
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ATUÁRIA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA 

Gustavo Felipe Ripper Chalréo Tupinambá de Souza 

Transparência fiscal e disclosure contábil nos governos estaduais brasileiros 

São Paulo 

2022 



Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior 

Reitor da Universidade de São Paulo 

Prof. Dr. Fabio Frezatti 

Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

Prof. Dr. Valmor Slomski 

Chefe do Departamento de Contabilidade e Atuária 

Prof. Dr. Renê Coppe Pimentel 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade 



GUSTAVO FELIPE RIPPER CHALRÉO TUPINAMBÁ DE SOUZA 

Transparência fiscal e disclosure contábil nos governos estaduais brasileiros 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Controladoria e Contabilidade do 

Departamento de Contabilidade e Atuária da 

Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo, 

como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Ciências. 

Orientadora: Profª. Drª Patrícia Siqueira Varela 

Versão Corrigida  
(versão original disponível na Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade) 

São Paulo 

2022 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

Catalogação na Publicação (CIP) 
Ficha Catalográfica com dados inseridos pelo autor 

Souza, Gustavo Felipe Ripper Chalréo Tupinambá de. 
Transparência fiscal e disclosure contábil nos governos estaduais 

brasileiros / Gustavo Felipe Ripper Chalréo Tupinambá de Souza. - São 
Paulo, 2022. 

78 p. 

Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, 2022. 
Orientador: Patrícia Siqueira Varela. 

1. Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 2. IPSAS. 3. Disclosure
contábil. 4. Transparência fiscal. I. Universidade de São Paulo. Faculdade            
de Economia, Administração e Contabilidade. II. Título. 



AGRADECIMENTOS 

Primeiramente, agradeço a Deus por tudo. 

Aos meus pais, Denise e Leonam, e à minha tia Elenir, pelo apoio incondicional e 

aconselhamentos, desde a infância até a vida adulta, acompanhando de perto todo o meu 

desenvolvimento, sempre com prontas palavras de incentivo e amor. 

À minha esposa, Clarisse, com todo amor, carinho e admiração por sua ajuda, presença e 

companheirismo incansáveis, não somente ao longo de toda a elaboração deste trabalho, como 

também em nossas vidas. 

À minha família por todo o incentivo, preocupação e afeto, fazendo-se presente mesmo 

quando há a imposição da distância física. 

À minha orientadora, professora Dra. Patrícia Siqueira Varela, por todas as horas 

despendidas de acompanhamento e orientação, além da inesgotável paciência nos anos de 

pesquisa e elaboração do presente estudo. 

Ao corpo docente de professores da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), altamente capacitados e sempre 

solícitos ao esclarecimento de dúvidas e elucidações sobre as matérias ministradas e temas 

pertinentes. 

Aos colegas do ContGov (Centro de Estudos em Contabilidade e Governo) pelas 

discussões e, consequentes, contribuições que foram feitas ao meu estudo. 

A todos os meus amigos de infância e de trabalho. 

Muito obrigado! 





RESUMO 

Ripper, G. F. C. T. S. (2022). Transparência fiscal e disclosure contábil nos governos estaduais 

brasileiros (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Controladoria e 

Contabilidade, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

Dentro do contexto da convergência das normas contábeis às IPSAS no Brasil, e considerando 

que os objetivos e as bases entre o disclosure contábil e a transparência fiscal são harmonizados, 

a presente pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre transparência fiscal e disclosure 

contábil dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal (DF), no exercício de 2019. Para tanto, 

baseou-se na teoria da contingência a partir do modelo “financial management reform” (FMR) 

de Lüder (2002), no qual a abertura de dados governamentais (transparência fiscal), classificada 

como variável contextual, foi utilizada para entender a relação entre transparência fiscal e 

disclosure contábil.  Aplicou-se a análise de correlação e análise de variância (Anova), 

considerando o nível de disclosure de cada estado como variável dependente, a partir da 

elaboração de um Índice de Disclosure (ID), fundamentado nas demonstrações contábeis dos 

entes, conforme os requisitos globais obrigatórios de evidenciação trazidos no MCASP. O ID, 

então, foi analisado em função do nível de transparência fiscal (variável independente), por 

meio do índice formulado por Biderman e Puttomatti (2014), e em função das variáveis de 

tamanho da população, renda per capita e condições financeiras. Inicialmente, foi possível 

observar que os níveis de disclosure dos estados brasileiros e DF frente aos requisitos do 

MCASP ainda permanecem reduzidos, resultando numa baixa conformidade a estes requisitos 

globais obrigatórios, os quais guardam relação com os itens de disclosure presentes nas IPSAS 

1 (presentation of financial statements) e IPSAS 2 (cash flow statements). Em seguida, após a 

aplicação da análise de variância (Anova) e verificada a correlação entre as variáveis, observou-

se que o nível de transparência fiscal afeta o nível de disclosure contábil, além de se verificar 

que as variáveis são positivamente correlacionadas, em consonância com estudos internacionais 

anteriores (Mnif & Gafsi, 2020; Lüder, 1992; Kartiko et al., 2018). Esse resultado demonstra 

que estados brasileiros com maior nível de transparência fiscal (abertura de dados 

governamentais), ou seja, que já possuem a experiência com alto nível de divulgação dos 

relatórios fiscais baseados no regime orçamentário (cultura política), estão mais aptos a 

produzirem e divulgarem notas explicativas com maior nível de conformidade às novas normas 

contábeis, uma vez que estes padrões contábeis baseados nas IPSAS permitem um alto nível de 

transparência e responsabilização no setor público. Além disso, também foi observado efeito e 

correlação entre disclosure contábil e tamanho da população, também encontrada em Bolívar 

et al. (2013) e Mnif & Gafsi (2020). Por outro lado, os resultados possibilitaram concluir que 

não há evidências significativas para o indicadores financeiros (condições financeiras – dívida 

pelo PIB) e indicadores de riqueza (PIB per capita). Os resultados deste estudo encontram 

relevância e contribuem com a literatura ao relacionar o nível de transparência fiscal com o 

nível de disclosure contábil em cenário subnacional, sob a abordagem quantitativa. 

Palavras-chave: Contabilidade Aplicada ao Setor Público. IPSAS. Disclosure contábil. 

Transparência fiscal. 



ABSTRACT 

Ripper, G. F. C. T. S. (2022). Fiscal transparency and accounting disclosure in Brazilian 

state governments (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Controladoria e 

Contabilidade, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

Within the context of the convergence of IPSAS accounting standards in Brazil, and considering 

that the objectives and bases between accounting disclosure and fiscal transparency are 

harmonized, the present research aimed to analyze the relationship of fiscal transparency on the 

level of accounting disclosure of the 26 Brazilian States and the Distrito Federal (DF), in 2019. 

Based on contingency theory and Lüder's financial management reform (FMR) model, in which 

government openness (fiscal transparency), classified as a contextual variable, was used to 

understand its relationship on the level of accounting disclosure. Correlation analysis and 

analysis of variance (Anova) were applied, considering the level of disclosure of each State as 

a dependent variable, as a disclosure index (ID), based on the financial statements of the entities, 

according to the mandatory global disclosure requirements presented in the MCASP. Then, the 

ID was analyzed from the level of fiscal transparency (independent variable), using the index 

formulated by Biderman and Puttomatti (2014), and from the variables of population size, per 

capita income and financial conditions. Initially, it was possible to observe that the disclosure 

levels of the Brazilian States and DF in relation to the MCASP requirements still remain low, 

resulting in a low compliance with these mandatory global requirements, which are related to 

the items of disclosure in IPSAS 1 (presentation of financial statements) and IPSAS 2 (cash 

flow statements). Then, after applying the analysis of variance (Anova) and checking the 

correlation between the variables, it was observed that the level of fiscal transparency affects 

the level of accounting disclosure, in addition to verifying that the variables are positively 

correlated, in line with previous international studies (Mnif & Gafsi, 2020; Lüder, 1992; Kartiko 

et al., 2018). This result demonstrates that Brazilian States with a higher level of fiscal 

transparency (government openness), that already have the experience with the high level of 

disclosure of fiscal reports based on the budgetary regime (political culture), are more apt to 

produce and disclose explanatory notes with a higher level of compliance with the new 

accounting standards, given that IPSAS-based accounting standards allow for a high level of 

transparency and accountability in the public sector. In addition, effect and correlation were 

also observed between accounting disclosure and population size, also found in Bolívar et al. 

(2013) and Mnif & Gafsi (2020). On the other hand, the results made it possible to conclude 

that there is no significant evidence for the financial indicators (financial conditions – debt to 

GDP) and wealth indicators (GDP per capita). Those results are relevant and contribute to the 

literature by relating the level of fiscal transparency with the level of accounting disclosure in 

state governments, under a quantitative approach.  

Key-words: Public Sector Accounting. IPSAS. Accounting disclosure. Fiscal transparency. 
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Contextualização e Problema de Pesquisa 

Nos últimos anos, diversas reformas foram realizadas em nível global nas políticas de 

gestão de organizações governamentais, visando, entre outros objetivos, tornar a administração 

pública eficiente e eficaz (Christiaens, Vanhee, Manes-Rossi, Aversano & Van Cauwenberge, 

2015). Cada vez mais, os governos dos países precisam caminhar em direção à expansão da 

transparência dos dados e ao aumento da qualidade da informação pública, a fim de promover 

a accountability e incentivar o cidadão na realização do controle social (Medeiros, 

Crantschaninov & Silva, 2013).  

Nesse contexto, encontra-se a transparência fiscal, abordada como uma dimensão de 

transparência e que consiste na evidenciação de todas as informações orçamentárias relevantes 

de maneira sistemática e tempestiva e que permitam ao cidadão, além de visualizá-las, fazer 

inferências a partir das mesmas (Zuccolotto, 2014). 

A transparência fiscal é fundamental para a efetiva responsabilidade fiscal, uma vez que 

o fornecimento dessas informações pode aumentar a participação por parte da sociedade nas

decisões econômicas governamentais e na avaliação da situação financeira e da alocação dos 

recursos públicos. 

Aliada à transparência fiscal, desponta-se a modernização da contabilidade 

governamental, a qual se concentra no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos, 

passivos, receitas e despesas do setor público com base no regime de competência (Heald & 

Hodges, 2018). Essa modernização busca um modelo contábil aplicado ao setor público que 

atenda aos padrões de qualidade da informação contábil para que a torne relevante para os seus 

usuários.  

Nesse cenário, a aplicação das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS, produzidas pela IFAC) 

pode favorecer o incremento da qualidade das informações contábeis, facilitar a 

comparabilidade entre governos e organizações públicas por meio da harmonização, ampliar o 

processo de tomada de decisão e o processo de responsabilização dos gestores públicos (PWC, 

2013; Brusca & Martínez, 2016; IFAC, 2014). 
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Diferentemente dos sistemas orçamentários e fiscais que, em sua maioria, são baseados 

em regime de caixa (Moretti, 2016), o regime de competência, por meio do advento das IPSAS, 

busca ampliar a divulgação sobre transações fiscais no exercício financeiro, como por exemplo, 

off-budget, extra-budget e off-balance sheet related entries (IPSASB, 2016). As transações que 

não possuem efeito caixa no período contábil a que as demonstrações contábeis se referem, ou 

seja, que necessitem de reconhecimento de direitos ou obrigações, não são capturadas de forma 

apropriada pelo regime de caixa e pelos relatórios orçamentários (Kartiko et al., 2018).  

Esses registros contábeis off-budget e extra-budget devem ser reconhecidos nas 

demonstrações contábeis e registros off-balance sheet divulgados apropriadamente nas notas 

explicativas, quando exigidas pelas normas baseadas nas IPSAS. Nessa linha, a implantação do 

regime de competência, produzindo demonstrações contábeis em conformidade com as normas 

contábeis, sistematicamente irá promover uma maior transparência fiscal (Kartiko et al., 2018). 

Considerando o cenário brasileiro, o padrão da contabilidade aplicada ao setor público 

possuiu particularmente como cerne a análise do aspecto orçamentário (regime de caixa), o qual 

não refletia, integralmente, a essência das transações governamentais e o impacto no patrimônio 

público. Dessa forma, o Brasil está adotando de forma gradual o seu padrão contábil baseado 

no regime de competência, em adição ao regime de caixa, por meio da convergência às IPSAS. 

E com a adoção desse novo padrão, é necessário lembrar que o objetivo principal da 

contabilidade, de prover informações úteis, é atingido mediante a divulgação (disclosure) dos 

relatórios contábeis a seus usuários (Iudícibus, 2000). O disclosure contábil1 pode ser 

conceituado como a divulgação de informações contábeis, de forma numérica ou qualitativa, 

obrigatórias ou voluntárias (Gibbins, Richardson & Waterhouse, 1990). Nesse contexto, o 

disclosure permite uma explicação adicional aos números fornecidos nas demonstrações 

contábeis e fornece outra forma de detalhamento da gestão financeira governamental, que não 

pode ser explicada em face dos dados fornecidos nas demonstrações contábeis (Sukmadilaga, 

Pratama & Mulyani, 2015).  

O aumento do disclosure contábil aplicado ao setor público busca reduzir a assimetria 

informacional entre governo e os usuários da informação. A lógica por trás da disponibilização 

1 O termo de disclosure contábil utilizado ao longo do trabalho se refere à divulgação de informações contábeis 

conforme as normas contábeis. Além disso, a métrica de disclosure contábil utilizada durante todo o estudo se 

concentra na extensão de conformidade aos itens obrigatórios de divulgação, em consonância às normas contábeis 

vigentes em 2019. 



17 

 

de informações contábeis relevantes aos usuários é permitir um maior acesso aos dados públicos 

e reduzir o grau de incerteza desses usuários quanto aos resultados, o desempenho, os fluxos de 

caixa e a situação patrimonial dos entes federativos.  

Dada a contextualização, em linhas gerais, resta claro que tanto o disclosure quanto à 

transparência fiscal possuem objetivos harmonizados, ao disponibilizar informações relevantes 

que possibilitem a avaliação da gestão financeira dos governos, a responsabilização dos agentes 

públicos, o processo de tomada de decisão e a comparabilidade entre governos. 

A contabilidade aplicada ao setor público, não constitui um fim em si mesma, mas se 

presta à consecução de objetivos finalísticos, dentre os quais, a ampliação da transparência 

fiscal e a instrumentalização do controle da gestão pública (Conti et al., 2019). 

Além dos objetivos correlacionados, há uma evolução inevitável na sobreposição das 

bases das informações fiscais e contábeis. A implantação do regime de competência 

(diretamente ou indiretamente) com base nas IPSAS vai fortalecer os objetivos da transparência 

fiscal (PWC, 2013). 

A própria Secretaria do Tesouro Nacional (STN), determinada pela Portaria nº 184/2008 

a desenvolver medidas no sentido de promover ações destinadas à convergência das normas 

internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, vem incentivando essa aproximação 

entre dados fiscais e contábeis. 

Um exemplo disso foi o desenvolvimento da ferramenta Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) pela STN, destinada ao recebimento 

de informações contábeis, financeiras e fiscais dos entes da federação, e que possui como um 

dos principais focos criar condições para a integração das informações contábeis e fiscais. 

