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ANÁLISE DA IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PELOS ESTADOS BRASILEIROS 

 

RESUMO 

 

A imobilização de recursos pelos estados brasileiros vai ao encontro com o processo de 

evolução dentro da contabilidade na área pública, que tinha o foco nos preceitos legais e 

aspectos orçamentários, deixando obsoleta a prática contábil e o objetivo da correta 

divulgação. Nesse sentido, as mutações políticas, sociais e institucionais que ocorreram no 

território brasileiro, nos últimos vinte anos, motivaram a gestão pública a trabalhar formas 

para mostrar eficiência, transparência e fazer bom uso na aplicação de recursos públicos - 

accountability Assim, este artigo tem como objetivo geral verificar em que medida, o valor 

contábil dos ativos imobilizados dos estados brasileiros tem sido acompanhado pela dinâmica 

dos gastos primários com a aquisição e formação de bens permanentes, despesas públicas com 

investimentos e inversões financeiras, controlado pelo seu desenvolvimento econômico e 

densidade populacional. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e 

procedimento documental, cujos dados analisados compreendem um período de 9 anos, 2013 

a 2021. A partir de análises estatísticas e econométricas, os principais resultados evidenciam 

que a variação do ativo imobilizado dos estados brasileiros, no período investigado, tem sido 

impactado em média, por 60% das variações das despesas com investimentos, todavia, nota-

se que esses gastos de capital ao serem imobilizados, pode não estar  contribuindo para  a 

expansão da infraestrutura do setor público, haja vista que foi constado que variações no PIB 

per capita, tem efeito negativo sobre a variação do ativo imobilizado.  

 

Palavras-chave: Imobilização de Recursos. Accountability. Inversões financeiras. 

Investimentos. 

 

ABSTRACT 

 

The immobilization of resources by the Brazilian states goes against the evolution process 

within the accounting in the public area, which was focused on the legal precepts and 

budgetary aspects, leaving the accounting practice and the objective of the correct disclosure 

obsolete. In this sense, the political, social, and institutional mutations that have occurred in 

the Brazilian territory in the last twenty years have motivated public management to work on 

ways to show efficiency, transparency and make good use of public resources - accountability 

(BONACIM; ARAÚJO, 2009). Taking this into consideration, in this paper, the general 

objective is to verify whether the gross book value of fixed assets of Brazilian states has been 

accompanied by the dynamics of primary expenditures with the acquisition and formation of 

permanent assets, public spending on investments and financial investments, all in accordance 

with the population demands in relation to the public budget. In addition, this work brings a 

research methodology that seeks to expose the situation of the disclosure of the fixed assets, 

from the collection of data of fixed assets, financial inversions and investments and statistical 

analysis of variables in function of fixed assets in the period from 2013 to 2021. Finally, it 

can be concluded from the analysis of the study that the expenses related to investments of 
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gross fixed assets are accompanied and reflected in the fixed assets, however, expenses 

related to financial investments, i.e., spending on acquisitions of real estate and capital goods, 

are not accompanied, and not disclosed within the fixed assets of the states analysed by the 

study. 

Keywords: Immobilization of Resources. Accountability. Financial Inversions. Investments.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

        A imobilização de recursos pelos estados brasileiros vai ao encontro com o processo de 

evolução dentro da contabilidade na área pública, que tinha o foco nos preceitos legais e 

aspectos orçamentários, deixando obsoleta a prática contábil e o objetivo da correta 

divulgação.  

        Na visão de Cruvinel e Lima (2011, p. 77), a finalidade da Contabilidade Pública é a 

representação fidedigna do patrimônio das entidades, portanto, a informação contábil deve 

mostrar a verdadeira situação do ente público e não o interesse de particulares (AMARAL; 

LIMA, 2013, p. 175). 

      As mutações políticas, sociais e institucionais que ocorreram no território brasileiro, nos 

últimos vinte anos, motivaram a gestão pública a trabalhar formas para mostrar eficiência, 

transparência e fazer bom uso na aplicação de recursos públicos - accountability (BONACIM; 

ARAÚJO, 2009). 

