um fator crítico em qualquer estudo de condição ou desempenho 

financeiro no governo organizações (Wang, Dennis, & Tu, 2007). A confiabilidade da medição 

é amplamente conhecida como o grau de que uma medida é livre de erro de medição aleatória 

(Wang, Dennis, & Tu, 2007).  
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Wang, Dennis e Tu (2007) apresentaram um estudo completo e com pontos positivos 

como a utilização de indicadores financeiros apenas e por ser de simples aplicação (Rivenbark 

& Roenigk, 2011; Ritonga, 2014). Rivenbark e Roenigk (2011) afirmam que a vantagem do 

estudo de Wang, Dennis e Tu (2007) é que o modelo utiliza informações financeiras geradas a 

partir de demonstrativos contábeis de todo o governo para o cálculo das dimensões e 

indicadores da condição financeira. Wang, Dennis e Tu (2007) publicaram uma das abordagens 

mais compreensíveis para a análise da condição financeira, usando dimensões de solvência de 

caixa, orçamentária, de longo prazo e de serviço (Rivenbark, Roenigk, & Allison, 2010).   

 

2.2 Fatores que Afetam a Condição Financeira 

De acordo com Lima e Diniz (2016), a primeira ideia que surge ao abordar análise de 

condição financeira refere-se à mensuração dos aspectos financeiros das entidades 

governamentais. Todavia, segundo estes autores, a literatura comprova a existência de 

relevantes aspectos a serem estudados sobre os fatores que influenciam esta avaliação: 

necessidade da comunidade; condições de produção de serviços; recursos da comunidade; 

estrutura política e governamental, políticas de governo e práticas de finanças governamentais.  

Logo, a condição financeira governamental é influenciada por fatores internos e 

externos às entidades públicas capazes de prever e explicar os problemas financeiros 

enfrentados pelos governos, podendo ser estes: população, mudança da economia local, 

alterações na estrutura da indústria, comércio e serviços (Lima & Diniz, 2016). Wang, Dennis 

e Tu (2007) observaram que alguns pesquisadores examinaram condição financeira 

governamental no contexto da crise financeira e do estresse fiscal, onde os recursos disponíveis 

para fornecer serviços são extremamente limitados.  

A autonomia financeira do governo municipal é condição necessária para que os agentes 

públicos municipais consigam executar as políticas públicas locais de forma descentralizada, 

como um empoderamento político da sua condição de ente federativo (Santos, 2009).  Desta 

forma, de acordo com Santos (2009) o governo municipal deixa de ser apenas um executor de 

políticas formuladas e financiadas pelas esferas estadual ou federal e passa a ser capaz de 

concretizar suas próprias políticas públicas e de fornecer bens e serviços para os seus cidadãos.  

Lima e Diniz (2016) asseguram que mantendo reservas financeiras e explorando 

adequadamente sua capacidade de arrecadação, o governo terá capacidade de apresentar uma 

boa condição financeira, e concluem que as finanças dos governos locais precisam estar 

preparadas para atenderem ininterruptamente as demandas por gastos públicos e as mudanças 

naturalmente surgidas pela sociedade.  

De acordo com Pereira (2017), diante da excessiva concentração de receitas por parte 

da União, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 criou a obrigatoriedade de 

transferências de recursos públicos para as esferas estaduais e municipais. A receita própria 

municipal é aquela que o município diretamente arrecada através de seus tributos, constituído 

pelas seguintes espécies: impostos (IPTU, ITBI e ISSQN), taxas e contribuições de melhoria 

(Santos & Santos, 2014). O sistema de transferência constitucionais no Brasil é caracterizado 

por um fluxo vertical, no qual a União transfere recursos para os estados e municípios e os 

estados transferem aos entes municipais, sendo estes os responsáveis por disponibilizar a maior 

parte dos serviços prestados à população (Santos & Santos, 2014).  

Visando contribuir com práticas democráticas e eficiência na gestão pública, a 

Federação das indústrias do estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2017) desenvolveu um índice 

(Índice Firjan de Gestão Fiscal – IFGF) de controle social com a proposta de aperfeiçoar a 

gestão fiscal dos entes municipais e as decisões dos administradores públicos quanto à alocação 

destes recursos.  Com o objetivo de analisar o risco fiscal e os fatores que o afetam, Gorina, 

Maher e Joffe (2017)  desenvolveram uma pesquisa empírica tendo a variável dependente o 

próprio risco fiscal, e, dentre as variáveis independentes, o indicador da estrutura da receita 
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(percentual da receita de imposto próprio sobre o total da receita do município), controladas por 

fatores socioeconômicos tais como variação da receita, variação da população, variação do 

preço do imóvel e tamanho do governo. Estes autores concluíram que governos com autonomia 

financeira estão menos propensos ao risco fiscal e que a dependência de transferências ou de 

outras receitas externas pode tornar as cidades vulneráveis, tendo em vista que estas receitas 

podem não ser repassadas em caso de recessão. 