Outro exemplo foi a criação da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de 

Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF), destinada às análises e harmonização dos 

procedimentos contábeis e fiscais no âmbito dos entes da federação, dada as similaridades entre 

as discussões contábeis e fiscais. A CTCONF foi criada a partir da unificação do Grupo Técnico 

de Padronização de Procedimentos Contábeis (GTCON) e do Grupo Técnico de Padronização 

de Relatórios (GTREL). 

Além disso, o Regime de Recuperação Fiscal, aprovado pela Lei Complementar nº 

159/2017, destinado a socorrer os estados brasileiros com grave desequilíbrio financeiro, possui 
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como princípios estabelecidos no § 1º do art. 1º: a transparência das contas públicas e confiança 

nas demonstrações financeiras. 

Em relação à literatura acadêmica, há estudos no âmbito da transparência fiscal, tanto 

internacionais quanto brasileiros, que investigam a relação entre o nível de transparência e 

diversos fatores fiscais, sociais, econômicos, políticas e populacionais (Hameed, 2006; Alt, 

Lassen & Rose, 2006; De Renzio & Masud, 2011; Lock, 2003; Cruz, Silva & Santos, 2009; 

Zuccolotto & Paiva, 2009; Cruz, Ferreira, Silva & Macedo, 2010; Zuccolotto & Teixeira, 2014).  

No tocante às IPSAS, na maioria da literatura internacional, o foco é solidificar os 

argumentos empíricos acerca dos benefícios da implementação e aplicação dessas normas. 

Especificamente sobre disclosure, os estudos internacionais e nacionais demonstram que o 

nível de disclosure contábil em conformidade às IPSAS ainda permanece baixo e insuficiente 

(Caba-Pérez & López-Hernandez, 2009; Abushamsieh, López-Hernandez & Ortiz-Rodríguez, 

2014; Araya, Caba-Pérez & López- Hernandez, 2016; Mâcedo & Klann, 2014; Castro, Cunha, 

Scarpin e Francisco, 2018). 

No que diz respeito à relação entre transparência fiscal e disclosure, Kartiko et al. (2018), 

ao explorarem o nível de implementação das IPSAS em 77 governos centrais entre 2008 e 2015, 

identificaram uma associação positiva entre o nível de conformidade das IPSAS com 

transparência fiscal. Os autores também afirmam que as evidências sugerem que os governos 

centrais estão no caminho certo para consolidar a transparência fiscal por meio de políticas 

contábeis baseadas em regime de competência. 

Mnif e Gafsi (2020) utilizaram um índice de 116 itens para medir o nível de disclosure, 

baseado nas IPSAS, de 100 entidades de governos centrais no período de 2015 a 2017, por meio 

de análise de dados em painel. Os resultados das autoras demonstraram diferenças 

significativas, entre os países estudados, nos níveis de conformidade de disclosure com as 

IPSAS. Além de outros pontos, também identificaram uma influência positiva do nível de 

transparência dos governos com o nível de conformidade do disclosure contábil às IPSAS. 

Ademais, não foram encontradas pesquisas nacionais ou internacionais, que relacionem 

o disclosure contábil conforme normas baseadas nas IPSAS com a transparência fiscal em 

governos estaduais. 
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As mudanças na estrutura contábil instituídas em decorrência da implantação das normas 

brasileiras de contabilidade oriundas do processo de convergência às IPSAS podem ser 

analisadas a partir da influência de fatores contingenciais.  

Nesse contexto, a teoria da contingência possui pressupostos que permitem analisar como 

variáveis contextuais e ambientais podem influenciar as mudanças na estrutura contábil do setor 

público (Schmidthuber, Hilgers & Hofmann, 2020), notadamente a partir dos modelos 

desenvolvidos e detalhados por Lüder (1992 e 2002). Além disso, a teoria da contingência 

também tem sido um referencial teórico utilizado para os estudos de disclosure contábil 

(Carvalho et al., 2007). 

Os modelos desenvolvidos por Lüder (“Contingency Model”), a partir da teoria da 

contingência, passaram por diversas revisões e têm sido utilizados para explicar os fatores para 

as reformas contábeis, a partir de um conjunto de condições contextuais (Jorge & Mattei, 2016). 

Como variável contextual que pode influenciar o nível de disclosure contábil à luz da 

convergência das normas internacionais, a transparência fiscal será estudada nos entes 

subnacionais brasileiros sob à ótica contingencial. 

Assim, a partir da convergência das normas, considerando que os objetivos e as bases 

informacionais entre o disclosure e a transparência fiscal são harmonizados, a pesquisa a ser 

desenvolvida pretende responder, amparada na teoria da contingência, a seguinte questão de 

pesquisa: O nível de transparência fiscal afeta o nível de disclosure contábil dos estados 

brasileiros?  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral do presente estudo é analisar relação entre transparência fiscal e 

disclosure contábil dos governos estaduais brasileiros.  

1.2.2. Objetivos específicos 

O presente trabalho também possui os seguintes objetivos específicos: 
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• medir o nível de disclosure contábil dos governos estaduais brasileiros e analisar a sua 

composição; 

• medir o nível de transparência fiscal dos governos estaduais brasileiros e analisar a sua 

composição, considerando os parâmetros apresentados na metodologia de Biderman e 

Puttomatti (2014); 

• avaliar a relação entre o nível de transparência fiscal e o nível de disclosure contábil. 

1.3. Importância e Contribuições  

A discussão do presente trabalho encontra importância na medida em que busca 

relacionar o disclosure contábil com a transparência fiscal, dado que apresentam objetivos 

harmonizados e uma evolução na sobreposição de suas bases.  

Nesse cenário, o trabalho também pretende contribuir com a percepção atual do contexto 

da contabilidade aplicada ao setor público no Brasil, considerando a convergência gradual das 

normas internacionais. A contribuição em relação à convergência e o efeito da implantação das 

IPSAS encontra amparo na literatura na medida em que estudos anteriores apontam a 

necessidade de pesquisas sobre o tema, que apesar da relevância, ainda é incipiente (Christiaens 

et al., 2015), especialmente quanto ao disclosure de informações contábeis.  

O presente trabalho busca contribuir, primeiramente, com o setor acadêmico, haja vista a 

ainda incipiente literatura nacional e internacional acerca do tema, tanto em relação ao 

disclosure contábil no setor público quanto na lacuna na literatura da relação com a 

transparência fiscal nos entes subnacionais.  

A originalidade do trabalho também se encontra no exame dos entes subnacionais dentro 

de uma mesma categoria (estados brasileiros). Dessa forma, é possível trazer maior robustez à 

análise do nível de disclosure contábil em nível de implantação, uma vez que não há diferenças 

dentro do arcabouço normativo vigente para esses entes, ao contrário de uma análise de 

governos centrais em nível de adoção onde podem ocorrer distinções pontuais entre as normas 

convergidas por esses países. 



21 

 

Pretende-se, também, contribuir com a demanda de abordagens quantitativas nas 

pesquisas nacionais do setor público, em que há o uso majoritário de técnicas e métodos 

qualitativos, com ênfase em pesquisas documentais e entrevistas (Sasso e Varela, 2020). 

Contribui, igualmente, para normatizadores (STN e Conselho Federal de Contabilidade  - 

CFC), para órgãos de controle externo (Tribunais de Contas) e controle interno, para gestores 

públicos de finanças estaduais, para contadores que atuam no setor público, e, por fim, para a 

sociedade organizada, em sentido amplo, por apresentar a relação entre os níveis de 

transparência fiscal e disclosure dos estados brasileiros, além do grau de implantação das novas 

normas contábeis, no que diz respeito ao disclosure, por estes entes. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo se estrutura da seguinte forma. A seção 2.1 apresenta o contexto histórico 

das IPSAS e o desenvolvimento das novas normas contábeis brasileiras. A seção 2.2 discorre 

sobre a transparência fiscal. A seção 2.3 aborda o conteúdo sobre disclosure contábil. A seção 

2.4 trata sobre a teoria da contingência, sua aplicação nos estudos de contabilidade aplicada ao 

setor público, e o desenvolvimento da hipótese a partir do modelo de Lüder. 

2.1. International Public Accounting Standards (IPSAS) e a convergência das normas 

internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público no Brasil 

O padrão contábil das IPSAS pretende aumentar a comparabilidade e consistência das 

informações contábeis, além de promover um conteúdo informacional de maior qualidade e 

utilidade para o processo de tomada de decisão e accountability (IPSAS, 2016). Em paralelo ao 

setor público, a literatura do setor privado é sólida com argumentos empíricos de que a adoção 

das IFRS melhorou a transparência, além de reduzir a redundância e aprimorar a 

comparabilidade das informações financeiras (Lang & Stice-Lawrence, 2015).  

De forma semelhante, o desenvolvimento das IPSAS visa aumentar a transparência das 

informações contábeis do setor público para possibilitar a responsabilização dos governos por 

suas ações e ajudar os usuários a avaliar melhor a accountability governamental (Tanjeh, 2016). 

Galera e Bolívar (2012) apresentaram evidências que a adoção do valor justo proposto pelas 

IPSAS pode favorecer a transparência e accountability, apesar da dependência de diversos 

fatores, como a inclusão de informações de qualidade nas notas explicativas, dentre outros. 

Entretanto, cabe ressaltar que há também autores acadêmicos que argumentam de maneira 

divergente. Oulasvirta (2014) afirma que a convergência das IPSAS pelo setor público tem sido 

questionada como inconsistente em decorrência, principalmente, de se fundamentar na 

aplicação de um modelo de relatório proveniente do setor privado. Outro ponto crítico 

mencionado por Oulasvirta é a que as IPSAS dependem fortemente dos métodos de mensuração 

contábil, que trazem certa subjetividade, como por exemplo o valor justo. 

Em relação ao setor público brasileiro, a convergência das IPSAS está sendo tratada no 

âmbito do CFC por meio da emissão das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público (NBC TSP), sendo para 2021 o prazo final para a convergência de todas as 

normas. 
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Em outubro de 2016, entrou em vigor a NBC TSP – Estrutura Conceitual, a primeira 

norma convergida. De acordo com o CFC (2016), um dos principais pontos da norma é a 

definição da sociedade como usuária principal da informação contábil, o que facilitará a 

transparência e o controle social. Até 2021, foram convergidas 34 NBC TSP, incluindo a 

estrutura conceitual. 

As NBC TSP representam uma mudança significativa no setor público brasileiro no 

enfoque contábil, ao alterar o enfoque orçamentário para o enfoque contábil, com a adoção do 

regime de competência (Cruvinel & Lima, 2011; Darós & Pereira, 2012).  

Naturalmente, há algumas resistências inerentes à convergência no setor público, tais 

como: desconhecimento e falta de treinamento dos profissionais da área contábil; aspectos 

culturais (regime orçamentário enraizado); sistemas informatizados desatualizados; carência na 

interligação do fluxo de informações entre as diversas áreas; dentre outros (Santos, 2015; 

Herbest, 2010). 

Mediante a edição da Portaria MF nº 184/08, foram acrescentadas atribuições à STN 

referentes ao processo de convergência das normas internacionais aplicadas ao setor público, 

de modo a ser parceira do CFC na implantação das novas normas. Nessa linha, a STN editou o 

MCASP, o qual possui alcance obrigatório aos entes da federação. O MCASP, a cada nova 

edição, alinha-se às normas convergidas vigentes. 

O Brasil optou pelo gradualismo na convergência das normas. Nessa linha, a STN 

aprovou, por meio da Portaria STN nº 548/15, o Plano de Implantação dos Procedimentos 

Contábeis Patrimoniais (PIPCP), definindo prazos-limite para o reconhecimento, mensuração 

e evidenciação de diversos elementos patrimoniais, no âmbito municipal, estadual e federal. 

A literatura sobre a aplicação e percepção das novas NBC TSP emitidas ainda é recente, 

devido à convergência gradual das normas. Sasso e Varela (2020) realizaram uma pesquisa de 

revisão de literatura para obtenção de uma visão geral das características dos estudos 

relacionados ao processo de normatização e implantação das novas normas no Brasil. Dentre 

outros pontos, as autoras apresentam uma série de desafios nas pesquisas sobre a contabilidade 

aplicada ao setor público, como por exemplo, a dificuldade de se estabelecer uma base teórica 

e metodológica que permita gerar contribuições para a literatura da área. 
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2.2. Transparência Fiscal 

Transparência fiscal, assim como accountability, são elementos chaves para a 

administração efetiva de recursos públicos, incluindo a determinação de riscos fiscais, tomadas 

de decisões financeiras racionais, ampliação da accountability por formuladores de políticas 

públicas e aprimoramento de políticas fiscais (Trenovski, 2017). 

Um alto nível de transparência fiscal tende a oferecer benefícios em termos de 

accountability. A transparência fiscal é acompanhada de responsabilização dos políticos, uma 

vez que estes se tornam mais conservadores ao estabelecerem metas de políticas fiscais, devido 

à preocupação perante a sociedade de se desviarem significativamente destes objetivos 

(Jarmuzek, Polgar, Matousek & Hölscher, 2006). 

Na linha do new public management (NPM), a transparência fiscal pode ser definida 

como o disclosure sistemático das ações públicas que possuem consequências nas contas 

governamentais: receitas, despesas, ativos e passivos (Heald, 2012; Kartiko et al., 2018). 

Kartiko et al. (2018) ainda trazem que a divulgação dessas ações deve estar presente em todo o 

ciclo orçamentário.  

Zuccolotto (2014) traz que a transparência fiscal consiste na evidenciação de informações 

orçamentárias relevantes, que podem ser analisadas a partir das propostas orçamentárias, 

relatório de acompanhamento da execução orçamentária, relatórios orçamentários (finais ou 

intermediários), dentre outros produtos.  

A literatura acerca de transparência fiscal vem investigando a relação entre transparência 

fiscal e variáveis políticas, fiscais e socioeconômicas, a partir de pesquisas empíricas nacionais 

e internacionais. 

Hameed (2006), ao analisar países desenvolvidos e em desenvolvimento, identificou que 

os países mais transparentes apresentam melhores ratings de crédito, melhor disciplina fiscal e 

menos corrupção. Alt, Lassen e Rose (2006) apontaram também que as variáveis fiscais são 

importantes para o nível de transparência fiscal, sendo observado que um alto nível de 

endividamento está associada a menores níveis de transparência fiscal. 

De Renzio e Masud (2011) identificaram que países com baixa receita, instituições 

democráticas fracas e maior dependência de ajuda externa, tendem a ser menos transparentes. 

A análise a partir de dados de 2010 de 94 países (de todos os continentes) também possibilitou 
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verificar que diversos destes países pesquisados aumentaram a quantidade divulgada de 

informações orçamentárias e fiscais após pressão da sociedade civil (De Renzio & Masud, 

2011). 

No cenário fiscal brasileiro, Lock (2003) identificou relação entre os níveis de 

transparência da gestão fiscal de municípios e indicadores populacionais e educacionais, assim 

como Cruz, Silva e Santos (2009) que demonstraram baixos níveis de transparência fiscal nos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro e relação positiva entre os níveis de transparência 

eletrônica e indicadores socioeconômicos. 

Zuccolotto e Paiva (2009) apontaram que municípios com maior arrecadação 

orçamentária per capita, maiores investimentos per capita em saúde e educação e maiores 

indicadores sociais tendem a divulgar mais informações em meio eletrônico de acesso público 

e apresentam maiores indicadores de transparência. Cruz, Ferreira, Silva e Macedo (2010) 

identificaram que o tamanho da população e o índice de dinamismo municipal influenciam na 

transparência fiscal dos municípios. 