     Desse modo, os agentes públicos precisam demonstrar um resultado coeso acerca de suas 

ações, expondo os fatos que demonstrem essa eficácia econômica dos órgãos e entidades, 

evoluindo o grau de accountability da organização. Em decorrência desse modo de 

mensuração, a sociedade consegue exigir do Estado eficiência e eficácia na destinação dos 

recursos públicos. 

         A necessidade da demanda pela população, gestão e o resgate dos princípios basilares 

no que tange a evidenciação e mensuração do imobilizado, retratam esse avanço da 

padronização das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público na sua 

administração e práticas voltadas a accountability e disclosure, sendo fundamentais no 

processo da organização dos entes públicos. 

       No ano de 2008, iniciou o avanço da convergência das normas internacionais de maneira 

oficial devido às Normas Brasileiras de contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP), 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em direção a padronização das 
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normas com base na International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) e emitidas 

pelo International Federation of Accountants (IFAC),  trazendo para o âmbito da 

administração pública suas características de utilidade, comparabilidade, compreensibilidade, 

tempestividade e verificabilidade da informação contábil com enfoque no patrimônio Público, 

restabelecendo o nível de importância  das informações contábeis como matéria de sua gestão. 

           O Ministério da Fazenda, pela Portaria MF nº 184/2008, delegou a Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidar as contas públicas nacionais e normatizar as 

regras dessa consolidação. A NBCASP e o MCASP inseriram novos procedimentos de 

reconhecimento, mensuração, evidenciação e controlo do patrimônio que devem ser adotados 

para a correta evidenciação das informações pelos entes públicos. 

           A norma Brasileira aplicada ao setor público nacional referente a contabilidade (NBC 

TSP), editada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), apresenta a omissão de 

algumas informações pode fazer com que a representação dos atos e fatos contábeis seja falsa 

ou enganosa, trazendo com isso a perda da utilização de informações contábeis para o usuário 

(item 3.12). Em concordância com a norma, a seleção e apresentação das informações 

financeiras e não financeiras pode influenciar a avaliação dos usuários acerca do ato de 

prestar contas, além da responsabilização por parte da entidade (item 3.13) (CFC, 2016). “Nos 

últimos anos a transparência no uso do patrimônio, orçamentos públicos e a responsabilização 

das ações realizadas na sua gestão vêm, paulatinamente, tomando espaço na agenda da 

Administração Pública” (LEMOS, 2015, p. 13). Levando a entender que o objetivo da 

contabilidade é a representação de fato fiel ao patrimônio público, sendo a informação factual 

e real evidenciada, não o interesse particular.  

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi verificar se o valor contábil bruto dos 

ativos imobilizados dos estados brasileiros tem sido acompanhado pela dinâmica dos gastos 

primários com a aquisição e formação de bens permanentes, despesas públicas com 

investimentos e inversões financeiras. Deste modo, de forma especifica buscou-se analisar se 

o valor contábil bruto dos ativos imobilizados dos estados brasileiros tem sido acompanhado 

pela dinâmica dos gastos primários com investimentos e examinar se o valor contábil bruto 

dos ativos imobilizados dos estados brasileiros tem sido acompanhado pela dinâmica dos 

gastos primários com inversões financeiras. 
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         De modo prático, o estudo trata do desenvolvimento de mensuração do imobilizado 

pelos estados brasileiros, a justificativa da importância do reconhecimento do imobilizado a 

fim de dar conhecimento aos valores gastos em bens para o uso público, respeitando seus 

princípios básicos, reconhecendo a necessidade gradativamente de mais competência na 

gestão dos recursos da administração pública para com seus usuários. 

         Agregando para a sociedade importância da correta divulgação pelas entidades das 

informações do imobilizado, para o melhor funcionamento de gestão e controle da saúde 

financeira pública. Além de agregar ao meio científico e acadêmico sobre a situação do tema 

e instigar novos estudo sobre o estudo. 