A busca pelo equilíbrio das finanças públicas foi o que deu origem à Lei Complementar 

nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (Silva, 2016). De acordo 

com Cruz e Afonso (2018) os mecanismos punitivos pelo não cumprimento dos limites 

definidos em lei incentivam os gestores a cumprirem as metas e os limites fiscais impostos, o 

que consequentemente acaba comprometendo a prestação de serviços esperada estabelecidos 

nos programas orçamentários previstos.  

Este raciocínio está consoante com o entendimento defendido por Pereira (2017) quando 

observou que a LRF exige o cumprimento de requisitos de cunho fiscal que acaba vinculando 

o gestor público a uma série de obrigações, com a intenção de reduzir consideravelmente a 

capacidade do endividamento público. Nobre (2017) analisou a relação existente entre a 

condição financeira e o nível de transparência fiscal. Este estudo confirmou estatisticamente 

que os índices de transparência nos municípios, um dos objetivos a ser alcançado com a 

promulgação da LRF, é positivamente relacionada com a condição financeira municipal. 

Uma economia mais forte melhora a condição financeira e a capacidade do governo de 

se autofinanciar, resultando na melhoria da condição socioeconômica (Wang, Dennis, & Tu, 

2007).  Os resultados do estudo de Wang, Dennis e Tu (2007) evidenciaram que as variáveis 

população e renda per capita, variação do nível de emprego e o índice específico de variação 

econômica estão associadas ao ICF. Clark (2015) aplicou o ICF elaborado por Wang, Dennis e 

Tu (2007) em 117 municípios de Ohio e posteriormente testou validade e a confiabilidade da 

medição através da técnica estatística de correlação. Os resultados deste estudo demonstram 

que o ICF está significativamente associado em com população, salários per capita e emprego 

per capita, assim como comprovou que o ICF está associado com a mudança do número de 

população, com a variação do nível de emprego e com as mudanças salariais.  

Na Indonésio, Ritonga (2014), ao estudar a criação de um índice de avaliação da 

condição financeira para os governos locais, utilizou a técnica de análise de regressão 

multivariada para identificar quais fatores determinaram estas condições. Em sua conclusão 

evidenciou que tamanho da população, PIB per capita e PIB a preços correntes apresentaram 

ser positivamente relacionados com condição financeira. Na Noruega, Vonen (2011) utilizou a 

crise financeira e a recessão econômica como justificativa para a análise da condição financeira. 

Concluiu a autora, ao aplicar a técnica estatística de regressão, que existe relação positiva 

significativa entre condição financeira e o crescimento do PIB.  Hatzius et al. (2010) estudaram 

o mercado financeiro através de um índice e fizeram a ligação entre a atividade econômica e a 

condição financeira, procurando compreender o poder preditivo de condição financeira para a 

atividade econômica futura através da variação do PIB e inflação. Concluíram que a política 

monetária influencia a economia alterando a condição financeira que afeta o comportamento 

econômico. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Esta pesquisa teve por propósito investigar a condição financeira municipal brasileira e 

verificar se os fatores escolhidos na pesquisa (capacidade de arrecadação da receita própria, 

gestão fiscal e variação do PIB) são determinantes para a condição financeira dos municípios 

brasileiros, medida pelo ICF. Quanto à detecção e à avaliação da condição financeira dos 

municípios brasileiros foi escolhido o modelo de índice de Wang, Dennis e Tu (2007) tendo em 

vista que na literatura assegura ser este um índice válido e confiável.  
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Este estudo foi dividido em duas etapas. A primeira etapa foi a análise da condição 

financeira municipal de uma amostra de 11.796 observações, compostas pelos municípios do 

Brasil que publicaram seus demonstrativos contábeis nos anos de 2014 a 2016. A segunda etapa 

foi a verificação dos fatores que estão relacionado com tal condição numa amostra de 8.024 

observações, destes mesmos municípios nos anos de 2014 e 2015. 