Zuccolotto & Teixeira (2014) trouxeram que há evidência, dos governos estaduais, de 

que fatores fiscais e socioeconômicos influenciam a transparência fiscal. Os mesmos autores 

argumentam, com base nas evidências, que a transparência fiscal era considerada incipiente.  

Heald & Hodges (2018), ao relacionarem os quatro modelos de contabilidade 

governamental entre si (informações contábeis, orçamento público, estatística de finanças 

públicas e projeções fiscais) sob a perspectiva da transparência fiscal, afirmaram que o objetivo 

do sistema contábil e a modernização da contabilidade aplicada ao setor público contribuem 

para a qualidade da divulgação fiscal.  

Os novos procedimentos contábeis aplicados ao setor público, conforme as IPSAS, 

notadamente o regime de competência, somam-se aos conceitos orçamentários ao impulsionar 

a divulgação de registros off-budget, extra-budget, off-balance sheet related entries, direitos a 

receber e obrigações de longo prazo e fluxos de caixa futuros. Para dessa forma, possibilitar o 

aumento da integralidade e da confiabilidade da condição fiscal (IPSASB, 2016; Chan & 

Zhang, 2013). 
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2.3. Disclosure contábil no setor público 

Das etapas do processo contábil, quer seja, reconhecimento, mensuração e evidenciação, 

esta última é a etapa (disclosure) onde há maior possibilidade de discricionariedade por parte 

dos administradores (Alencar, 2007; Lopes & Martins, 2005).  

Importante destacar que o disclosure não é puramente a divulgação de qualquer 

informação. Para que a informação seja divulgada, é necessária que seja relevante e útil para os 

usuários. A informação é considerada relevante quando esta impactar na tomada de decisão 

pelo usuário. 

Pode-se dizer que o disclosure das informações contábeis relevantes, que possibilitam a 

avaliação da situação patrimonial e das perspectivas futuras das empresas, é vital para o alcance 

do objetivo da contabilidade (Murcia, 2009). Essa conclusão pode ser aplicada às entidades 

governamentais. A divulgação de informações contábeis relevantes pelos entes federativos à 

sociedade possibilita um acréscimo na transparência e possibilita a avaliação da situação 

financeira destes entes. 

Como evidências empíricas de estudos internacionais, a partir da análise por meio de 

checklist de disclosure contábil de países do Mercosul, países do Oriente Médio, países da 

América Central, os resultados demonstraram que apesar dos esforços, a divulgação financeira 

em relação às IPSAS é baixa e insuficiente (Caba-Pérez & López-Hernandez, 2009; 

Abushamsieh, López-Hernandez & Ortiz-Rodríguez, 2014; Araya, Caba-Pérez & López- 

Hernandez, 2016). 

Em relação aos determinantes do disclosure contábil no setor público, estudos anteriores 

demonstram o impacto significativo dos fatores organizacionais sobre o nível de divulgação 

das demonstrações contábeis do governo. 

Cheng (1992), ao estudar o disclosure dos 50 estados do Estados Unidos durante o 

período de transição para a adoção do regime de competência pelos governos estaduais e locais, 

afirma que o disclosure depende de fatores ambientais e forças institucionais, como condição 

financeira do governo, legislação, estrutura política, recursos burocráticos de 

contabilidade/auditoria e tamanho do governo. Carvalho et al. (2007), ao estudarem municípios 

portugueses, apresentaram que condição financeira, características urbanas e o tamanho da 

entidade explicam a diversidade no nível de conformidade com as regras contábeis. 
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No contexto espanhol, Garcia e Garcia-Garcia (2010) afirmaram que o tamanho do 

município, investimento de capital, concorrência política e imprensa também afetam a 

divulgação das informações nos relatórios publicados na internet pelas autoridades 

governamentais. Usando a técnica de meta-análise em 39 estudos empíricos, Bolívar et al. 

(2013) revelaram que o nível de disclosure das informações contábeis está associada à condição 

financeira do governo, à competição política, às políticas intergovernamentais, nível de renda 

dos cidadãos e tamanho do governo.  

No Brasil, os estudos são mais escassos, entretanto, concluindo na mesma linha da 

literatura internacional de que o nível de disclosure em relação às IPSAS permanece baixo. 

A partir do Índice de Disclosure formulado com base nas normas contábeis brasileiras 

vigentes, Castro, Cunha, Scarpin e Francisco (2018) concluíram que o Brasil necessita evoluir 

para o atendimento da legislação e a prestação de informações para o controle social, uma vez 

que o ID médio calculado para os entes foi de 76% no exercício de 2014, em relação à 5ª edição 

MCASP. Além disso, ao relacionar as características socioeconômicas dos estados com os seus 

respectivos IDs, indicaram, por meio de análise de clusters, que estados da mesma região podem 

apresentar características semelhantes, aproximando-os em relação às suas características 

econômicas e sociais, bem como em seu ID. 

Por fim, não foram encontradas pesquisas nacionais, que relacionem o disclosure contábil 

com a transparência fiscal considerando a convergência das normas internacionais de 

contabilidade aplicada ao setor público, cujo objeto foi analisado no presente estudo. 

2.4. Teoria da Contingência e desenvolvimento da hipótese 

Na teoria da contingência, as organizações são consideradas como sistemas abertos, 

contendo características organizacionais que interagem entre si e com o ambiente.  

A teoria da contingência trata, além de outros temas, de processos de mudanças 

organizacionais. Os estudos baseados nessa teoria têm possibilitado entender que as 

organizações respondem às mudanças por meio de adaptação e que, como resultado, elaboram 

ou modificam suas estruturas internas de modo a manter uma relação equivalente com o 

ambiente (Astley & Van & de Ven, 2005).  
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Portanto, os estudos baseados na teoria da contingência nos permitem analisar como 

fatores contingenciais, internos e externos, podem influenciar no processo de mudança nas 

organizações (Otley, 1980).  

Essa teoria foi inicialmente utilizada pelas pesquisas de contabilidade financeira, 

argumentando-se que a prática contábil corporativa também é afetada pelas características 

ambientais do país, além de outros fatores no nível da empresa (Lopes & Rodrigues, 2007). 

No campo da contabilidade aplicada ao setor público, um modelo chamado “Contingency 

Model of Government Accounting Innovations” foi desenvolvido por Lüder (1992) para 

explicar a transição da contabilidade pública tradicional para um sistema mais informativo e 

investigar os impactos de características sociopolíticas e o ambiente administrativo das 

inovações contábeis governamentais. Nesse modelo, o autor verificou que algumas variáveis 

contextuais e ambientais podem ser consideradas para explicar as mudanças na estrutura 

contábil das organizações do setor público. 

Ouda (2004) usou o modelo de Lüder (1992) para propor uma estrutura designada a 

examinar fatores que influenciaram a implantação da contabilidade por competência no setor 

público da Nova Zelândia, Reino Unido e Austrália, a partir das reformas vivenciadas nesses 

países na década anterior à pesquisa. Esse estudo de Ouda (2004) adicionou um conjunto 

abrangente de fatores ambientes e organizacionais, como mudanças na gestão, disposição para 

a transição (motivação, treinamento e qualificação da equipe), suporte político, profissional e 

acadêmico.  

Woods (2009) também utilizou a teoria da contingencia para o setor público ao estudar, 

por meio de estudo de caso, o sistema de controle de gestão de risco da cidade de Birmingham, 

Inglaterra. Esse estudo da autora revelou que o controle da contabilidade aplicada ao setor 

público e dos sistemas de gestão dependem das políticas do governo central, tecnologia da 

informação e do tamanho e cultura da organização.  

Mais recentemente, Tanjeh (2016), sob a abordagem contingencial, conduziu uma 

pesquisa por meio de especialistas contábeis no país Camarões e identificou que o contexto 

político, sistema jurídico, qualificação, treinamento e recrutamento de pessoal afetam 

significativamente a aceitação das IPSAS no país. 
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Portanto, observa-se que a teoria de contingência tem sido utilizada, sendo considerada 

uma importante base teórica para explicar as mudanças na estrutura do setor público e os 

impactos resultantes da implantação das novas normas contábeis. Nessa linha, os fatores que 

influenciam a adoção das IPSAS também estão sendo explicados pela abordagem contingencial 

(Schmidthuber Hilgers & Hofmann, 2020).  

Ao longo dos anos, esse modelo de Lüder perpassou por diversas revisões, tornando-se 

um modelo de referência para as pesquisas de contabilidade aplicada ao setor público sob a 

perspectiva comparativa internacional (Monsen & Nasi, 1998). A revisão do modelo inicial de 

1992 de contingência foi uma consequência “quase natural” da primeira versão, após mais 

discussões e evidências empíricas. Na verdade, aprimoramentos metodológicos já eram 

esperados para serem explorados, considerando as deficiências reconhecidas (Jorge & Mattei, 

2016).  

Portanto, em 2002, Lüder apresentou o modelo “financial management reform” (FMR), 

versão modificada do modelo de contingência de 1992 e 1994. O modelo foi desenvolvido a 

partir de novas ideias, discussões, críticas e evidências empíricas (Jorge & Mattei, 2016).  

Esse modelo, emoldurado pela abordagem da teoria da contingencia e apresentado na 

Figura 1, é direcionado ao processo de reformas financeiras de um país, envolvendo variáveis 

contextuais “institutional arrangements”, “stimulu”, “reform drivers”, “political reform 

promoters”, “stakeholders” e variáveis instrumentais “reform concept” e “implementation 

strategy”. 
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Figura 1 – Modelo FMR de Lüder 

 

Fonte: Jorge e Mattei (2016). 

Considerando a base teórica (abordagem contingencial), a literatura apresentada 

anteriormente, e o problema de pesquisa, o fator a ser explorado do modelo de Lüder na presente 

pesquisa foi a transparência dos dados fiscais (categoria “institutional arrangements” do 

modelo FMR), classificada como variável contextual, para entender o impacto deste fator no 

nível de disclosure contábil nos entes subnacionais, a partir das normas baseadas nas IPSAS. 

A categoria “institutional arrangements” abrange: sistema legal (contendo, dentre outros, 

aspectos de flexibilidade do orçamento); estrutura do estado e estrutura administrativa 

(incluindo a existência de um órgão central de contabilidade que edite normas centrais de 



31 

 

consolidação); função pública (qualificação da equipe de contabilidade do governo, dentre 

outros); cultura (podendo ser cultura administrativa ou cultura política2, sendo categorizado 

especificamente como o nível de abertura dos dados pelo governo – transparência fiscal) (Jorge 

& Mattei, 2016). 

No modelo contingencial do Lüder’s, argumenta-se que a cultura política afeta as atitudes 

dos usuários das informações financeiras em relação ao disclosure das informações 

governamentais e, portanto, influencia a necessidade dos usuários por um sistema contábil mais 

informativo.  

Nesse contexto, a cultura política é revelada pelo grau de transparência governamental 

(Lüder, 1992). A abertura de dados governamentais é a extensão pela qual o governo fornece e 

compartilha informações transparentes, confiáveis e completas, a fim de prover a sociedade 

com ferramentas para possibilitar a adequada responsabilização e a participação na tomada de 

decisão (Mnif & Gafsi, 2020; Birkinshaw, 2006). 

De acordo com Lüder (1992) e Mnif & Gafsi (2020), quanto maior o nível de cultura 

política (abertura dos dados), maiores serão as expectativas dos usuários pelo disclosure de 

informações financeiras. Birkinshaw (2006) argumenta que a transparência dos dados 

governamentais promove a liberdade de informação e permite que os usuários possam examinar 

as ações governamentais. Dessa forma, influenciando os governos a divulgarem demonstrações 

contábeis mais transparentes e em conformidade às normas para atender às expectativas de um 

conjunto mais amplo de usuários (Mnif & Gafsi, 2020).  

Mnif e Gafsi (2020) também identificaram uma influência positiva do nível de 

transparência dos governos com o nível de conformidade do disclosure contábil às IPSAS, ao 

estudarem governos centrais, sob a ótica contingencial. 

Portanto, nessa linha, espera-se que os estados brasileiros com um alto grau de 

transparência fiscal, ou seja, que já possuem experiência com alto nível de divulgação dos 

relatórios fiscais baseados no regime orçamentário (cultura política), constantes no sistema 

legal já vigente há um longo período, estejam mais aptos a produzir relatórios financeiros em 

 
2 O termo presente no modelo contingencial FMR do Lüder como “political culture”, aqui traduzido como cultura 

política, possui um significado específico, entendido como cultura organizacional, não confundido com a definição 

de cultura política presente na literatura de ciência política. 
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conformidade com as IPSAS, uma vez que estes padrões de alta qualidade permitem um alto 

nível de transparência e responsabilização no setor público. 

É esperado que os estados brasileiros com alto nível de transparência fiscal manifestem 

um maior nível de disclosure contábil em relação aos demais estados, por apresentarem uma 

cultura organizacional mais desenvolvida, incluindo uma curva de aprendizado mais evoluída, 

mais capacidades estatais, e um aparato sistêmico mais robusto. Ou seja, um maior 

desenvolvimento no campo da transparência fiscal conduziria a uma maior evolução no âmbito 

do disclosure contábil.  

Ao delimitar os estados brasileiros, o estudo busca analisar a relação entre disclosure 

contábil e o nível de transparência fiscal, sob a perspectiva de implantação das novas normas. 

Examinando os entes subnacionais dentro de uma mesma categoria (estados), é possível trazer 

maior robustez à análise do nível de disclosure contábil em nível de implantação, ao contrário 

de uma análise de governos centrais em nível de adoção onde podem haver diferenças nas 

normas convergidas. 

Portanto, considerando esse desenvolvimento a partir da abordagem contingencial, a 

hipótese da pesquisa é: 

H) O nível de transparência fiscal dos estados brasileiros afeta o nível de disclosure contábil 

dos respectivos entes. 

 

 

  



33 

 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

3.1. Coleta de dados  

O objetivo do estudo é avaliar se há relação entre o nível de transparência fiscal e o nível 

de disclosure dos estados brasileiros, considerando as normas baseadas nas IPSAS. Dessa 

forma, o presente trabalho identifica o grau de implantação das normas internacionais de 

contabilidade aplicada ao setor público (IPSAS) nos estados brasileiros, sob a ótica do 

cumprimento dos itens obrigatórios gerais de evidenciação (disclosure) presentes no MCASP. 

Para isso, o estudo foi conduzido a partir das demonstrações contábeis e dos relatórios 

fiscais divulgados por todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal referentes às 

informações financeiras do exercício de 2019.  

Ao abarcar todos os estados brasileiros, a população é heterogênea na medida em que 

apresenta entes com diferentes características. Em relação ao período da pesquisa, o exercício 

de 2019 foi escolhido por apresentar os dados mais recentes, além de possibilitar o 

entendimento do cenário da convergência nesses estados.  

Relativamente à coleta de dados, constituiu-se no acesso à base de dados dos estados 

brasileiros, que possuem as informações fiscais e contábeis durante o período analisado. Essas 

informações foram coletadas nas diversas fontes oficiais: Portal da Transparência, instituída 

pela Lei Complementar nº 131/09, e websites dos respectivos Estados e dos Tribunais de Contas 

Estaduais; publicação nos Diários Oficiais; dados transmitidos pela Matriz de Saldos Contábeis 

à STN, por meio do Siconfi.  