         

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 AVANÇO DA CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

O avanço das economias, maior competitividade ao redor do mundo e a globalização 

gerou a necessidade de expor as informações contábeis através dos seus demonstrativos de 

maneira mais organizada, transparente, de fácil entendimento e de forma padronizada dentro 

da gestão estatal brasileira 

As normas internacionais de contabilidade para o setor público também são chamadas 

de IPSAS, sigla de International Public Sector Accounting Standards. Elas representam um 

agrupamento de normas contábeis emitidas pelo Conselho IPSAS para utilização por 

entidades na área pública em todo o mundo na preparação das demonstrações financeiras. 

Esses padrões são baseados nos IFRS - International Financial Reporting Standards. 

O International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), órgão nomeado 

pelo IFAC (Internationall Federation of Accountants), tem emitido normas internacionais 

para o setor público desde 2002. 

 No Brasil, o processo de convergência ocorre sob a coordenação do Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC) que criou o Comitê Gestor da Convergência no Brasil, através da 

Resolução CFC 1.103, de 28 de setembro de 2007, para desenvolver ações que promovessem 

a convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), às normas internacionais 

(CFC, 2010). Nesse processo, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), através da Portaria do 

Ministério da Fazenda 184/2008, recebeu a atribuição de identificar as necessidades de 
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convergência aos normativos emitidos pelo CFC e pela IFAC, e assim promover, através de 

portarias, a adoção daquelas normas na contabilidade pública. 

A evidenciação e reconhecimento contábil fazem parte da essencial diminuição da 

assimetria informacional que possa haver entre as entidades públicas e os interessados nas 

informações contábeis evidenciadas, se compreendida como uma das essenciais formas de 

diálogo entre a entidade e as partes interessadas em ajuizar o resultado da gestão (LIMA et. 

al., 2019). Para atenuar o desequilíbrio das informações prestadas para sociedade, os 

responsáveis pela administração têm por obrigação expor essas informações, não só se 

tratando da divulgação da destinação do capital e patrimônio público, mas sim divulgar para 

que possam além de comprobatórias, serem relevantes na formação de uma análise mais 

aprofundada desses recursos, surgindo a importância do termo accountability 

(ALBUQUERQUE et al., 2007).  

Dentro do cenário de forte participação da sociedade nas questões administrativas, a 

divulgação dos recursos públicos entra na perspectiva na qual as organizações expõem as 

informações de maneira voluntária ou compulsória. A prestação de informações mesmo que 

não obrigatórias pela legalidade demonstra um alto nível de transparência e credibilidade para 

a participação popular nas etapas de fiscalização dos recursos está intrinsecamente 

relacionado a esforços da entidade para sua aprovação. 

Conforme Nakagawa (2007) a sociedade da autonomia aos gestores das entidades para 

utilizar e destinar os recursos para uso específico de seus deveres, como contraprestação surge 

a obrigação de prestar contas baseadas e firmadas na confiabilidade, transparência e 

evidenciação, pilares que formam a expressão nomeada de accountability. Santana Júnior 

(2008) complementa que, os contribuintes possam pressionar o Estado, pois são coagidos a 

ceder parte de sua riqueza própria, para que os administradores da máquina pública cumpram 

com o seu papel de realizar suas atividades para benefício da sociedade. Devido esse fato, a 

população quer ter a certeza e segurança de que suas contribuições estão sendo destinadas da 

maneira mais correta e ter o retorno social de seus gastos (CRUZ, 2010). 

Dentro da teoria da divulgação, estudo que trata dos fenômenos da evidenciação de 

dados direcionados a recursos financeiros, de maneira objetiva busca entender quais as razões 

pela qual essas informações são expostas. Dentre os estudiosos que tratam da teoria da 
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divulgação destacam-se as pesquisas de Coy, Dixon e Tower (1993), Lima (2007), Silva 

(2009), e Braga, Oliveira e Salloti (2009). 