 

3.1 Análise da Condição Financeira nos Municípios Brasileiros 

Para analisar a condição financeira municipal foram utilizados os dados do Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) disponibilizados pela 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) de 2014 a 2016, aplicando-os nos 11 indicadores do 

modelo de ICF de Wang, Dennis e Tu (2007), conforme tabela a seguir: 

 
TABELA 1: INDICADORES DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DE WANG, DENNIS E TU (2007) 

Dimensões Indicadores Fórmula Conceito fornecido pelos 

autores 

Solvência de 

Caixa 

Liquidez de Caixa 

(Liq.Caixa) 

(Caixa + equivalentes de 

caixa + investimentos) / 

passivo circulante 
Um valor maior nessas 

proporções indica que uma 

quantidade maior de ativos está 

disponível para cobrir passivos 

e, portanto, um nível mais alto 

de solvência de caixa. 

Liquidez Imediata 

(Liq.Imed) 

(Caixa + equivalentes de 

caixa + contas a receber) / 

passivo circulante 

Liquidez Corrente 

(Liq.Corr.) 

Ativo circulante / passivo 

circulante 

Solvência 

Orçamentária 

Eficiência Operacional 

(EO) 
Receita total / despesa total Um valor maior nessa 

proporção indica uma maior 

solvência orçamentária. 
Resultado Orçamentário 

per capita (ROper) 

Superávit total (déficits) / 

População 

Solvência de 

Longo Prazo 

Patrimônio Líquido X 

Estrutura de Capital 

Total (PLestrut.) 

Patrimônio líquido / Total de 

ativos 

Um valor maior para o 

Patrimônio Líquido em relação 

ao Total de Ativo indica uma 

maior solvência de longo prazo. 

Um valor maior no indicador de 

passivo de longo prazo ou no 

passivo de longo prazo per 

capita indica um nível mais 

baixo de solvência de longo 

prazo. 

Obrigações de Longo 

Prazo (OLP) 

Passivos de longo prazo / 

Total de ativos 

Obrigações de Longo 

Prazo per capita 

(OLPper) 

Passivos de longo prazo/ 

População 

Solvência de 

Serviço 

Receita de Impostos per 

capita (RIper.) 

Total de imposto / 

População 

Impostos per capita e receita per 

capita avaliam o peso dos 

impostos e o peso das receitas 

para os residentes, enquanto que 

despesa per capita é um 

indicador do custo de serviço. 

Portanto, um valor maior nesses 

indicadores revela um menor 

nível de solvência de serviço. 

Receita per capita 

(RTper.) 
Receita total / População 

Despesa per capita 

(DTper.) 

Total de despesas / 

População 

 

Fonte: formulado pela autora, adaptação de Wang, Dennis e Tu (2007). 

 

O ICF de Wang, Dennis e Tu (2007) foi desenvolvido somando e calculando a média 

das pontuações padronizadas de todos os 11 indicadores (Tabela 2). Conforme explicam os 

autores do índice, para garantir a confiabilidade da medida ao criar o índice foi preciso inverter 

as variáveis que se anulariam no cálculo da média e as que precisavam representar variação 

direta com o conceito do índice, e fazer uma padronização dos indicadores que apresentaram 

desvios padrão elevados – através do calculo do z-score1 proposto pelos autores. O ICF é criado 

                                                           
1 z scores é assim calculado: z = (X-M)/σ, onde z é o valor padronizado, X é o valor bruto e M a média. 
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para medir e fazer a média do escore padronizado dos 11 indicadores. A média do índice é 0 e 

seu o desvio padrão é 1, e de acordo com os valores o município estará acima ou abaixo da 

média. 

Considerando que os municípios brasileiros dependem de receitas advindas de outros 

entes para arcar com suas despesas e que por esta razão não se pode afirmar que os cidadãos 

destes entes sentem o esforço medido pela solvência de serviço proposto pelo modelo de Wang, 

Dennis e Tu (2007) será calculado, com a mesma metodologia do ICF, um índice adaptado 

(representado pelo ICFadaptado) para a realidade dos municípios brasileiros, sem os três 

indicadores da dimensão nível de serviço. 

Na análise da condição financeira dos 5.570 municípios brasileiros foram verificados, 

de forma criteriosa, os dados contábeis que compõe a base de dados do Siconfi administrado 

pela STN, buscando obter um resultado confiável da condição financeira municipal. Uma vez 

apresentada uma informação inconsistente não só ela era retirada bem como todas as 

informações deste município. Tal medida se balizou na preocupação de garantir credibilidade 

aos dados, pois a informação prejudicaria o cálculo do índice.  