Os dados obtidos por essas fontes são complementares entre si e foram analisados de 

forma conjunta. 

3.1.1. Análise de conteúdo do disclosure 

Conforme Beretta e Bozzolan (2007), a técnica de análise de conteúdo é a forma mais 

utilizada para estudos acerca de disclosure contábil, ao permitir mais credibilidade e 

profundidade, além da possibilidade de aplicação em conteúdos diversificados, como é o caso 

das demonstrações contábeis e das notas explicativas.  
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Em relação aos índices de disclosure, os pesquisadores têm se dividido entre elaborar o 

próprio indicador ou trabalhar com rankings já existentes (Alencar, 2007).  

De acordo com Murcia e Santos (2009), a classificação das informações qualitativas em 

categorias e subcategorias possibilita alcançar melhores conclusões na análise de conteúdo. 

3.1.1.1. Critérios de avaliação do disclosure 

Basicamente, a métrica de avaliação do nível de disclosure se baseia no exame binário 

das informações divulgadas com base em categorias e subcategorias, de mesmo peso, tratando-

se, portanto, de um ranking quantitativo (Khanna, Palepu & Srinivasan, 2004). 

Dessa forma, para identificar o nível de disclosure das informações contábeis dos estados 

brasileiros, foi construído um Índice de Disclosure com base nas demonstrações contábeis 

desses entes e nas exigências trazidas pelas normas contábeis obrigatórias vigentes em 2019.  

A métrica para a análise do disclosure dos estados brasileiros foi elaborada com base nas 

normas contábeis obrigatórias em 2019, MCASP 8ª edição. Como já mencionado, esse manual 

serve de referência obrigatória para aplicação dos procedimentos contábeis pelos entes 

públicos. O MCASP é atualizado a cada edição, pela STN, incorporando as exigências das NBC 

TSPs (as quais baseadas nas IPSAS) emitidas gradualmente pelo CFC.  

Ou seja, o presente estudo concentra-se precisamente na extensão de conformidade ao 

MCASP pelos governos estaduais no tocante ao disclosure, sem nenhuma modificação ou 

adaptação por estado. 

Os itens presentes no MCASP 8ª edição e listados na Tabela 1 contêm as divulgações 

gerais e básicas que devem ser apresentadas com as demonstrações contábeis. Nessa linha, o 

índice de divulgação do estudo inclui os requisitos mínimos para que as informações sejam 

divulgadas, de forma compreensível e relevante para a tomada de decisão de seus usuários.  

Além disso, os 33 itens de disclosure apresentados na Tabela 1 guardam relação com as 

IPSAS 1 (presentation of financial statements) e IPSAS 2 (cash flow statements). Essas normas 

foram utilizadas como referência para a construção de índices de disclosure em estudos 

internacionais anteriores (Caba-Pérez & López-Hernandez, 2009; Abushamsieh, López-

Hernandez & Ortiz-Rodríguez, 2014). Em consonância às IPSAS 1 e 2, não foram considerados 
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no checklist os itens obrigatórios de divulgação presentes no MCASP 8ª edição para o Balanço 

Orçamentário e para o Balanço Financeiro. 

Levando em consideração que as NBC TSP ainda não estão completamente adotadas 

pelos estados brasileiros em função da convergência gradual às normas internacionais de 

contabilidade aplicada ao setor público, os requisitos exigidos pelo MCASP 8ª edição, de forma 

semelhante às IPSAS 1 e 2, contém aspectos mínimos para o disclosure das informações 

contábeis conforme as recomendações do IFAC/IPSASB. 

 

Tabela 1 – Itens obrigatórios de disclosure conforme MCASP 8ª edição 

Conteúdo do checklist 

MCASP 

8a edição 
Categoria 

Número 

de itens 

por 

categoria 

Itens de disclosure 

Parte V, 

subitem 

8.2 

Estrutura e 

informações 

gerais 

6 

1. As notas explicativas devem ser apresentadas de forma sistemática. 

Cada quadro ou item a que uma nota explicativa se aplique deverá ter 

referência cruzada com a respectiva nota explicativa. 

2. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas 

demonstrações contábeis pela ordem em que cada demonstração e cada 

rubrica sejam apresentadas. 

3. Natureza jurídica da entidade. 

4. Domicílio da entidade. 

5. Natureza das operações e principais atividades da entidade. 

6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de 

contabilidade aplicáveis. 

Parte V, 

subitens 

8.2 e 

8.2.1 

Resumo das 

políticas 

contábeis 

significativas 

4 

 

1. Bases de mensuração utilizadas, por exemplo: custo histórico, valor 

realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. 

2. Novas normas e políticas contábeis alteradas. 

3. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis. 

4. Grau em que a entidade tem aplicado qualquer disposição transitória 

de outra norma. 

 
 

Parte V, 

subitem 

8.2 

Informações 

relevantes 

mapeadas 

pelo MCASP 

4 

1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não 

reconhecidos. 

2. Divulgações não financeiras, tais como: os objetivos e políticas de 

gestão do risco financeiro da entidade. 
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3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a 

compreensão do usuário sobre o desempenho. 

4. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro. 

 
 

Parte V, 

subitem 

4.3 

Balanço 

Patrimonial 
7 

Detalhamento das seguintes contas: 

1. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo; 

2. Imobilizado; 

3. Intangível; 

4. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto 

Prazo e a Longo Prazo; 

5. Provisões a Curto Prazo e a Longo Prazo, segregando as provisões 

para benefícios a empregados dos demais itens; 

6. Componentes do patrimônio líquido, segregando o capital 

integralizado, resultados acumulados e quaisquer reservas. 

7. Demais elementos patrimoniais, quando relevantes. 

 
 

Parte V, 

subitem 

7.3 

Demonstração 

das Mutações 

do Patrimônio 

Líquido 

(DMPL) 

1 

1. Qualquer alteração relevante no patrimônio líquido, seja pelo valor 

ou pela natureza da informação, deve ser divulgada em notas 

explicativas. Como exemplo: a. Efeito no resultado acumulado em 

decorrência da adoção inicial das disposições contidas neste manual ou 

nas normas brasileiras de contabilidade; b. efeitos das alterações nas 

políticas contábeis ou correção de erros. 

 
 

Parte V, 

subitem 

5.3 

Demonstração 

das Variações 

Patrimoniais 

(DVP) 

7 

1. A DVP deverá ser acompanhada de notas explicativas, divulgando 

separadamente a natureza e valores dos itens relevantes que compõem 

as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e as variações 

patrimoniais diminutivas (VPD) 

Algumas circunstâncias poderão ser apresentadas em notas 

explicativas, ainda que seus valores não sejam relevantes: 

2. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, bem como as 

reversões de tais reduções; 

3. Baixas de itens do ativo imobilizado; 

4. Baixas de investimento; 

5. Reestruturações das atividades da entidade e reversões de quaisquer 

provisões para gastos de reestruturação; 

6. Unidades operacionais descontinuadas; 

7. Constituição ou reversão de provisões; 
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Parte V, 

subitem 

6.3 

Demonstração 

do Fluxo de 

Caixa (DFC) 

4 1. A DFC deverá ser acompanhada de notas explicativas quando os 

itens que compõem os fluxos de caixa forem relevantes. 

2. A entidade deve divulgar, juntamente com comentário da 

administração em nota explicativa, os valores significativos de saldos 

de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso 

pela entidade econômica. 

3. As transações de investimento e financiamento que não envolvem o 

uso de caixa ou equivalentes de caixa, como aquisições financiadas de 

bens e arrendamento financeiro, não devem ser incluídas na 

demonstração dos fluxos de caixa. Tais transações devem ser 

divulgadas nas notas explicativas à demonstração, de modo que 

forneçam todas as informações relevantes sobre essas transações. 

4. Eventuais ajustes relacionados às retenções deverão ser 

evidenciados em notas explicativas. 

Conteúdo 

do 

checklist 

Número de 

Itens de 

disclosure 

33 - 

Fonte: Elaboração própria com base no MCASP 8ª edição. 

Os itens mínimos pelas normas a serem aplicados para a disclosure contábil foram 

analisados a partir das demonstrações contábeis dos estados e pontuadas de acordo com o 

atendimento ou não desses itens específicos. 

Baseando-se na literatura anterior Beretta e Bozzolan (2007), o ID é atribuído aos estados 

mediante a divisão da soma dos pontos obtidos pelo ente pela pontuação total possível. Cada 

item de disclosure é codificado como divulgado (1), não divulgado (0) ou não aplicável (N.A.). 

 

Onde:  

ID = Índice de Disclosure  

N = total de critérios aplicáveis (desconsiderando os itens não aplicáveis) 

di = nº de itens de disclosure atendidos 

Ou seja, o ID do estudo não é ponderado, é dicotômico e ajustado para itens não 

aplicáveis. Nesta pesquisa, o método de índice não ponderado é aplicado para evitar 
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subjetividade e parcialidade (Archambault & Archambault, 2003; Lopes & Rodrigues, 2007; 

Mnif & Gafsi, 2020).  

O fato do ID do estudo ser dicotômico representa que não foi adotada a figura do 

atendimento parcial na análise de cada item de disclosure. Ou seja, o item foi considerado como 

atendido ou não atendido, mesmo que haja um grau de desdobramento do item.  

Essa perspectiva se aplica, por exemplo, ao item 5 da categoria de “Estrutura e 

informações gerais” acerca da natureza das operações e principais atividades da entidade, o qual 

foi considerado como atendido apenas quando da divulgação tanto da natureza das operações 

quanto das principais atividades da entidade, uma vez que possuem conteúdos similares. 

Ainda sobre o atendimento dos itens do checklist, cabe mencionar que acerca do 

detalhamento dos subgrupos relevantes do Balanço Patrimonial, textos conceituais e descritivos 

sem maiores detalhamentos foram considerados como informações insuficientes que 

possibilitassem facilitar a compreensão dos usuários da informação contábil.  

A descrição trazendo apenas o conceito dos subgrupos ou das contas contábeis e a 

abertura sintética dos valores, ou até mesmo, a presença apenas de análises de evolução por 

meio de análise horizontal sem justificar as variações relevantes ocorridas no exercício, foram 

considerados como não cumprido, uma vez que não atendem ao objetivo das notas explicativas 

e do disclosure conforme as novas normas contábeis. Para esses casos, o detalhamento dos 

subgrupos do Balanço Patrimonial foi considerado insuficiente para atender a exigência do 

MCASP 8ª edição.  

De forma similar, esse mesmo critério foi aplicado para a verificação do cumprimento 

das exigências de notas explicativas das demais demonstrações contábeis, quer seja DMPL, 

DFC e DVP. 

Conforme apresentado, foram considerados no Índice de Disclosure, apenas os critérios 

aplicáveis, desconsiderando os itens não aplicáveis (N.A.), a depender do estado.  

Então, como exemplo, um dos itens apresentados no MCASP 8ª edição é o detalhamento 

das contas do Ativo Intangível. Entretanto, ao analisar os Balanços Patrimoniais, foi verificado 

que não há qualquer saldo ou movimentação contábil nessas contas em alguns estados. Soma-

se ao fato de que pelo PIPCP, os registros contábeis de reconhecimento, mensuração e 

evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como 
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intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável, são 

obrigatórios a partir de 2020 para estados e Distrito Federal. 

Dessa forma, nesse exemplo, para aqueles estados que não possuíam em 2019 qualquer 

registro contábil no Intangível, foi considerado como item não aplicável, de forma a não afetar 

o cálculo do índice e não impactar no cumprimento dos requisitos de disclosure, tendo em vista 

ser desarrazoado o estado apresentar notas explicativas de um subgrupo que ainda não haja 

sequer movimentação contábil.  

Esse mesmo critério também se aplica aos passivos contingentes. Para aqueles entes que 

informaram já ter adotado o procedimento contábil, conforme a agenda do PIPCP, mas que não 

apresentaram qualquer informação em notas explicativas acerca desses passivos contingentes, 

foi considerado como item não atendido. Por outro lado, caso o ente ainda não tenha adotado a 

política contábil de passivos contingentes, esse item fora classificado como N.A. 

Ou seja, itens obrigatórios, segundo a agenda do PIPCP, ainda não implantados por parte 

do estado, foram considerados como N.A., uma vez que o disclosure desses procedimentos 

contábeis presentes no PIPCP depende do reconhecimento e da mensuração desses mesmos 

procedimentos.  

Em paralelo, foi realizada nova análise de conteúdo acerca do cumprimento dos itens de 

disclosure presentes no checklist da Tabela 1 por parte dos estados, considerando os 

procedimentos contábeis obrigatórios pelo PIPCP para estados em 2019 que impactam o 

checklist (passivos contingentes; provisões por competência; e bens móveis e imóveis, 

incluindo redução ao valor recuperável no ativo imobilizado). Nesta oportunidade, 

considerando esses itens como não atendidos caso não tenham sido divulgados em notas 

explicativas, a fim de verificar uma discrepância nos resultados dos IDs dos estados em relação 

ao critério adotado no presente estudo. A partir da nova análise, não foram identificadas 

alterações significativas em relação à elaboração do ranking de disclosure contábil dos estados 

segundo o critério do estudo. 

Ainda, com base na literatura anterior (Mnif & Gafsi, 2020), a fim de minimizar erros, 

foi desconsiderado o cumprimento de alguns itens que possuíam alto grau de subjetividade. 

Esses itens foram considerados como N.A, uma vez que a aplicabilidade dos mesmos para uma 

determinada entidade pode não ter o seu cumprimento verificável. 



40 

 

Essa circunstância se aplica aos itens da DVP de reestruturações das atividades da 

entidade e reversões de quaisquer provisões para gastos de reestruturação e unidades 

operacionais descontinuadas e ao item da DFC acerca das transações de investimento e 

financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa, onde não é possível 

afirmar que esses fenômenos tenham ocorrido caso não haja a divulgação em notas explicativas.  

Outra situação é o item apresentado no MCASP 8ª edição acerca dos objetivos e políticas 

de gestão do risco financeiro da entidade, classificados como divulgações não financeiras, o 

qual foi considerado como N.A. em quase todos os estados, uma vez que a não divulgação 

impossibilita saber se o estado possui gestão de risco financeiro, com as políticas e objetivos 

definidos. Em resumo, caso o ente não tenha divulgado nada acerca da gestão de risco 

financeiro da entidade, o item fora considerado como N.A., caso o ente tenha divulgado em 

notas explicativas, considerado como atendido. 

Por fim, a variável dependente desse estudo, nível de disclosure contábil baseado nas 

IPSAS, é medida a partir da elaboração desse ID e pelos seus resultados. Ao se calcular o ID 

de cada estado brasileiro, é possível alcançar a identificação do nível de disclosure das 

informações contábeis dos estados dada a convergência às normas internacionais de 

contabilidade aplicada ao setor público.  

3.1.2. Medidas de transparência fiscal e demais variáveis 

A variável independente selecionada para o presente estudo é a transparência fiscal. Em 

relação às demais variáveis, este estudo utiliza um conjunto de fatores macro e 

microeconômicos que já foram destacados na literatura anterior acerca de disclosure no setor 

público.  