 

2.2 ACCOUNTABILITY EM ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Para Mosher (1968) apud Campos (1990), a expressão accountability equiparada a 

responsabilidade objetiva, ocorrendo a obrigação, satisfação de um indivíduo ou entidade 

diante de outro indivíduo, externo ao controle organizacional, em razão de algum fato e 

satisfação de desempenho na sua administração.  

Paul (1992) compreende uma ideia de maior abrangência por auferir que 

accountability traduz a responsabilidade dos indivíduos gestores e as entidades pelos seus 

resultados de sua atuação. Accountability pública faz referência, ao agrupamento de 

abordagens sistêmicas, mecanismos e ações usadas pelos principais interessados em assegurar 

um grau esperado dentro das atividades do serviço público. Quando se trata de Nakagawa, 

Relvas e Dias Filho (2007) a palavra confiabilidade retrata congruentemente em inglês 

accountability. Os literários fazem defesa que a interpretação do nome accountability na 

esfera pública havendo a possibilidade de segmentar-se dessa forma: (a) dar justificativas para 

a população como um todo, sendo eles detentores de direitos políticos ou não; (b) no 

momento que surgir a necessidade, providenciar posteriormente as informações de alguma 

situação importante; (c) buscar atender o que a população em geral espera da gestão, se 

precisar realizar até revisões para atender a todos, mesmo que não façam parte do eleitorado; 

e (d) dar uma compensação e imp-or punições 

Para Castro (2005) accountability é ligado ao compromisso em dar satisfação, até 

porque o ato de expor de forma transparente sua situação financeira não é uma atitude cultural 

do Brasil, sendo feita somente pela obrigação legislativa. O empecilho da tradução da palavra 

accountability está junto ao fato de ainda parecer prematura para colocar em ação no território 

brasileiro. 

Segundo alguns estudiosos, accountability tem seu entendimento paralelo a situação 

onde há o compromisso com o desfecho do que foi desenvolvido pela organização decorrente 

da repartição e nomeação da autoridade que por consequência surge a necessidade em 

divulgar seu desfecho realizado. Na interpretação de Corbari (2004), considerando que as 

exposições dessas informações são essenciais na evolução da cidadania, poder cobrar e 
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acompanhar a administração do dinheiro, por isso accountability veio para somar nesse 

processo e combater a diferença de informações e os possíveis prejuízos dos negócios. No que 

diz a respeito ao domínio da sociedade, a divulgação da maneira mais correta da prestação de 

contas, pensando na acessibilidade das pessoas, é o fator primordial no que tange esse 

domínio, pois haverá somente essa possibilidade se tiver total controle de fato e ganhando a 

confiança dos cidadãos. 

 Um ambiente social que há accountability em estado de plenitude, a exposição dos 

demonstrativos contábeis, licitações que indiquem a aplicação de recursos, gastos do governo 

com programas sociais, atividade na realização de serviços ofertados. Esses dados precisam 

ser divulgados pelos administradores públicos, pois são de interesses da população 

(ROCZANSKI; TOMASI, 2010). 

A lei 4320/1964 constitui regras básicas do Direito Financeiro para a criação e gestão 

do quanto o ente público pode gastar e demonstrativos da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios estabelecendo que as organizações tenham por obrigação a evidenciação desses 

recursos e a maneira na qual serão expostos para a sociedade. A vigência de normas 

legislativas (Lei Complementar n.º 101/2000, Lei Complementar nº 131/2009 e Lei nº 

9.755/1998), forçando as instituições públicas a divulgarem relatórios constantemente 

resultados e destinação de dinheiro público previstos nos mecanismos contábeis 

orçamentários, pois o intuito é incitar a fiscalização, participação pelos cidadãos na destinação 

de seus gastos e atribuir responsabilidade aos gestores que não gerirem conforme os preceitos 

legais (CRUZ, 2010).  