Do total de 5.570 municípios, apenas 5.065 municípios enviaram suas contas anuais de 

2014, em 2015 foram 5.124 municípios e em 2016 o total foi de 5.351 municípios, até o presente 

momento (junho de 2018), totalizando 15.540 observações. A composição da amostra para a 

análise da condição financeira municipal, após o manuseio indispensável para o cálculo 

consistente do ICF, foi composta por 11.796 observações (71% de representatividade do 

Universo de municípios nos 3 anos de análise). 

 

3.2 Análise dos Fatores Relacionados à Condição Financeira  

3.2.1 Amostra 
A amostra para esta análise do estudo é composta pelo conjunto de dados de corte 

transversal de 4.025 municípios brasileiros que enviaram as demonstrações contábeis 

consistentes em 2014 e pelos 4.179 municípios que enviaram as demonstrações contábeis 

consistentes em 2015, totalizando 8.204 observações, conforme tabela 3. O período de análise 

foi 2014 a 2015 tendo em vista ser este o último ano base de publicação do PIB de todos os 

municípios pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 

3.2.2 Variáveis 

Com a intenção de analisar os fatores relacionados à condição financeira municipal 

(ICF) e à capacidade destes na sua predição foi utilizado o modelo econométrico de regressão 

linear. Como variável dependente tem-se o ICF calculado conforme item 3.1, as variáveis 

independentes deste estudo são as seguintes:  

a) Receita Própria municipal (recproprialogit): capacidade de arrecadação municipal 

conforme a Constituição Federal Brasileira de 1988 e o Código Tributário Nacional. Esta 

variável foi calculada na regressão em sua forma logarítmica. 

b) Variação do PIB municipal (varPIBit): medida para analisar a variação da atividade 

econômica. (PIB corrente ano - PIB corrente ano anterior) / PIB corrente ano anterior - corrigido 

pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA). 

c) IFGF (IFGFit): esta variável tem como referência o Relatório Anual da FIRJAN. O 

IFGF varia entre 0 e 1, significando que, quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal 

municipal no período observado.  

As variáveis de controle utilizadas são as variáveis já estudadas em pesquisa anteriores 

(Ritonga, 2014; Vonen, 2011; Gorina, Maher, & Joffe, 2017) como: 

a) Tamanho da população (Popanologit): n
o de habitantes de acordo com o IBGE. Esta 

variável foi calculada na regressão em sua forma logarítmica.  
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b) Densidade populacional (Denslogit): no de habitantes por área territorial do 

município, conforme os dados divulgados pelo IBGE. Esta variável foi calculada na 

regressão em sua forma logarítmica.  

Com o objetivo de analisar se tais fatores são determinantes para o ICFadaptado foi 

calculado um modelo de regressão com as mesmas variáveis independentes em relação a este 

índice adaptado. 

 

3.2.3  Hipóteses  

Supõe-se que a receita própria do município seja positivamente relacionada com a 

condição financeira municipal, tendo em vista que há afirmações na literatura (Gorina, Maher, 

& Joffe, 2017) de que governos com capacidade de arrecadação própria estão menos propensos 

ao risco fiscal, tendo em vista que a receitas advindas de transferências ou outras receitas 

externas podem não ser repassadas em caso de recessão, concluindo que dependência financeira 

prejudica a condição financeira local. Desta forma, foi testada a seguinte hipótese alternativa:  

H1: A capacidade de arrecadação da receita própria dos municípios está relacionada 

positivamente com a condição financeira dos municípios brasileiros. 

Supõe-se que a variação do PIB está diretamente relacionada a condição financeira do 

município, tendo em vista estudos de Vonen (2011) e Wang, Dennis e Tu (2007) os quais 

evidenciaram que a variação econômica está positivamente associada ao ICF e que há relação 

positiva significativa entre condição financeira e o crescimento do PIB. Levando em 

consideração estas afirmações, foi testada a seguinte hipótese alternativa: 

H2: A variação do PIB está positivamente relacionada com a condição financeira dos 

municípios brasileiros. 