As variáveis a serem utilizadas foram o tamanho da população (Lüder, 1992; Cheng, 

1992; Giroux & McLelland, 2003; Bolívar et al., 2013; Mnif & Gafsi, 2020), a renda per capita 

(Cheng, 1992; Giroux & McLelland, 2003; Bolívar et al., 2013; Kartiko et al., 2018); e as 

condições financeiras (Cheng, 1992; Carvalho et al., 2007; Bolívar et al., 2013). 
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3.1.2.1. Variável de transparência fiscal 

Inicialmente, para a variável de transparência fiscal, foi necessário buscar uma medida de 

transparência por meio de um índice estruturado e desenvolvido. 

Silva (2019) aplicou o Índice Nacional de Transparência do Ministério Público Federal 

ao analisar o efeito da transparência pública sobre o desempenho da gestão fiscal nos 

municípios brasileiros para os anos de 2015 e 2016. Entretanto, ao abordar transparência 

pública de forma ampla (considerando, dentre outras medidas, a Lei de Acesso à Informação), 

o índice utilizado se torna mais abrangente que o escopo deste estudo.   

De forma semelhante, a ferramenta Escala Brasil Transparente da CGU também não se 

aplica ao presente estudo uma vez que é uma métrica para medir transparência pública que se 

restringe ao grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação.  

Cruz e Afonso (2018) propuseram, como concepção multidimensional da gestão fiscal, a 

utilização de conceitos relacionados ao planejamento, transparência e controle como 

representativos dos pilares da gestão fiscal, a partir da proposição de variáveis relacionadas a 

esses pilares. Para avaliação do nível de transparência da gestão fiscal de 282 municípios 

brasileiros, os autores formularam e aplicaram um índice baseado nas orientações expostas na 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), art. 48, sobre instrumentos de transparência relacionados 

à gestão fiscal.  

Entretanto, a composição dessa métrica se restringe, apenas, à divulgação dos 

instrumentos de planejamento, de acompanhamento da execução orçamentária e de prestação 

de contas, obrigatória por força do art. 48 da LRF.  

Por fim, o ranking utilizado por Zuccolotto e Teixeira (2014) se baseou no índice 

desenvolvido por Biderman e Puttomatti relativo ao ano de 2010 para a Organização Não 

Governamental (ONG) Contas Abertas. No entanto, a última edição deste respectivo índice para 

os estados brasileiros foi relativa ao ano de 2014, portanto, o escopo é divergente ao proposto 

para o presente estudo – exercício de 2019. 

Embora o índice não tenha sido atualizado para o exercício de 2019, cabe observar que a 

metodologia proposta por Biderman e Puttomatti tem sido utilizada para identificar o nível de 

transparência fiscal de entes brasileiros (Staroscky, 2014; Keunecke, 2017; Moraes Gonçalves 

et al., 2020).  
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A metodologia desenvolvida teve como objetivo elaborar parâmetros de transparência 

fiscal e métodos de avaliação objetivos, para a criação de índices relativos às unidades da 

federação, levando em consideração pesquisas sobre parâmetros já adotados em metodologias 

existentes, no país e no exterior (Zuccolotto & Teixeira, 2014). 

Nessa linha, a metodologia utilizada, no presente estudo, para identificar o nível de 

transparência fiscal dos estados brasileiros é a proposta por Biderman e Puttomatti (2014). A 

metodologia utilizada encontra-se em sua versão mais atualizada, proposta no exercício de 

2014.  

Considerando a LRF e as alterações trazidas pela Lei Complementar nº 131/2009, os 

autores desmembraram a transparência fiscal em três parâmetros: conteúdo; série histórica e 

frequência de atualização; usabilidade.  

Cada um dos parâmetros pode ser assim definido: 

• Conteúdo: envolve a disponibilização das etapas da execução orçamentária, acessos às 

classificações orçamentárias, detalhamento e divulgação das receitas, leis e relatórios 

orçamentários, divulgação de procedimentos licitatórios e convênios; 

• Série Histórica e Frequência de Atualização: engloba a apresentação de séries históricas 

(período em anos) e a atualização desses dados (período em dias); 

• Usabilidade: compreende a interação do usuário com as ferramentas de divulgação dos 

entes da federação, incluindo a possibilidade de download de dados, disposição e visualização 

do conteúdo.  

A Tabela 2 apresenta os parâmetros segregados por itens com as respectivas pontuações 

máximas, considerando a descrição dos pontos de análise de cada item. 

 

Tabela 2 – Índice de transparência fiscal desenvolvido por Biderman e Puttomatti (2014) 

Parâmetros/Itens Descrição 
Pontuação 

máxima 
% 

Conteúdo - 2.750 55 

Execução Orçamentária 

(valores) 

Dotação inicial, dotação autorizada, valores empenhados, valores 

liquidados, restos a pagar pagos e restos a pagar, valores pagos e 

o total desembolsado. 

200 4 

Classificação 

Orçamentária 

Institucional, funcional programática, natureza da despesa, 

detalhamento de pessoal e encargos e fonte de recursos.  
750 15 

Documento de Empenho 
Número, data, unidade gestora emitente, favorecido, valor e 

descrição do empenho. 
200 4 
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Documento de 

Pagamento 

Número, data, unidade gestora emitente, favorecido, valor e 

observação do pagamento. 
200 4 

Beneficiário do 

Pagamento 
Lista completa, limitada e individual. 150 3 

Procedimento Licitatório Dados de Edital e Contrato 350 7 

Convênios 

Número do convênio, órgão concedente e convenente, 

responsável concedente e convenente, data da celebração e 

publicação, vigência, objeto, justificativa, situação e valores 

transferidos, da contrapartida e total pactuado. 

200 4 

Receita Orçamentária 
Órgão ou unidade gestora arrecadadora, origem/tipo da receita, 

valor da previsão e valor arrecadado. 
100 2 

Leis e Relatórios 

Orçamentários 

Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentária, Plano 

Plurianual e Relatórios de Gestão. 
100 2 

Patrimônio Quantitativo, alocação e valores. 200 4 

Série Histórica e 

Frequência de 

Atualização 

- 250 5 

Série histórica Disponibilização de séries históricas (entre quatro e dez anos). 100 2 

Atualização 
Maior frequência possível na atualização das informações 

disponibilizadas (diária, semanal, mensal, etc.). 
150 3 

Usabilidade - 2.000 40 

Interação 

Interação com os usuários, tornando possível o esclarecimento de 

eventuais dúvidas, por meio dos seguintes instrumentos: manual 

de navegação, FAQ, glossário, fale conosco por telefone e e-mail. 

200 4 

Possibilidade de 

download do banco de 

dados 

Possibilidades de download dos dados para tratamentos 

específicos e comparações estatísticas 
200 4 

Formato de Download Web Service e arquivo texto. 200 4 

Delimitação temporal 

das consultas 

Possibilidade de consultas em diversas periodicidades (mensal, 

bimestral, trimestral, semestral e anual). 
200 4 

Facilidade de navegação Permitir que os usuários tenham uma fácil navegação no sítio. 1.000 20 

Gráficos e auxílios 

visuais 
Interativo ou não interativo 200 4 

Pontuação Total 5.000 100 

Fonte: Biderman e Puttomatti (2014). 

A partir do somatório da pontuação de cada item dos três parâmetros, Conteúdo, Série 

Histórica e Frequência de Atualização e Usabilidade, têm-se as seguintes pontuações máximas: 

C = Conteúdo, cuja pontuação máxima = 2.750 pontos (55% do total); 

SH = Série Histórica e Frequência de Atualização, cuja pontuação máxima = 240 pontos 

(5% do total); 

U = Usabilidade, cuja pontuação máxima = 2.000 pontos (40% do total). 

Ou seja, Cmáx + SHmáx + Umáx é igual a 5.000 pontos (ou igual a 1, em termos 

percentuais). 
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Esse índice pode variar de 0 a 100%, ou seja, quanto mais próximo de 100% mais 

transparente, em termos fiscais, será o estado brasileiro analisado. 

Em relação ao período de coleta, os dados acerca do índice de transparência fiscal foram 

extraídos dos portais de transparência de cada estado brasileiro diante do acesso entre fevereiro 

e maio de 2021 aos portais.   

3.1.2.2. Demais variáveis 

Sob a teoria da contingencia, as condições financeiras já foram abordadas em outros 

estudos, entretanto sob o ponto de vista dos governos centrais. O tamanho do endividamento 

do governo é o parâmetro mais comumente analisado para fins de condições financeiras. As 

condições financeiras estão na base de diversos modelos presentes na literatura, sendo 

consideradas essenciais na análise do disclosure contábil (Bolívar et al., 2013). A literatura 

anterior demonstrou uma associação positiva entre o disclosure contábil no setor público e as 

condições financeiras do governo (Cheng, 1992; Carvalho et al., 2007; Bolívar et al., 2013).  

Conforme Bolívar et al. (2013), as condições financeiras do governo são um incentivo 

relevante para uma maior divulgação contábil, uma vez que é um componente importante de 

credibilidade financeira frente aos usuários bem como de capacidade do governo cumprir seus 

compromissos de pagamento. Cheng (1992) argumenta que quando há dívida pendente, o 

governo é mais incentivado a melhorar a qualidade e a quantidade da divulgação financeira para 

reduzir o custo da dívida e manter a classificação de crédito do país. 

Já foram utilizadas diversas medidas de condições financeiras (Bolívar et al., 2013). A 

medida do presente estudo se baseia nas pesquisas de Cheng (1992), Carvalho et al. (2007) e 

Bolívar et al. (2013) considerando a dívida pública como uma porcentagem do Produto Interno 

Bruto (PIB). A fonte para esses dados foi: para o total da dívida pública, o Demonstrativo da 

Dívida Consolidada Líquida presente no Relatório de Gestão Fiscal (RGF) apresentado pelos 

estados brasileiros; para o PIB estadual, o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

A medida para renda per capita se baseia no PIB per capita (Kartiko et al., 2018), a ser 

acessado, também, pelo site do IBGE. O PIB per capita é uma medida social de bem-estar 

econômico, sendo já apontado em literatura anterior que, quando a renda dos residentes 

aumenta, eles esperam por receber melhores serviços públicos e maior volume de informações 
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que confirmem que os impostos pagos estão sendo implementados efetivamente. Essa medida 

é representada pela pressão e pela demanda por parte da sociedade por transparência de 

informações financeiras (Styles & Tennyson 2007; Bolívar et al., 2013; Kartiko et al., 2018). A 

medida para o tamanho da população será o logaritmo natural do tamanho da população 

estadual (Giroux & McLelland, 2003), também acessado pelo site do IBGE.  

Tanto PIB per capita quanto tamanho da população podem representar pressão dos 

cidadãos para transparência de informações financeiras (Bolívar et al., 2013). 

3.1.3. Resumo das variáveis, medidas e fontes 

A Tabela 3 apresenta o resumo das variáveis, medidas e fontes utilizadas no estudo. 

 

Tabela 3 – Quadro resumo de variáveis, medidas e fontes 

Variáveis Medidas Fontes 

Variável 

Dependente 
  

DISCLOSURE 

Índice de disclosure criado a partir de itens obrigatórios gerais de 

divulgação exigidos pelo MCASP 8a edição, que guardam 

relação com as IPSAS 1 (presentation of financial statements) e 

IPSAS 2 (cash flow statements), em consonância aos índices de 

disclosure utilizados em estudos internacionais anteriores (Caba-

Pérez & López-Hernandez, 2009; Abushamsieh, López-

Hernandez & Ortiz-Rodríguez, 2014). 

Notas explicativas 

presentes nas 

demonstrações 

contábeis dos 

Balanços Gerais dos 

estados brasileiros 

Variável 

Independente 
  

TRANSP 
Índice de transparência fiscal proposto por Biderman e 

Puttomatti, 2014. 

Portais de 

transparência dos 

respectivos estados 

brasileiros 
 

Demais Variáveis   

POP 

Logaritmo natural do total da população do estado (Lüder, 1992; 

Cheng, 1992; Giroux & McLelland, 2003; Bolívar et al., 2013; 

Mnif & Gafsi, 2020) 

Site do IBGE 

 

PERCAP 
 Site do IBGE 
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Logaritmo natural do quociente do PIB pelo total da população 

do estado (Cheng, 1992; Giroux & McLelland, 2003; Bolívar et 

al., 2013; Kartiko et al., 2018) 

 

FINAN 

 

Quociente da Dívida Consolidada Líquida (DCL) pelo PIB 

(Cheng, 1992; Carvalho et al., 2007; Bolívar et al., 2013) 

DCL presentes no 

RGF apresentados 

pelos estados 

brasileiros; e PIB 

estadual no site do 

IBGE. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.2.  Análise dos dados 

Para analisar o impacto dos fator contextual no nível de disclosure contábil, o presente 

estudo empregou a análise de correlação e a análise de variância (Anova), considerando o nível 

de disclosure de cada estado como variável dependente, sendo analisado em função da variável 

independente (transparência fiscal) e das demais variáveis, tendo como pressuposto a teoria da 

contingência e baseado nos estudos de Mnif & Gafsi (2020) e Kartiko et al. (2018). 

A análise de variância (Anova) de um fator é a extensão do teste t de duas médias 

populacionais, onde a hipótese nula do teste afirma que as médias populacionais são iguais. Se 

existir pelo menos um grupo com média diferentes dos demais, a hipótese nula é rejeitada. A 

Anova de um fator permite verificar o efeito de uma variável explicativa de natureza qualitativa 

(fator) em uma variável dependente de natureza quantitativa (Fávero & Belfiore, 2017). 

Como variável dependente, o DISCLOSURE é baseado nos requisitos obrigatórios do 

MCASP 8ª edição, sendo a sua pontuação variando de 0 a 1 (cálculo do ID). A principal variável 

independente do estudo, transparência fiscal (TRANSP), presente na hipótese do estudo, será 

mensurada de 0 a 100, sendo esperada que haja uma relação entre o disclosure contábil baseado 

nas IPSAS e a transparência fiscal.  

A variável “tamanho do patrimônio do público” (Carvalho et al., 2007; Garcia & Garcia-

Garcia, 2010, Bolívar et al., 2013; Mnif & Gafsi, 2020), inicialmente presente no estudo, 

consistia no logaritmo natural da receita orçamentária arrecadada consolidada dos estados 

brasileiros em 2019. Essa variável foi excluída da análise uma vez que houve a presença de 

multicolinearidade, apresentando correlação (acima de 0,95) entre a variável “tamanho do 
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patrimônio público” e a variável Pop (logaritmo natural da população dos estados), 

prejudicando os resultados das demais variáveis.  

Para a realização da análise de variância (resultados presentes no seção 4.3) , os estados 

brasileiros foram divididos pelos quartis de nível de transparência fiscal (medida TRANSP), 

sendo o Grupo 1 classificado com os estados com maior nível de transparência fiscal e o Grupo 

4 com os estados que apresentaram menor nível.  

De forma semelhante, para fins da Anova, os estados brasileiros também foram divididos 

em quartis a partir de cada variável da Tabela 3 (POP, PERCAP, FINAN), sendo analisada em 

função da variável dependente DISCLOSURE. 

Os testes realizados possibilitaram verificar que os pressupostos da análise de variância 

(normalidade dos dados e a homogeneidade das variâncias) foram atendidos. 