A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) tem como 

princípios básicos o planejamento, transparência e participação coletiva. Dentro do cenário da 

LRF, onde punições aos governantes omitirem informações do período de seu comando no 

processo administrativo gera compulsoriedade na divulgação de seus gastos e suas atividades 

de forma transparente, fazendo com que população possa participar da etapa de gestão da 

máquina pública e com total relevância na avaliação da gestão do responsável competente 

para tal. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
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O trabalho citado traz uma metodologia de pesquisa que busca expor a situação da 

divulgação da imobilização de recursos, a partir da coleta de dados do imobilizado, inversões 

financeiras e investimentos e análise estatística de variáveis em função do imobilizado no 

período de 2013 até 2021. Variáveis definidas na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Definição de variáveis 

 

INVESTIMENTOS 

Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a 

execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis 

considerados necessários à realização destas últimas, e com a 

aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. 

 

INVERSÕES 

FINANCEIRAS 

Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de 

capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital 

de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando 

a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou 

aumento do capital de empresas, além de outras despesas 

classificáveis neste grupo. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2022). 

 

A abordagem do trabalho é quantitativa, porque a pesquisa quantitativa é um método 

de pesquisa social que utiliza a quantificação nas modalidades de coleta de informações e no 

seu tratamento, mediante técnicas estatísticas, tais como percentual, média, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão, entre outros (MICHEL, 2005). 

O objetivo do trabalho é analisar a imobilização dos recursos pelos estados brasileiros, 

ou seja, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva, pois é nada mais que o 

entendimento e registro dos fatos sem o elaborador da pesquisa interferir (BARROS; 

LEHFELD, 2007). 

Quanto também ao objetivo tem caráter bibliográfico utilizando de autores que tratam 

de conhecimentos já estudados pra servir de base e responder ou comprovar suas hipóteses. 

Citando autores que tratam da accountability, disclosure, teroria dos jogos. De acordo com 

Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica busca o levantamento e análise crítica dos 

documentos publicados sobre o tema a ser pesquisado com intuito de atualizar, desenvolver o 

conhecimento e contribuir com a realização da pesquisa. 

E por fim na elaboração da pesquisa também se utilizou de um procedimento 

documental, onde além de referências de autores que foram utilizados para dar a formulação 
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teórica ao estudo, a coleta de dados, população e amostra tem papel fundamental para 

complementar a pesquisa, sendo sua análise o foco principal, dados esses retirados de fontes 

governamentais para dar mais veracidade as informações encontradas e partir disso poder 

chegar a valores que pudessem ser analisados e em seguida poder tirar uma conclusão “A 

pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre 

ambas está na natureza das fontes: Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza 

fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a 

pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 2022). 

 

3.2 VARIÁVEIS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Devido a necessidade das divulgações de informações pelos sociedade, investidores e 

pelo Estado, surgiu a formação de técnicas com base em estatísticas e econométricas para 

elaboração de informações de grande valor no auxílio do processo de tomada de decisão. 

Com base nisso, foi montado o modelo econométrico que deu base para a elaboração 

das informações estatísticas desse trabalho. Tendo como fundamento a análise das variáveis 

dos dados em função do ativo imobilizado pelo tempo. 

 

𝐼𝑀𝑂𝐵𝑖,𝑡 = 𝛿𝑖 + 𝐼𝑀𝑂𝐵𝑖,𝑡−1 + 𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡 + 𝐼𝐹𝐼𝑖,𝑡 + 𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡 + 𝑇𝐴𝑀𝑖,𝑡 + 𝜉𝑖,𝑡 
Em que: 

IMO = Imobilizado 

INV = Investimentos 

IFI = Inversões Financeiras 

PIB = Produto Interno Bruto 

TAM = Densidade populacional 

 

4 RESULTADO E ANÁLISE 

 

O resultado e análise trata da evidenciação do ativo imobilizado no período de 2013 a 

2021 dos Estados Brasileiros relacionado com alguns fatores dentre eles os principais: 

Investimentos e inversões financeiras. 

A Tabela 2 trata das estatísticas descritivas das variáveis: Imobilizado, investimento, 

inversões financeiras, PIB Per capito e densidade populacional. Ela visa sumarizar e descrever 
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o conjunto desses dados, sintetizando de maneiras direta, sem se preocupar com muitas 

variantes. 