Visando testar se a gestão fiscal dos municípios está relacionada com a sua condição 

financeira (medida pelo ICF), foi utilizado para esta análise o IFGF. Conforme Pereira (2017), 

Cruz e Afonso (2018), os mecanismos punitivos pelo não cumprimento dos limites definidos 

em lei incentivam os gestores a cumprirem as metas e os limites fiscais, o que 

consequentemente afeta a execução dos programas orçamentários previstos e dos gastos em 

funções de governo. Ademais, Nobre (2017) afirmou que a transparência na gestão municipal 

tem relação positiva com a sua condição financeira. Desta forma, supõe-se que o IFGF esteja 

diretamente relacionado com a condição financeira dos municípios brasileiros. Para verificar a 

confiabilidade destas afirmações, foi testada a seguinte hipótese alternativa: 

H3: O IFGF está diretamente relacionado com a condição financeira dos municípios 

brasileiros. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Análise da Condição Financeira Municipal 

A condição financeira dos municípios brasileiros nos anos de 2014 a 2016, calculada 

com o emprego do modelo de Wang, Dennis e Tu (2007) é revelada pelo indicador ICF.  
 

TABELA 2: ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS 11 INDICADORES APLICADOS NA AMOSTRA DE 

11.796 OBSERVAÇÕES – em R$ 

Indicador Média 

Desvio 

Padrão Mínimo Máximo p25 p50 p75 

Liquidez de Caixa 11,52 92,73 0,00 5.466,41 0,7044 1,7799 5,6348 

Liquidez Imediata 14,67 113,22 0,00 5.507,36 1,0220 2,4591 7,4642 

Liquidez Corrente 14,69 113,45 0,01 5.550,08 1,0295 2,4687 7,4781 

Eficiência Operacional 1,15 0,30 0,01 19,07 1,0836 1,1395 1,2029 

Resultado 

Orçamentário per 

capita 844,50 10.687,38 -82.538,52 1.067.054,00 154,11 316,21 617,31 
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Patrimônio Líquido x 

estrutura de capital 

total 0,37 1,07 -22,46 1,00 0,29 0,6344 0,8435 

Obrigações de Longo 

Prazo 95,61 1.434,14 0,04 131.837,00 1,90 4,3172 16,5867 

Obrigações de Longo 

Prazo per capita 11.696,94 949.240,46 0,012 103.069.902,91 119,27 458,40 1.430,95 

Receita Tributária per 

capita 967,75 38.122,07 0,004 4.098.776,47 54,26 121,13 253,47 

Receita per capita 
10.576,44 298.460,53 2,956 32.133.434,58 1.907,38 2.766,11 

 

4.725,54 

Despesa per capita 8.269,33 287.847,02 2,486 31.066.381,11 1.791,54 2.354,31 3.498,56 

Fonte: informações extraídas dos demonstrativos contábeis divulgadas pela STN. 

Obs.: valores estão evidenciados na sua forma bruta, sem inversão das variáveis e cálculo do z-score.  

 

TABELA 3: ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO ICF APLICADOS NA AMOSTRA DE 11.797 

OBSERVAÇÕES  

Indicador Ano Num. Obs. Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo p25 p50 p75 

ICF 

2014 4025 -0.01 0.39 -0.85 1.62 -0.29 -0.14 0.24 

2015 4179 -0.10 0.33 -0.67 1.24 -0.29 -0.21 -0.04 

2016 3592 0.01 0.38 -0.60 1.39 -0.25 -0.14 0.13 

ICFadaptado 

2014 4025 -0.02 0.55 -1.14 2.26 -0.42 -0.19 0.33 

2015 4179 -0.14 0.46 -0.96 1.90 -0.44 -0.30 -0.01 

2016 3592 0.02 0.53 -0.85 1.85 -0.36 -0.16 0.21 

Fonte: Informações extraídas dos demonstrativos contábeis divulgadas pela STN.  

Obs.: O ICF foi calculado considerando a inversão de indicadores, a padronização e ou outliers excluídos, 

conforme metodologia de Wang, Dennis e Tu (2007). 

 

Conforme podemos verificar na tabela 3, a condição financeira da maioria dos 

municípios nos dois primeiros períodos analisados (2014 e 2015) foi negativa (tanto para o ICF 

quanto para o ICFadaptado), identificando uma condição não muito favorável para a 

sustentabilidade da prestação de serviços públicos e para os cumprimentos de suas obrigações 

no longo prazo, conforme a literatura. Todavia, em 2016 a situação média da condição 

financeira dos municípios melhorou, passou a ser positiva, representando uma melhora na 

capacidade de cumprimento de obrigações e na antecipação de eventos inesperados que 

poderiam prejudicar a prestação de serviços públicos municipais (Ritonga, 2014; Wang, 

Dennis, & Tu, 2007).  