3.3. Limitações 

A primeira limitação refere-se à subjetividade presente na coleta de dados em 

determinados itens de avaliação que compõe os índices, principalmente o de disclosure. Podem 

ocorrer diferenças quanto à atribuição da pontuação, uma vez que alguns requisitos do MCASP 

8ª edição apresentam subjetividade, podendo ensejar em diferentes interpretações acerca do 

resultado, por outros avaliadores.  

A mensuração de disclosure contábil baseado em um índice matemático considerando o 

somatório de itens dicotômicos (atendido ou não atendido) e sem pesos atribuídos pode ser 

tratada como uma limitação do estudo, por não capturar as diferenças dos resultados obtidos 

entre os estados, não permitindo uma análise multidimensional e gravitacional entre os 

resultados. As pontuações dos estados obtidas a partir do somatório de itens presentes em índice 

formulado de maneira determinística podem gerar viés nas interpretações. 

Ainda, a metodologia desenvolvida por Biderman e Puttomatti (2014) para o índice de 

transparência fiscal apresenta itens e pesos que foram atribuídos diretamente pelos autores e de 

maneira determinística, sendo aplicada ao presente estudo sem a discussão dos critérios 

definidos nem dos pesos atribuídos a cada item. 
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Os dados coletados acerca da transparência fiscal empregados nas análises tiveram como 

origem os portais de transparência de cada estado brasileiro. Dessa forma, as análises possuem 

a limitação de incorreções apresentadas nas bases de dados presentes nos portais, assim como 

a inclusão, gerenciamento e atualização de dados e ferramentas nesses portais após a coleta de 

dados.  

Outra restrição que deve ser observada na análise dos resultados é que os dados estudados 

fazem parte de um corte temporal, ou seja, as análises são feitas para o período limitado de um 

ano (2019). Ao incluir dados provenientes de mais exercícios, os resultados das análises 

poderiam ser ainda mais favoráveis.  
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

A análise dos resultados do estudo se divide em três etapas: análise dos índices e do 

ranking de disclosure e de transparência fiscal dos estados; estatística descritiva e correlação 

das variáveis; e resultados da análise de variância (Anova). 

A primeira etapa consiste em identificar o grau de implantação das normas internacionais 

de contabilidade aplicada ao setor público (IPSAS) pelos estados, sob a ótica do cumprimento 

dos itens obrigatórios gerais de evidenciação (disclosure) presentes no MCASP, e na 

transparência fiscal dos estados brasileiros, a partir de um ranking. 

A segunda etapa possui como objetivo aplicar a análise estatística descritiva para as 

variáveis e entender a relação entre a variável independente do estudo e o nível de disclosure 

dos estados brasileiros, a partir da matriz de correlação entre essas variáveis. 

Em relação à terceira etapa, foram analisados os resultados da análise de variância das 

variáveis mencionadas na seção 3.1.3, baseadas nos modelos de Lüder (1992, 2002), Mnif & 

Gafsi (2020) e Kartiko et al. (2018). 

4.1. Análise dos índices de disclosure e de transparência fiscal 

As pontuações obtidas por cada estado brasileiro analisado referente ao cumprimento dos 

itens obrigatórios de disclosure se encontram no Tabela 4 de forma ordenada e decrescente: 

 

Tabela 4 – Ranking de disclosure contábil 

Posição Estado Nota / Rating (%) 

1º Rondônia 96,4% 

2º  Bahia 92,6% 

3º  Santa Catarina 88,0% 

4º  Espirito Santo 87,5% 

5º  Pernambuco 87,0% 

6º  Rio Grande do Sul 85,2% 

7º  São Paulo 85,2% 

8º  Tocantins 84,0% 

9º  Rio de Janeiro 83,3% 

10º  Ceará 80,0% 

11º  Minas Gerais 76,2% 
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12º  Goiás 73,9% 

13º  Alagoas 72,7% 

14º  Rio Grande do Norte 72,7% 

15º  Mato Grosso 69,6% 

16º  Mato Grosso do Sul 65,2% 

17º  Piauí 61,9% 

18º  Pará 58,3% 

19º  Amazonas 56,5% 

20º  Maranhão 56,5% 

21º  Paraná 47,8% 

22º  Paraíba 42,9% 

23º  Distrito Federal 30,4% 

24º  Roraima 28,6% 

25º  Sergipe 23,8% 

26º  Acre 22,7% 

27º  Amapá 14,3% 

Fonte: Demonstrações contábeis presentes no IBGE dos estados. 

Conforme já visto na Tabela 4, os maiores níveis de disclosure contábil para os estados 

brasileiros pertencem à Rondônia, à Bahia e à Santa Catarina, com a pontuação de disclosure 

de 96,4%, 92,6% e 88,0%, respectivamente.  

Esse resultado é consistente com o Ranking da qualidade da informação contábil e fiscal 

de 2020 promovido pela STN (STN, 2020), com os dados de 2019, que posicionou os estados 

de Rondônia, Bahia e Santa Catarina com boas colocações na Dimensão II – Informações 

Contábeis (“[...] que avaliam os dados contábeis recebidos em relação à adequação às regras do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, consistência entre os 

demonstrativos etc”).  

Em contrapartida, os resultados mostram que as menores pontuações de disclosure são de 

Roraima (28,6%), Sergipe (23,8%), Acre (22,7%) e do Amapá (14,3%), também consistentes 

com o Ranking da STN (STN, 2020), demonstrando que há uma necessidade de evolução no 

cumprimento dos requisitos de evidenciação trazidos no MCASP 8ª edição.  

Embora as pontuações sejam diferentes, pois os critérios se atualizaram, as posições dos 

estados brasileiros no ranking da Tabela 4 também não se diferenciaram significativamente dos 

resultados encontrados por Castro, Cunha, Scarpin e Francisco (2018), mesmo considerando 
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que a pesquisa analisou as demonstrações contábeis do exercício de 2014 tendo como referência 

o MCASP 5ª edição. 

Os resultados acima foram obtidos a partir das análises das notas explicativas 

apresentadas nos balanços gerais dos estados do exercício de 2019, levando em consideração 

as exigências gerais de divulgação da Parte V do MCASP 8ª edição: estrutura e informações 

gerais; resumo das políticas contábeis significativas; informações relevantes; Balanço 

Patrimonial (BP), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração 

das Variações Patrimoniais (DVP) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). 

A partir do exame da Tabela 4, é possível observar que nenhum dos estados brasileiros 

atingiu 100% das exigências mínimas estabelecidas no MCASP 8ª edição de disclosure em 

notas explicativas. 

Acerca dos requisitos de estrutura e informações gerais a serem apresentados nas notas 

explicativas, apenas 25,9% dos estados (Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins) cumpriram com a totalidade dos itens 

gerais: apresentação das notas explicativas de forma sistemática com referências cruzadas; 

apresentação pela ordem em que cada demonstração e cada conta são apresentadas; natureza 

jurídica, domicílio e principais atividades da entidade; declaração de conformidade com a 

legislação e normas contábeis aplicáveis. 

Essas informações gerais são essenciais para fornecer os dados gerais de identificação da 

entidade, para facilitar a compreensão das notas explicativas e para possibilitar a comparação 

das demonstrações contábeis com outras entidades. 

Em relação ao resumo das políticas contábeis significativas, cujo conceito está presente 

no MCASP 8ª edição como princípios, bases, convenções, regras e procedimentos específicos 

aplicados pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis, 88,8% 

dos estados apresentaram algum tipo de divulgação atendendo a pelo menos um item dos quatro 

possíveis.  

Entretanto, apenas 14,8% cumpriram integralmente os itens compostos nesse subgrupo 

conforme os requisitos do Manual, demonstrando uma necessidade de melhoria, principalmente 

por se tratar de um tema novo no setor público brasileiro trazido a partir da aprovação da NBC 

TSP 23 (Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro). 
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De forma semelhante, apenas 22% dos estados (Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Rondônia e São Paulo), apresentaram o adequado detalhamento e descrição dos 

subgrupos relevantes do Balanço Patrimonial, descritos pelo MCASP 8ª edição.  

Embora alguns estados tenham apresentado em notas explicativas a abertura destes 

subgrupos, foram observadas, diversas vezes, textos conceituais e descritivos sem maiores 

detalhamentos, sendo considerados como informações insuficientes.  

Como exemplo, o estado do Acre detalhou nas notas explicativas do Balanço Geral do 

Estado de 2019 o subgrupo de Créditos a Curto Prazo e Demais Créditos e Valores a Curto 

Prazo da seguinte forma: 

3.3.2. CRÉDITOS A CURTO PRAZO 

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, 

créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e 

financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício 

subsequente, que podem ser observados detalhadamente abaixo: 
   Tabela 31. Créditos a Curto Prazo 2019 

Descrição  Saldo em 31/12/2018  Saldo em 31/12/2019  

Dívida Ativa Tributária  509.619.475,72  503.470.977,83  

Total  509.619.475,72  503.470.977,83  

3.3.3. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 

Correspondem a valores a receber por demais transações realizáveis no 

curto prazo, como o adiantamento a servidores para despesas sujeitas a 

prestação de contas (suprimento de fundos), aos tributos a 

recuperar/compensar e às ordens bancárias emitidas a compensar, 

conforme abaixo: 
Tabela 32. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2019 

Descrição  Saldo em 

31/12/2018  

Saldo em 

31/12/2019  

Adiantamentos concedidos a pessoal (suprimento de 

fundos)  

20.100,00  30.900,00  

Tributos a recuperar/compensar  1.519.883,09  1.519.883,09  

Outros créditos a receber e valores a curto prazo  562.793,17  396.207,59  

Total  2.102.776,26  1.946.990,68  

3.3.4. ESTOQUES [...]. (grifos no original). 

Como mencionado no tópico de metodologia, a descrição conceitual e a abertura sintética 

de valores dos subgrupos do Balanço Patrimonial foram consideradas insuficientes para o 

atendimento desses itens obrigatórios, a exemplo do estado do Acre acima. De forma similar, 

esse mesmo critério foi aplicado para a verificação das exigências de notas explicativas das 

demais demonstrações contábeis. 

Cabe adicionar que o item apresentado no MCASP 8ª edição acerca dos objetivos e 

políticas de gestão do risco financeiro da entidade, classificados como divulgações não 
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financeiras, foi considerado como N.A. em quase todos os estados. Como uma boa prática, é 

interessante mencionar o cumprimento deste item pelos estados de Rondônia e de Tocantins. 

No Balanço Geral do Estado de Rondônia de 2019, já denominado como Relatório 

Contábil de Propósito Geral, há uma seção “Gestão de Riscos, Controle e Conformidade” 

apresentando a gestão de risco e controle interno do estado contendo a distribuição de três linhas 

de defesas que atuam com o objetivo de aperfeiçoar os processos de controle, identificando e 

gerenciando previamente os riscos, com a descrição das ações por linha de defesa.  

Enquanto que nas notas explicativas do estado de Tocantins, há um tópico específico 

apresentando a política de gestão de riscos financeiros utilizada no Instituto de Gestão 

Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV-Tocantins) e trazendo os riscos de mercado, 

de liquidez, de crédito, operacional e legal, e as respostas a esses riscos e as formas de mitigação 

e controle. 

No geral, é possível verificar que o nível de disclosure dos 26 estados brasileiros e do 

Distrito Federal frente aos requisitos gerais do MCASP 8ª edição ainda permanece baixo, uma 

vez que são itens obrigatórios globais e que há uma série de novas normas (NBC TSP) editadas 

e que passarão a constar nas próximas edições do Manual, ou que já constam na 8ª edição mas 

que se tornarão obrigatórias em função do PIPCP, trazendo diversos requisitos de evidenciação 

por temas específicos.  

Esses temas específicos demandarão ainda maiores esforços por partes dos entes da 

federação para o devido cumprimento (exemplos como NBC TSP 03 - Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes; NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado; NBC TSP 08 – Ativo 

Intangível; NBC TSP 13 - Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações 

Contábeis). 

Desse modo, há uma baixa conformidade aos requisitos gerais obrigatórios para o 

disclosure contábil, restando uma nítida necessidade de evolução para atender esses itens 

obrigatórios. Os resultados são consistentes com o estudo de Caba-Pérez e López-Hernandez 

(2009) de que os países da América do Sul não atingiram o grau mínimo de disclosure contábil 

recomendado pelas IPSAS, sendo necessária a implantação de medidas para que tal cenário seja 

remodelado, e também em consonância com o estudo de Castro, Cunha, Scarpin e Francisco 

(2018) para estados brasileiros. 
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Além disso, é possível observar pelos resultados da Tabela 4 que há uma significativa 

diversidade no nível de cumprimento dos itens obrigatórios de disclosure entre os estados 

brasileiros. 

Em relação ao índice de transparência fiscal, na Tabela 5, são apresentadas as pontuações 

totais e segregadas pelos parâmetros, ordenados em formato de ranking. 

 

Tabela 5 – Ranking de transparência fiscal segregado pelos parâmetros 

Posição Estado 
Pontuação 

Total (0-100) 

Conteúdo  

(0-55) 

Série Histórica 

e Frequência 

de Atualização 

(0-05) 

Usabilidade 

(0-40) 

1º Espirito Santo 92,4 52,2 5,0 35,2 

2º  São Paulo 86,4 47,6 5,0 33,8 

3º  Santa Catarina 86,2 51,4 5,0 29,8 

4º  Pernambuco 85,6 48,8 5,0 31,8 

5º  Alagoas 84,2 47,0 5,0 32,2 

6º  Minas Gerais 81,8 45,0 5,0 31,8 

7º  Distrito Federal 81,4 50,2 5,0 26,2 

8º  Piauí 77,2 41,4 3,6 32,2 

9º  Ceará 77,2 39,4 5,0 32,8 

10º  Rio Grande do Sul 77,0 37,6 5,0 34,4 

11º  Rio de Janeiro 75,2 43,4 2,0 29,8 

12º  Paraná 74,6 39,8 4,0 30,8 

13º  Goiás 74,4 47,0 5,0 22,4 

14º  Amazonas 69,4 47,4 5,0 17,0 

15º  Rio Grande do Norte 65,0 41,2 3,0 20,8 

16º  Mato Grosso do Sul 63,8 40,4 4,8 18,6 

17º  Tocantins 63,6 35,8 4,0 23,8 

18º  Mato Grosso 63,6 36,8 5,0 21,8 

19º  Maranhão 63,4 36,2 3,4 23,8 

20º  Rondônia 63,2 39,8 2,6 20,8 

21º  Pará 61,8 33,8 4,0 24,0 

22º  Bahia 61,2 29,2 4,6 27,4 

23º  Paraíba 60,6 36,6 4,0 20,0 

24º  Amapá 57,2 33,6 4,0 19,6 

25º  Roraima 51,8 29,0 5,0 17,8 

26º  Acre 46,0 29,4 1,0 15,6 

27º  Sergipe 45,6 25,0 5,0 15,6 

Fonte: Autor. No apêndice B, estão as pontuações detalhadas por estado. 

As pontuações foram convertidas em termos percentuais (0-100) para facilitar a 

compreensão dos dados e dos resultados das análises. Ou seja, a pontuação final varia de 0-100, 
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sendo o somatório do conteúdo (0-55), série histórica e frequência de atualização (0-05) e 

usabilidade (0-40). 

Como exemplo, o estado de Goiás em 2019 obteve 2.350 pontos em Conteúdo (47,0% do 

total), 250 pontos em Série Histórica (5% do total) e 1.120 pontos em Usabilidade (22,4% do 

total), totalizando 3.720 pontos dos 5.000 pontos possíveis (74,4%). 