A primeira variável é a média, onde se observa a variação média das variáveis 

apresentadas e interpreta-se que o valor médio do crescimento do ativo imobilizado 0,1761 e 

dos investimentos 0.1601 são bem próximas, não havendo discrepância entre elas, sendo 

assim possível interpretar que o crescimento do imobilizado durante o período analisado e do 

investimento são parecidos, logo os gastos com o investimento estão em média 

acompanhando o crescimento com os gastos do imobilizado. Entretanto a variação média das 

inversões financeiras é de 1.423, demonstrando que houve uma alta variação se comparada a 

variação do imobilizado, logo por consequência um valor alto de dispersão exposto pela 

variável desvio padrão de 5.089, muito superior aos valores do desvio padrão do imobilizado 

e dos investimentos. 

Outra análise que pode ser feita é em relação a variável do coeficiente de variação, 

analisando a dispersão entre a média das variáveis e o seu desvio padrão, podendo observar 

que nesse aspecto que o menor valor se refere as inversões financeiras, ou seja, os dados 

coletados desse grupo são mais homogêneos que os dados do imobilizado e dos 

investimentos. Porém referente ao valor do coeficiente de variação a diferença para com o 

imobilizado e investimento não é assimétrico, ainda se comparada principalmente com o 

imobilizado 369.47 e as inversões financeiras 357.72. 

A variável mínima e máxima, foi outra forma de analisar os dados de maneira mais 

direta, buscou-se organizar os dados das variáveis em conjunto de forma ordenada, do maior 

valor para o menor valor, portanto facilitando a compreensão sobre as informações 

evidenciadas conforme a quantidade de recursos. A variação mínima se refere aos menores 

dados coletados com relação as variáveis, ela faz referência aos estados com menores 

arrecadações, apresentada de forma negativa, demonstra que alguns entes tiverem sua 

variação na divulgação dos dados de forma negativa, a variável máxima trata dos estados com 

maiores arrecadações, devido a isso há um índice mais elevado. Paralelo com essa informação 

pode-se fazer a comprovação quanto a arrecadação e o valor da variável mínima e máxima 

com a informação do índice da densidade populacional, sendo nos valores mínimos a menor 

densidade 0.50 e nos valores máximos a maior densidade de 45.92. 



 

11 

 

A última análise estatística da primeira tabela é variação interquartil (Q3-Q1), onde 

após organizar os dados de forma crescente, é dividido os dados pela metade, como na 

mediana, porém após dividir em duas partes há a formação de mais duas medianas e a divisão 

em quatro partes iguais 25%, 50%, 75% e assim se faz a subtração da mediana da metade 

superior (terceiro quartil ou Q3) com a metade inferior (primeiro quartil ou Q1). Contudo a 

finalidade dessa análise é uma medida de dispersão baseada na mediana, contornando 

possíveis outliers das variáveis, ignorando os valores inconsistentes com os demais coletados. 

Como citado anteriormente, o primeiro quartil (Q1) apresenta a mediana dos dados coletados, 

representados pelos estados com menores valores destinados a mensuração do imobilizado, 

inversões financeiras, já o terceiro quartil representa os dados coletados com maiores valores, 

portanto maior arrecadação. Não sendo coincidência o terceiro quartil (Q3) apresentado maior 

PIB per capito 19.810 e maior densidade populacional 9.49. 

 

Tabela 2: Estatísticas Descritivas 

Variável Média D.P. CV Mín. Q1 Med. Q3 Máx. 

Δ Imobilizado 0.1761 0.6506 369.47 -0.7356 -0.2521 -0.0696 0.5471 2.6458 

Δ Investimentos 0.1601 0.7522 469.94 -0.8239 -0.3644 -0.0494 0.5529 4.2489 

Δ Inversões Financeiras 1.423 5.089 357.72 -1.000 -0.588 -0.115 0.733 40.207 

PIB Per capito 13.805 5.157 37.36 6.779 9.709 12.222 19.810 26.014 

Densidade Populacional* 7.85 9.09 0.00 0.50 2.72 4.02 9.49 45.92 

*Milhões 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2022). 