Verificou-se uma diferença significativa entre os municípios brasileiros com relação à 

condição financeira, considerando o valor do desvio padrão e a diferença entre os valores 

máximos e mínimos, havendo desempenhos negativos e positivos. Alguns estados da federação 

apresentaram melhores desempenhos do que outros, conforme os resultados dos dois modelos 

de ICF (ICF e ICFadaptado).  Quando analisados os melhores municípios em condição 

financeira nos anos de 2014 a 2016  verificou-se que mais da metade possuíam um número 

pequeno de população, até 10.000 habitantes, estando de acordo com o estudo de Wang, Dennis 

e Tu (2007) no qual é afirmado que a população influencia o índice negativamente, pois quanto 

maior a população, maior a tendência do Ente ter mais despesas com prestação de serviços 

públicos. Logo, esses municípios terão maior dificuldade em gerar adequadamente as receitas 

para cobrir suas despesas, com tendência a ter um ICF mais baixo.   

 

4.2 Fatores Relacionados à Condição Financeira – Análise Empírica 

4.2.1 Estatística Descritiva 

A tabela abaixo demonstra a estatística descritiva da amostra, que descreve e resume os 

dados utilizados para a regressão. 
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TABELA 4: ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA AMOSTRA PARA A REGRESSÃO 

Variável Obs. Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo p25 p50 p75 

ICF 8204 -0,05 0,37 -0,85 1,62 -0,29 -0,19 0,07 

ICFadaptado 8204 -0,08 0,50 -1,14 2,25 0,43 -0,25 0,11 

recpropriait 8203 22.440.764 361.711.407 0,00 21.781.463.192 404.179 1.133.604 4.205.689 

recproprialogit 8198 14,22 1,84 7,37 23,80 12,91 13,94 15,25 

varPIBit+1 8203 0,005 0,65 -0,64 56,87 -0,07 -0,01 0,04 

ifgfit 7895 0,46 0,14 0,05 0,96 0,36 0,46 0,56 

popanoit 8204 41.017 244.319 822 11.967.825 5.822 12.415 26.487 

Poplogit 8204 9,54 1,18 6,71 16,30 8,67 9,43 10,18 

Densit 8204 129,38 640,93 0,09 13.420 12,68 26,85 61,39 

Denslogit 8204 3,35 1,46 -2,39 9,50 2,54 3,29 4,12 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do IBGE, IEGM e SICONFI 

Obs1: as variáveis recpropriait, popanoit e Densit foram logaritimizadas (recproprialogit, popanologit e Denslogit), e 

ao efetuar a função “Log” na receita própria (recpropriait) o número de observações reduziu tendo em vista as 

arrecadações zeradas. 

 

4.2.2 Resultado da Regressão 

A tabela 6 apresenta os resultados da regressão com 5 Modelos gerados que analisou a 

relação de dependência do ICF com relação às variáveis de autonomia financeira, conforme a 

equação:  

 

ICF = β0 +β1recproprialogit + β2varPIBit-1 + β3IFGFit + β4Popanologit + β5Denslogit + εit 

 

 Os Modelos 1 a 3 foram gerados sem a utilização das variáveis de controle, já no 

Modelo 4 as variáveis independentes foram controladas pelas variáveis mencionadas na 

metodologia. O Modelo 5 representa a regressão das variáveis independentes com relação ao 

ICFadaptado.  

 
TABELA 5: RESULTADOS DA REGRESSÃO DO ICF E DETERMINANTES 

Variável 

Dependente: 

ICF 

Coeficiente 

Esperado 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

VIF 

Modelo 4 
Modelo 

5 

recproprialogit H1: + 
-0,009*** 

0,00 
  

0,025*** 

0,00 
4,10 

0,032*** 

0,00 

varPIBit+1 H2: +  
0,002    

0,00 
 

0,063** 

0,02 
1,00 

0,087** 

0,02 

IFGFit H3: +   
0,967*** 

0,03 

0,936*** 

0,03 
1,35 

1,299*** 

0,04 

popanologit -    

-

0,110***  

0,00 

3,80 

-

0,156*** 

0,00 

Denslogit +/-    
0,006*  

0,00 
1,45 

-0,011** 

Constante  
0,074*** 

0,03 

-0,052*** 

0,00 

-0,492***   

0,01 

0,236*** 

0,03 
 

0,392*** 

0,04 

Amostra   8.198 8.203 7.895 7.888   7.888 

Estatística F   16,29 0,14 1336,35 448,15   462,48 

Significância   0,0001 0,7078 0,0000 0,0000   0,0000 

R2   0,0020 0,0000 0,1448 0,2214   0,2268 

R2 ajustado   0,0019 -0,0001 0,1447 0,2209   0,2263 

Fonte: elaborado pela autora com a utilização do software estatístico STATA com as informações publicadas nos 

demonstrativos disponíveis no site da Secretaria do Tesouro Nacional (STN – Finbra) e publicações do IBGE. 