Portanto, o índice de transparência fiscal varia entre 0 e 100 pontos percentuais, isto é, 

quanto mais próximo de 100% mais transparente, em termos fiscais, será o estado brasileiro 

analisado. 

Os resultados observados na Tabela 5 são semelhantes aos resultados da última edição, 

relativa ao ano de 2014, pela ONG Contas Abertas com a metodologia de Biderman e 

Puttomatti, sobretudo nas posições dos estados brasileiros no índice: 

 

Figura 2 – Ranking de Transparência Fiscal elaborado pela ONG Contas Abertas para o exercício de 2014 

 
Fonte: https://indicedetransparencia.wordpress.com/. Disponível em 01.10.21. 
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A partir da Tabela 5, é possível fazer algumas análises da transparência fiscal dos estados 

brasileiros.  

O Conteúdo é o parâmetro que possui o maior peso dentre os três parâmetros existentes 

na metodologia do índice de transparência fiscal. 

Nenhum estado obteve pontuação máxima, contudo, aqueles que obtiveram as maiores 

pontuações foram: Espírito Santo (95% dos 55 pontos possíveis), Santa Catarina (93%), Distrito 

Federal (91%), Pernambuco (89%) e São Paulo (87%). Concomitantemente, nenhum estado 

apresentou pontuação mínima, sendo: Amapá (61%), Acre (53%), Bahia (53%), Roraima (53%) 

e Sergipe (45%), os que obtiveram as menores pontuações. 

Dentro desse parâmetro Conteúdo, os itens que apresentaram maiores frequências de 

pontuações máximas por estado foram: Leis e Relatórios Fiscais (85% dos estados obtiveram 

pontuação máxima), contendo a divulgação da Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), Plano Plurianual (PPA) e dos relatórios fiscais (Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária - RREO e RGF); e Documentação de Empenho (81%), 

contendo o número, data, unidade gestora, favorecido, valor e descrição do empenho. 

O vasto cumprimento pelos estados brasileiros contemplando todos os detalhamentos 

desses itens demonstra como os estados já estão amadurecidos em relação à divulgação dos 

relatórios fiscais e informações orçamentárias (cultura política), constantes no sistema legal já 

vigente há anos (exigências presentes na Lei Complementar 101/00 e na Lei 4.320/64).  

Outro ponto que cabe mencionar é o subitem de Detalhamento de Pessoal e Encargos, 

incluído no item de Classificação Orçamentária, para o qual 81,5% dos estados obtiveram 

pontuação máxima. Conforme exposto na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11) e na 

LRF alterada pela Lei Complementar 131/09, esse subitem trata da divulgação dos nomes dos 

servidores públicos estaduais, existência ou não de vínculo, respectivos cargos ou funções, e 

remuneração. 

Dentro da análise do parâmetro Série Histórica e Frequência de Atualização, 52% dos 

estados atingiram pontuação máxima. No entanto, salienta-se que é um parâmetro composto 

por dois itens sem subitens (conforme Apêndice B), portanto, já era esperada uma maior 

aderência a esse parâmetro de divulgação por parte dos estados. Dentre os subitens, não há um 

que seja predominantemente de menor atendimento pelos estados, pois 30% dos estados não 
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cumpriram o subitem Série Histórica de maneira completa (ou seja, 10 anos ou mais na 

divulgação da série histórica dos dados), ao passo que também, 30% dos estados não cumpriram 

o subitem Atualização das informações disponibilizadas de forma integral (informações 

atualizadas de online a 24 horas). 

Para o parâmetro da Usabilidade, o estado com a maior pontuação foi o Espirito Santo, 

somando 88% dentro dos pontos possíveis, enquanto que o Acre junto com Sergipe, foram os 

dois estados com as menores pontuações, alcançado 32% da nota máxima do parâmetro. 

Para os itens relacionados à Possibilidade de Download do Banco de Dados e à 

Delimitação Temporal das Consultas, os estados obtiveram maiores aderências, com 48% 

atingindo pontuação máxima para o item de download, e 67% para o item de Delimitação 

Temporal das Consultas. 

Contrariamente, para os itens relacionados à interação do usuário com os portais da 

transparência, sua facilidade de navegação e visualização, os estados não pontuaram 

satisfatoriamente. O item de menor aderência foi o de Gráficos e Auxílios visuais, dentro do 

qual 30% dos estados não apresentou nada que suprisse o item, obtendo assim pontuação 

zerada. 

4.2. Estatística Descritiva e Matriz de Correlação 

A Tabela 6 apresenta a estatística descritiva das variáveis estudadas.  

 

Tabela 6 – Estatística Descritiva 

Variáveis Média Mediana Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Variável Dependente      

      

DISCLOSURE 0.64567 0.72727 0.14286 0.96429 0.23942 

      

Variável Independente      

      

TRANSP (0-100) 69.99259 69.4 45.6 92.4 12.56154 

      

Demais Variáveis      
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POP (log) 15.37405 15.20646 13.31424 17.64239 1.02696 

      

PERCAP (log) 10.15490 10.02905 9.53795 11.34461 0.44327 

      

FINAN 0.08289 0.07053 0.01010 0.20331 0.05418 

Fonte: R Studio. 

De acordo com a Tabela 6, o nível de disclosure (DISCLOSURE) dos estados brasileiros 

no exercício de 2019 variou de 14,3% (Amapá) a 96,4% (Rondônia), com a média geral de 

64,6% (mediana de 72,7%) e um desvio padrão de 0.239. 

Em relação à transparência fiscal, a média foi de 69,9 pontos (mediana de 69,4) sendo 

que a maioria dos estados brasileiros apresentou um nível de transparência fiscal acima de 50 

pontos. Apenas o Acre e Sergipe apresentaram pontuação menor, 46 e 45,6 pontos, 

respectivamente.  

O intervalo de transparência fiscal entre 45,6 (mínimo) e 92,4 pontos (máximo) 

demonstra uma superioridade no cumprimento dos requisitos de transparência frente ao padrão 

encontrado para o nível de conformidade do disclosure. 

Na Tabela 7, são exibidas a matriz de correlação entre as variáveis e o VIF (Variance 

inflation factor) e as respectivas significâncias. 

 

Tabela 7 – Matriz de correlação e VIF 

Variáveis VIF DISCLOSURE TRANSP POP PIBPERCAPITA FINAN 

DISCLOSURE  1.00     

TRANSP 1.79232 0.60*** 1.00    

POP 1.56722 0.59*** 0.60*** 1.00   

PERCAP 1.26651 0.16 0.45** 0.29 1.00  

FINAN 1.02604 -0.11 -0.11 -0.09 -0.15 1.00 

Nota: ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10.  
 

Fonte: R Studio. 

Os resultados da Tabela 7 demonstram que não há multicolinearidade entre as variáveis 

estudadas uma vez que todos os coeficientes de correlação são abaixo de 0.8. Além disso, os 
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valores de VIF (Variance inflation factor) estão intercalados entre 1 e 2, sendo o maior VIF 

igual a 1.79, ou seja, abaixo de 5, que poderia indicar um problema de multicolinearidade entre 

as variáveis explicativas do estudo. 

Pode-se analisar da Tabela que a variável de disclosure é positivamente correlacionada 

com transparência fiscal e população, sendo que não há correlação significativa com o PIB per 

capita e as condições financeiras.  

Ao se analisar a correlação positiva entre disclosure e transparência fiscal, pode-se 

observar da comparação entre as Tabelas 4 e 5 que os estados destoantes são Rondônia, Bahia 

e Tocantins, pelo alto nível de disclosure e baixa transparência fiscal, e Distrito Federal, pelo 

baixo nível de conformidade de disclosure frente ao alto nível de transparência fiscal. Os 

demais estados possuem resultados semelhantes entre essas variáveis. 

 O Distrito Federal, embora tenha obtido 81,4 pontos e 7ª posição na transparência fiscal, 

não correspondeu da mesma forma no disclosure obtendo 30,4%, bem abaixo da média de 

64,6%. Essas diferenças causam questionamentos em relação ao motivo de tamanha 

discrepância, principalmente ao baixo nível de divulgação contábil. 

Em consulta à apreciação das contas do Governo do Distrito Federal (GDF) do exercício 

de 2019 pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) por meio do documento Relatório 

Analítico e Parecer Prévio (RAPP) que subsidia o julgamento de competência da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, foi analisado e mencionado diversas vezes no Relatório a 

ausência de notas explicativas em conformidade aos requisitos do MCASP: 

[...] o art. 1º, I, estatui que as demonstrações contábeis das unidades 

integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social devem ser 

apresentadas com as notas explicativas correspondentes, exigência não 

observada plenamente pelo GDF, tendo em vista que só foram apontadas 

explicações relativas aos Balanços Orçamentário e Patrimonial. 

[...] AUSÊNCIA DE NOTAS EXPLICATIVAS. A insuficiência das notas 

explicativas que acompanham as Dcasp que compõem a Prestação de 

Contas do GDF tem sido recorrente. Não foi observada qualquer 

evolução a esse respeito no Balanço Geral 2019. Constaram notas 

explicativas relevantes somente relativas ao Balanço Patrimonial. Salienta-se 

que, segundo o Mcasp, as notas são parte integrante das Demonstrações 

Contábeis Aplicadas ao Setor Público, não sendo possível análise 

discricionária sobre suas divulgações. Sobre o tema, relevante destacar que o 

Tribunal, mediante a Decisão nº 3090/19, prolatada em 12.09.19, determinou 

à Secretaria de Economia – SEEC, entre outros, que incluísse, nas 

demonstrações financeiras do GDF, notas explicativas elaboradas de 
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forma sistemática e indexada, conforme previsto no Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 

[...] Deve ainda acompanhar a DVP o conjunto de notas explicativas, [...]. 

Contudo, a exemplo do verificado em outros balanços públicos (com exceção 

do Balanço Patrimonial), notou-se ausência de notas explicativas relevantes 

e próprias da Demonstração das Variações Patrimoniais, tais como 

aquelas com informações referentes à redução ao valor recuperável no ativo 

imobilizado, à baixa de investimento e à constituição ou reversão de 

provisões. 

[...] As notas explicativas, por sua vez, passam, conforme noticiado, por 

processo de adequação ao padrão determinado pelo Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em fase final de implementação 

(grifos do autor). 

Conforme detalhado no Relatório emitido pelo TCDF, as notas explicativas do Balanço 

Geral de 2019 do Distrito Federal não foram elaboradas em consonância aos itens obrigatórios 

de divulgação presentes no MCASP, justificando o nível baixo de conformidade presente na 

Tabela 4. O documento também informa que as notas explicativas do GDF estão em processo 

de adequação ao padrão do Manual. 

Assim sendo, os resultados demonstrados neste subitem se aplicam apenas à análise 

estatística descritiva e matriz de correlação entre as variáveis. No próximo subitem, são 

apresentados os resultados da análise de variância abarcando as variáveis estudadas. 

4.3. Resultados da Análise de Variância (Anova) 

A Tabela 8 apresenta os resultados da análise de variância (Anova) para a relação entre o 

nível de disclosure contábil dos estados brasileiros e a transparência fiscal. 

 

Tabela 8 – Resultados da análise de variância (Anova) 

Disclosure Df   Sum sq.        Mean sq.       F value 

TRANSP 3 0.6415 0.2138     5.794*** 

Residuals 23 0.8488 0.0361  

Nota: *** p< 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.10.  

Fonte: R Studio. 
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A Anova, onde se testa a hipótese de que as médias populacionais são iguais, possibilitou 

concluir que há pelo menos uma média diferente das demais, ou seja, que as diferenças são 

estatisticamente significativas (p < 0.01). Na Tabela 8, a análise de variância revelou que há 

efeito da transparência fiscal (TRANSP) sobre o nível de disclosure contábil (DISCLOSURE) 

dos estados. 

A partir disso, foram realizados testes post hoc para identificar entre quais grupos as 

diferenças significativas ocorreram. O teste post hoc demonstrou que há diferenças entre o 

grupo de estados brasileiros com maior nível de transparência fiscal (Grupo 1) e o de menor 

nível (Grupo 4). 

Em entes da federação com alto grau de transparência fiscal (abertura dos dados 

governamentais - cultura política), os governos possuem mais incentivos para evidenciar e 

divulgar informações financeiras mais confiáveis e transparentes para cumprir suas obrigações 

de prestação de contas e accountability e para responder às necessidades de informação dos 

usuários (Mnif & Gafsi, 2020). Esse resultado é suportado pelos modelos de Lüder (1992 e 

2002) sob a ótica contingencial. 

 

     Tabela 9 – Resultados da análise de variância (Anova) para as demais variáveis 

Disclosure Df   Sum sq.        Mean sq.       F value 

POP 3 0.4108 0.1369     2.917* 

Residuals 23 1.0796 0.0469  

PERCAP 3 0.2096 0.0698 1.255 

Residuals 23 1.2808 0.0556  

FINAN 3 0.0823 0.0274 0.721 

Residuals 23 1.4081 0.0612  

Nota: *** p < 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.10.  

              Fonte: R Studio. 
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De forma análoga, foi realizada a Anova considerando o tamanho da população (POP) 

dos estados, onde se alcançou resultado semelhante nas análises (F = 2.917; p = 0.0558) e no 

teste post hoc (Grupo 1 e 4). 

A conclusão apontada por Bolívar et al. (2013) e Mnif e Gafsi (2020) pode se aplicar a 

realidade brasileira, na medida em que estados brasileiros com maior população tendem a 

divulgar maiores volumes de informações financeiras, por se sentirem pressionados pela 

sociedade. Além disso, tendo em vista que estados maiores possuem orçamentos maiores, e que 

a preparação e o disclosure de informações contábeis é um processo custoso, os estados maiores 

possuem mais ferramentas técnicas e recursos para a preparação e divulgação das informações 

contábeis, em relação a estados menores. 

Por outro lado, os resultados da análise de variância possibilitaram concluir que não há 

diferenças significativas (p > 0.10) para os indicadores financeiros (FINAN - dívida pelo PIB) 

e indicadores de riqueza (PIB per capita). 

Uma possível explicação para não ser observada a relação significativa entre disclosure 

contábil e condições financeiras é que, de acordo com Bolívar et al. (2013), as condições 

financeiras teriam maior influência em gestores nacionais do que em gestores estaduais. Pelo 

governo central ser o responsável por emitir dívida pública, os gestores nacionais podem ser 

mais motivados a divulgar informações contábeis para manter o rating de crédito do país 

possibilitando a captação de crédito no mercado e a menores taxas de juros possíveis. Ademais, 

uma outra possibilidade é que como a União resguarda as dívidas dos governos estaduais ao 

executar garantias em caso de inadimplência em operações de crédito tomadas pelos estados, a 

pressão dos gestores estaduais pode ser considerada como mais reduzida. 

Nessa linha, a partir dos resultados da análise de variância e das análises de dados dos 

subitens anteriores, é possível responder a hipótese da pesquisa: 

 

H) O nível de transparência fiscal dos estados brasileiros afeta o nível de disclosure contábil 

dos respectivos entes. 

 

Os testes observados na Tabela 8 apuraram que o nível de transparência fiscal (TRANSP) 

afeta o nível de disclosure contábil (DISCLOSURE) dos estados brasileiros, além de revelarem 
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que há diferenças significativas entre os estados com maior nível de transparência fiscal (Grupo 

1) e o de menor nível (Grupo 4). 