Obs1: ***, ** e *, representam o grau de significância à 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Obs2: os sinais de predição das variáveis variação populacional e variação da receita estão fundamentados de 

acordo com os estudos de Ritonga (2014) Gorina, Maher e Joffe (2017) e densidade demográfica (Dens) foi 

fundamentada em Ritonga (2014) e Lima e Diniz (2016). 

 

Com base nos resultados do Modelo 4 é possível afirmar de forma estatisticamente 

significativa ( a 1%) que as variáveis independentes são relacionadas ao ICF e que explicam 

22,14% do desempenho (R² = 0,2214), numa amostra de 7.888 observações, controladas pelo 

número de população e pela densidade demográfica municipal. Verifica-se também que todas 

as variáveis independentes tiveram coeficientes positivos, assinalando que quanto maior for a 

capacidade de arrecadação própria, a gestão fiscal e a variação do PIB, melhor será o ICF. Da 

mesma forma pode-se constatar que, conforme o Modelo 5 (ICFadaptado), índice a ser utilizado 

para a realidade da contabilidade pública brasileira, também tem relação estatisticamente 

significativa ( a 1%) com as variáveis independentes do estudo. 

Com relação à hipótese 1 (H1), com base nos resultados das regressões dos Modelo 4, 

constatou-se que a capacidade de arrecadação medida pela receita própria foi estatisticamente 

significativa ( a 1%) para a condição financeira municipal, medida pelo ICF. O coeficiente 

positivo demonstra que quanto maior a capacidade do município em arrecadar suas próprias 

receitas, melhor será a sua condição financeira, conforme o esperado, de acordo com a 

literatura. O Modelo 1 revela que a capacidade de arrecadação da receita própria sem considerar 

o contexto do município é também estatísticamente significativa e determinante para a condição 

financeira, porém é baixo seu poder explicativo (R2 = 0,0020), e o sinal do coeficiente é 

negativo. Sendo assim, admite-se que existem evidências estatísticas suficientes para rejeitar a 

hipótese nula ao nível de 0,01 e aceitar a hipótese alternativa 1 (H1) conforme modelo de 

regressão linear proposto nesta pesquisa. Tal resultado está de acordo com a conclusão do 

estudo de Gorina, Maher e Joffe (2017), ao evidenciar que governos com capacidade de 

arrecadação própria estão menos propensos ao risco fiscal, tendo em vista que as receitas 

advindas de transferências ou outras receitas externas podem não ser repassadas em caso de 

recessão. Neste sentido corrobora o estudo de Pereira (2017), no qual concluiu que a dificuldade 

dos municípios em arrecadar seus impostos e recursos próprios poderiam ser fatores 

determinantes na crise fiscal destes entes.  

Com relação à hipótese 2 (H2), com base nos resultados da regressão do Modelo 4, 

constatou-se que a variação do PIB foi estatisticamente significativa ( a 5%) para a condição 

financeira municipal, medida pelo ICF. Pelo sinal do coeficiente verifica-se que quanto maior 

a variação do PIB corrente, melhor será a condiçao financeira. Sendo assim, admite-se que 

existe evidências estatísticas suficientes para aceitar a hipótese alternativa 2 (H2) da pesquisa. 

Este resultado está em conformidade com os estudos de Vonen (2011) e de Ritonga (2014) os 

quais evidenciaram a existência de relação positiva significativa entre condição financeira e o 

crescimento do PIB. Todavia, o Modelo 2 demonstra que a variação do PIB sem considerar o 

contexto do município (dados socioeconômicos como o número da população local e a 

densidade da demográfica) não é estatisticamente significativa para a condição financeira 

municipal, pois a variação do PIB isoladamente não apresentou poder preditivo.   

Com relação à hipótese 3 (H3), com base nos resultados das regressões, Modelos 3 e 4, 

constatou-se que o IFGF foi estatisticamente significativo ( a 1%) para a condição financeira 

municipal, medida pelo ICF. Pelo sinal do coeficiente verifica-se que quanto melhor a gestão 

fiscal, melhor será sua condição financeira. Sendo assim, admite-se que existem evidências 

estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula ao nível de 0,01 nos dois modelos. Logo, é 

possível afirmar que a gestão fiscal medida pelo IFGF está positivamente relacionada com a 

condição financeira dos municípios brasileiros, aceitando as hipóteses 3 desta pesquisa (H3). 

Este resultado está de acordo com a literatura. Nobre (2017) concluiu que a transparência da 

gestão municipal tem relação positiva com a sua condição financeira. Quanto maior o 
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compromisso de cumprir as obrigações da LRF, maior a chance de reduzir o endividamento 

público (Pereira, 2017). A obrigação e os mecanismos punitivos pelo não cumprimento dos 

limites definidos em lei incentivam os gestores a cumprirem as metas e os limites fiscais em 

busca do equilíbrio financeiro (Cruz, Macedo, & Sauerbronn, 2013). A LRF surge com o a 

intenção de equilibrar as finanças públicas (Tollini, 2011). 

As variáveis de controle apesentaram estar estatisticamente relacionadas ao ICF e ao 

ICFadaptado, conforme evidenciado pela literatura (Ritonga, 2014; Gorina, Maher, & Joffe, 

2017; Lima & Diniz, 2016).  A variável população evidenciou o que já havia sido contatado no 

item 4.1: quanto maior a população menor será a condição financeira municipal.  

 

5. CONCLUSÃO 
O propósito desta pesquisa foi de verificar a condição financeira dos municípios 

brasileiros e identificar a relevância dos fatores capazes de influenciá-la. Para tanto, foi aplicado 

um ICF - testado como válido e confiável pela literatura internacional - nos municípios do Brasil 

e testadas as hipóteses de que a capacidade de arrecadação própria, variação do PIB e gestão 

fiscal são influentes na condição financeira municipal. Estas hipóteses foram fundamentadas na 

literatura existente consultada durante o período da pesquisa. Os resultados indicaram existir 

ampla distinção da condição financeira entre os municípios brasileiros num determinado 

período. Também se observou que, no período analisado, certos estados da federação 

concentraram os melhores desempenhos municipais. Os resultados da pesquisa empírica 

evidenciaram que o índice é válido também para a análise nos municípios brasileiros, e que a 

capacidade de arrecadação própria, a variação do PIB e a gestão fiscal influenciam a condição 

financeira municipal de forma positiva, conforme o esperado pela fundamentação teórica: 

quanto melhor estes fatores, melhor será o índice de condição financeira. 

As evidências da pesquisa permitem compreender que o risco fiscal inviabiliza a 

execução dos serviços públicos (Gorina, Maher, & Joffe, 2017) e que a LRF, elaborada com o 

intuito de equilibrar as contas públicas e de incentivar as responsabilidades e a transparência 

por parte dos gestores públicos (Tollini, 2011), pode ser uma ferramenta de gestão fiscal capaz 

de melhorar a condição financeira, compreendendo que os compromissos fiscais vinculam o 

gestor público a uma série de obrigações com a intenção de reduzir consideravelmente a 

capacidade do endividamento público (Cruz, Macedo, & Sauerbronn, 2013; Pereira, 2017). 

Ademais, os resultados demonstraram ser coerentes com as conclusões de Vonen (2011) e 

Ritonga (2014) quanto à variação da atividade econômica medida pelo PIB e respaldam a 

afirmação de Lima e Diniz (2016) de que os recursos de produção da comunidade são capazes 

de melhorar a condição financeira municipal.  

O estudo tem suas limitações reconhecidas na inconsistência das informações contábeis 

apresentadas pelos municípios, pela crise financeira enfrentada no país no período de análise, 

pela ausência de prestações de contas por alguns entes municipais e pela recente adesão 

obrigatória do setor público às normas da contabilidade internacional. Não obstante tais 

limitações, os achados desta pesquisa contribuem com a literatura contábil aplicada ao setor 

público, visto que, de forma crítica, discute-se a importância de planejamento público focado 

em ações que tenham por objetivo aumentar a arrecadação da receita própria dos entes 

municipais, bem como incentivar a atividade econômica local e o cumprimento das normas em 

busca de uma gestão fiscal comprometida. Com a conclusão desta pesquisa, têm-se a 

apresentação de uma ferramenta de gestão prática e abrangente para a contabilidade pública 

brasileira. Com o intuito de dar continuidade e de ampliar o processo investigativo sobre a 

condição financeira municipal sugere-se que novos estudos sejam realizados analisando se de 

fato a condição financeira garante a prestação de serviço público aos cidadãos. 
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