Ademais, a partir da Tabela 7, pode-se analisar que a variável de disclosure é 

positivamente correlacionada com transparência fiscal. 

Essas constatações no estudo dos estados brasileiros possui respaldo em estudos 

internacionais anteriores (Mnif & Gafsi, 2020; Lüder, 1992; Kartiko et al., 2018), demonstrando 

que estados brasileiros com maior nível de transparência fiscal (abertura de dados 

governamentais) são mais aptos a produzir e divulgar notas explicativas com alto nível de 

conformidade às novas normas contábeis, possibilitando uma maior transparência e 

accountability no setor público. 
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5. CONCLUSÃO  

A partir da convergência das normas contábeis no Brasil, e considerando que os objetivos 

e as bases entre o disclosure e a transparência fiscal são harmonizados, a presente pesquisa teve 

como objetivo, diante da lacuna na literatura e baseado na teoria da contingência, analisar a 

relação entre a transparência fiscal e o  disclosure dos estados brasileiros, no exercício de 2019, 

a partir dos requisitos obrigatórios globais de divulgação trazidos no MCASP.  

Inicialmente, o estudo, conduzido a partir da análise das demonstrações contábeis de 2019 

divulgadas pelos estados, possibilitou verificar que o nível de disclosure dos 26 estados 

brasileiros e do Distrito Federal frente aos requisitos gerais do MCASP 8ª edição ainda 

permanece baixo, resultando numa baixa conformidade a estes requisitos globais obrigatórios, 

os quais guardam relação com os itens de disclosure presentes nas IPSAS 1 (presentation of 

financial statements) e IPSAS 2 (cash flow statements). Assim, restando uma necessidade de 

evolução para atender esses itens. 

Em seguida, para analisar o impacto dos fatores contextuais no nível de disclosure 

contábil, foi verificada a correlação entre as variáveis e aplicada a análise de variância (Anova), 

considerando o nível de disclosure de cada estado como variável dependente, sendo analisado 

sob a abordagem contingencial em função das variáveis de  transparência fiscal (Mnif & Gafsi, 

2020; Lüder, 1992 Kartiko et al., 2018), tamanho da população (Lüder, 1992; Cheng, 1992; 

Giroux & McLelland, 2003; Bolívar et al., 2013; Mnif & Gafsi, 2020), o PIB per capita (Cheng, 

1992; Giroux & McLelland, 2003; Bolívar et al., 2013; Kartiko et al., 2018); e as condições 

financeiras (Cheng, 1992; Carvalho et al., 2007; Bolívar et al., 2013). 

A partir dos resultados apresentados, foi possível observar que há evidências 

significativas no sentido de confirmar a hipótese do presente estudo de que o nível de 

transparência fiscal dos estados brasileiros afeta o nível de disclosure contábil desses 

respectivos entes,  além de verificar que a variável de disclosure é positivamente correlacionada 

com transparência fiscal, em observância a estudos internacionais anteriores (Mnif & Gafsi, 

2020; Lüder, 1992; Kartiko et al., 2018). 

Amparada na abordagem contingencial, esse resultado demonstra que estados brasileiros 

com maior nível de transparência fiscal (classificada como variável contextual), ou seja, que já 

possuem a experiência com alto nível de divulgação dos relatórios fiscais baseados no regime 

orçamentário constantes no sistema legal já vigente há um longo período (cultura política da 
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categoria “institutional arrangements” do modelo FMR de Lüder), são mais aptos a produzirem 

e divulgarem notas explicativas com maior nível de conformidade às novas normas contábeis, 

uma vez que estes padrões contábeis baseados nas IPSAS permitem um alto nível de 

transparência e responsabilização no setor público. 

Esses estados com alto nível de transparência fiscal possuem um maior nível de disclosure 

contábil em relação aos demais, por apresentarem uma cultura organizacional mais 

desenvolvida, incluindo uma curva de aprendizado mais evoluída e um aparato sistêmico mais 

robusto. 

De forma semelhante, também foi observado efeito e correlação entre disclosure contábil 

e tamanho da população. Por outro lado, os resultados possibilitaram concluir que não há 

evidências significativas para os indicadores financeiros (FINAN - dívida pelo PIB) e 

indicadores de riqueza (PIB per capita). 

Os resultados desse estudo encontram relevância e contribuem com a literatura ao 

relacionar o nível de transparência fiscal com o nível de disclosure contábil nos entes 

subnacionais, a partir de uma abordagem quantitativa. 

Como oportunidades para pesquisas futuras na relação entre disclosure contábil e 

transparência fiscal, aponta-se dois caminhos de desenvolvimento: aumento no número de 

observações, incluindo mais exercícios para acompanhar o gradualismo na convergência das 

normas contábeis e ampliar o escopo do estudo para municípios brasileiros. 
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APENDICE A – Pontuação do disclosure dos estados em pontos percentuais (%) 

Estados 

Estrutura e 

informações 

gerais (%) 

Resumo das 

políticas 

contábeis 

significativas 

(%) 

Informações 

relevantes 

(%) 

Balanço 

Patr. (%) 

DMPL 

(%) 

DVP 

(%) 

DFC 

(%) 
Total 

Acre 9 0 0 5 0 5 5 23% 

Alagoas 23 14 5 18 0 9 5 73% 

Amapá 14 0 0 0 0 0 0 14% 

Amazonas 9 9 9 17 0 9 4 57% 

Bahia 22 11 11 26 4 15 4 93% 

Ceará 20 12 4 24 0 12 8 80% 

Distrito Federal 9 9 4 4 0 4 0 30% 

Espirito Santo 25 8 8 29 4 4 8 88% 

Goiás 9 13 9 26 4 4 9 74% 

Maranhão 22 4 4 17 0 4 4 57% 

Mato Grosso 22 9 4 17 0 13 4 70% 

Mato Grosso do Sul 22 4 9 17 0 9 4 65% 

Minas Gerais 24 10 5 19 0 14 5 76% 

Pará 17 8 0 21 4 8 0 58% 

Paraíba 10 5 5 10 5 5 5 43% 

Paraná 17 13 4 4 0 0 9 48% 

Pernambuco 22 13 9 22 0 13 9 87% 

Piauí 10 5 10 24 0 10 5 62% 

Rio de Janeiro 13 8 13 29 4 8 8 83% 

Rio Grande do 

Norte 
27 9 9 14 0 9 5 73% 

Rio Grande do Sul 22 15 11 26 0 7 4 85% 

Rondônia 21 14 11 25 4 14 7 96% 

Roraima 10 0 5 0 0 10 5 29% 

Santa Catarina 24 12 8 24 4 12 4 88% 

São Paulo 11 15 11 26 4 15 4 85% 

Sergipe 10 5 0 5 0 5 0 24% 

Tocantins 24 16 8 24 0 8 4 84% 

Fonte: demonstrações contábeis presentes no BGE dos estados brasileiros. 



APENDICE B – Índice de transparência por pontuação 

Parâmetros/Itens Pontuação máx. Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará 

Conteúdo 2.750 1.470 2.350 1.680 2.370 1.460 1.970 

Execução Orçamentária (valores) 200 120 200 90 170 90 120 

Classificação Orçamentária 750 620 600 590 700 450 650 

Documento de Empenho 200 200 200 200 200 200 200 

Documento de Pagamento 200 100 200 60 200 100 100 

Beneficiário do Pagamento 150 100 150 150 150 150 150 

Informações Agregadas (1.1 a 1.5, exceto detalhamento de pessoal) 300 0 300 0 300 0 0 

Procedimento Licitatório 350 170 250 300 350 160 250 

Convênios 200 0 130 0 100 140 180 

Receita (detalhamento e divulgação) 100 100 100 70 100 70 100 

Leis e Relatórios Orçamentários 100 60 100 100 100 100 100 

Patrimônio 200 0 120 120 0 0 120 

Série Histórica e Frequência de Atualização 250 50 250 200 250 230 250 

Série Histórica 100 0 100 100 100 80 100 

Atualização (despesa) 150 50 150 100 150 150 150 

Usabilidade 2.000 780 1.610 980 850 1.370 1.640 

Interação 200 120 160 100 100 160 160 

Possibilidade de Download do Banco de Dados 200 70 200 70 70 70 200 

Formato de Download 200 80 200 80 80 80 80 

Delimitação Temporal das Consultas 200 110 200 30 200 110 200 

Facilidade de Navegação 1000 400 750 600 400 750 900 

Gráficos e auxílio visuais 200 0 100 100 0 200 100 

Pontuação Total 5.000 2.300 4.210 2.860 3.470 3.060 3.860 
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Parâmetros/Itens 
Pontuação 

máxima 

Distrito 

Federal 

Espirito 

Santo 
Goiás Maranhão 

Mato 

Grosso 

Mato Grosso 

do Sul 

Conteúdo 2.750 2.510 2.610 2.350 1.810 1.840 2.020 

Execução Orçamentária (valores) 200 130 200 170 90 90 70 

Classificação Orçamentária 750 700 700 700 580 700 510 

Documento de Empenho 200 200 200 200 200 100 100 

Documento de Pagamento 200 200 200 180 100 100 200 

Beneficiário do Pagamento 150 150 150 150 150 150 150 

Informações Agregadas (1.1 a 1.5, exceto detalhamento de pessoal) 300 300 300 0 0 0 300 

Procedimento Licitatório 350 340 320 350 350 350 250 

Convênios 200 170 140 200 140 150 130 

Receita (detalhamento e divulgação) 100 100 100 100 100 100 70 

Leis e Relatórios Orçamentários 100 100 100 100 100 100 100 

Patrimônio 200 120 200 200 0 0 140 

Série Histórica e Frequência de Atualização 250 250 250 250 170 250 240 

Série Histórica 100 100 100 100 70 100 90 

Atualização (despesa) 150 150 150 150 100 150 150 

Usabilidade 2.000 1.310 1.760 1.120 1.190 1.090 930 

Interação 200 100 160 160 140 140 80 

Possibilidade de Download do Banco de Dados 200 200 200 70 70 70 70 

Formato de Download 200 80 200 80 80 80 80 

Delimitação Temporal das Consultas 200 30 200 110 200 200 200 

Facilidade de Navegação 1000 700 900 600 600 600 500 

Gráficos e auxílio visuais 200 200 100 100 100 0 0 

Pontuação Total 5.000 4.070 4.620 3.720 3.170 3.180 3.190 
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Parâmetros/Itens 
Pontuação 

máxima 

Minas 

Gerais 
Pará Paraíba Paraná Pernambuco Piauí 

Conteúdo 2.750 2.250 1.690 1.830 1.990 2.440 2.070 

Execução Orçamentária (valores) 200 120 140 110 200 160 70 

Classificação Orçamentária 750 700 630 550 700 710 650 

Documento de Empenho 200 200 200 200 80 200 200 

Documento de Pagamento 200 100 60 100 80 200 100 

Beneficiário do Pagamento 150 100 150 150 100 150 150 

Informações Agregadas (1.1 a 1.5, exceto detalhamento de pessoal) 300 300 0 0 0 300 300 

Procedimento Licitatório 350 250 150 340 310 250 240 

Convênios 200 110 180 180 180 70 160 

Receita (detalhamento e divulgação) 100 100 80 100 100 100 100 

Leis e Relatórios Orçamentários 100 70 100 100 100 100 100 

Patrimônio 200 200 0 0 140 200 0 

Série Histórica e Frequência de Atualização 250 250 200 200 200 250 180 

Série Histórica 100 100 100 100 100 100 30 

Atualização (despesa) 150 150 100 100 100 150 150 

Usabilidade 2.000 1.590 1.200 1.000 1.540 1.590 1.610 

Interação 200 160 120 160 120 140 160 

Possibilidade de Download do Banco de Dados 200 200 200 200 70 200 200 

Formato de Download 200 80 80 80 200 200 200 

Delimitação Temporal das Consultas 200 200 200 110 200 200 200 

Facilidade de Navegação 1000 750 600 450 850 750 750 

Gráficos e auxílio visuais 200 200 0 0 100 100 100 

Pontuação Total 5.000 4.090 3.090 3.030 3.730 4.280 3.860 
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Parâmetros/Itens 
Pontuação 

máxima 

Rio de 

Janeiro 

Rio Grande 

do Norte 

Rio Grande 

do Sul 
Rondônia Roraima 

Santa 

Catarina 

Conteúdo 2.750 2.170 2.060 1.880 1.990 1.450 2.570 

Execução Orçamentária (valores) 200 200 70 70 100 90 150 

Classificação Orçamentária 750 580 610 650 650 620 750 

Documento de Empenho 200 200 200 200 200 0 200 

Documento de Pagamento 200 200 200 80 100 100 100 

Beneficiário do Pagamento 150 150 150 150 150 100 150 

Informações Agregadas (1.1 a 1.5, exceto detalhamento de pessoal) 300 0 300 300 0 0 300 

Procedimento Licitatório 350 300 210 180 340 230 340 

Convênios 200 140 120 140 170 170 180 

Receita (detalhamento e divulgação) 100 100 100 80 100 70 100 

Leis e Relatórios Orçamentários 100 100 100 30 100 70 100 

Patrimônio 200 200 0 0 80 0 200 

Série Histórica e Frequência de Atualização 250 100 150 250 130 250 250 

Série Histórica 100 100 0 100 30 100 100 

Atualização (despesa) 150 0 150 150 100 150 150 

Usabilidade 2.000 1.490 1.040 1.720 1.040 890 1.490 

Interação 200 160 80 140 160 140 160 

Possibilidade de Download do Banco de Dados 200 200 70 200 70 70 200 

Formato de Download 200 80 80 80 200 80 80 

Delimitação Temporal das Consultas 200 200 110 200 110 200 200 

Facilidade de Navegação 1000 750 600 1000 400 400 750 

Gráficos e auxílio visuais 200 100 100 100 100 0 100 

Pontuação Total 5.000 3.760 3.250 3.850 3.160 2.590 4.310 



78 

 
 

Parâmetros/Itens Pontuação máxima São Paulo Sergipe Tocantins 

Conteúdo 2.750 2.380 1.250 1.790 

Execução Orçamentária (valores) 200 150 90 70 

Classificação Orçamentária 750 700 450 600 

Documento de Empenho 200 200 100 200 

Documento de Pagamento 200 160 100 80 

Beneficiário do Pagamento 150 150 100 100 

Informações Agregadas (1.1 a 1.5, exceto detalhamento de pessoal) 300 300 0 0 

Procedimento Licitatório 350 240 210 210 

Convênios 200 160 0 130 

Receita (detalhamento e divulgação) 100 100 100 100 

Leis e Relatórios Orçamentários 100 100 100 100 

Patrimônio 200 120 0 200 

Série Histórica e Frequência de Atualização 250 250 250 200 

Série Histórica 100 100 100 50 

Atualização (despesa) 150 150 150 150 

Usabilidade 2.000 1.690 780 1.190 

Interação 200 140 120 140 

Possibilidade de Download do Banco de Dados 200 200 70 70 

Formato de Download 200 200 80 80 

Delimitação Temporal das Consultas 200 200 110 200 

Facilidade de Navegação 1000 750 400 600 

Gráficos e auxílio visuais 200 200 0 100 

Pontuação Total 5.000 4.320 2.280 3.180 
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