 

A Tabela 3 retrata especificamente a comparação das médias e medianas de duas 

variáveis, investimentos e inversões financeiras, comparadas a variável do imobilizado. A 

partir das informações expostas, deduz que a variação média dos investimentos e a variação 

da média do imobilizado como citado anteriormente são bem próximas, chegando ao valor 

pelo teste T de 0.816, muito próximo de 1, sendo baixa a discrepância e concluindo que de 

fato pelo estudo estatístico feito há a incorporação dos gastos com investimentos no 

imobilizados dos entes públicos. Em contrapartida quando se analisa a variação média das 

inversões financeiras em comparação ao imobilizado há uma discrepância considerável, 

chegando pelo teste T ao valor de 0.001, bem distante de 1 e com saldo negativo de -3,50 e 

interpretando que pelos dados analisados há possíveis gastos com inversões financeiras que 

não estão sendo evidenciados no imobilizado. 
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O mesmo raciocínio vale para o teste de Mann-Whitney, demonstrando pela 

comparação das medianas das variáveis em relação ao imobilizado que apesar de 

apresentarem alterações nos índices de divulgação, ainda há a interpretação que os recursos 

aplicados aos investimentos e agregados ao imobilizado, são consideravelmente maiores 

0.312 se comparados aos dados das inversões financeiras 0.056. 

 

Tabela 3: Teste T e Teste Mann-Whitney 

 Teste T Teste Mann-Whitney 

Painel B: Δ Imobilizado vs. Δ Investimentos 

Δ Imobilizado 0,23 

 P-valor = 0.816 

44609.00 

 P-valor = 0.312 Δ Investimentos 

Painel B: Δ Imobilizado vs. Δ Inversões Financeiras 

Δ Imobilizado -3,50 

P-valor = 0.001 

45714.00 

P-valor  = 0.056 Δ Inversões Financeiras 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2022). 

 

A Tabela 4 demonstra a estimação do modelo de regressão com dados em painel, 

tratando da situação causa e efeito, relação das variáveis e fazendo uma análise ao longo do 

tempo. Em relação a persistência do imobilizado (Imobilizadot-1), nota-se que ela é positiva, 

todavia, não podemos afirmar que a variação do imobilizado de períodos anteriores impacta 

na variação do imobilizado presente, afinal, os testes estatísticos não são estaticamente 

significativos. De acordo com o resultado, o impacto do ano anterior da variação do 

imobilizado com a variação tempo impacta em 1,7% no aumento da variação do imobilizado 

no ano seguinte, já o efeito fixo demonstra baixa significância também, chegando ao valor de 

2,07% de impacto no aumento para o ano seguinte. 

Quanto a variação das despesas com investimentos percebe-se um choque positivo e 

estatisticamente significativo. Quando a variação dos investimentos aumenta 1%, a variação 

do imobilizado aumenta em média, mais de 0,60%. Quando se faz a mesma análise das 

despesas com inversões financeiras percebe-se um resultado no valor negativo. Quando a 

variação das inversões financeiras aumenta 1%, a variação do imobilizado decresce em -

0,27% no Modelo de Efeitos Fixos, -0,64% no Modelo Pooled e no Modelo efeitos aleatórios. 

Chegando à conclusão que para o aumento da variação das inversões financeiras no tempo, 

diminui a variação do imobilizado no tempo, assim demostrando que segundo o estudo 
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estatísticos há despesas com inversões financeiras não estão refletidas ao longo do período ao 

ativo imobilizado. 

Pode-se depreender a partir dos resultados estatísticos analisados que a variação dos 

gastos destinadas aos investimentos, despesas com planejamento e a execução de obras, 

imóveis para realização das obras e softwares, estão sendo refletidas e evidenciadas nos 

demonstrativos contábeis dentro do imobilizado no período analisado. Porém se tratando das 

inversões financeiras, despesas orçamentárias com imóveis ou bens de capital e títulos de 

capital de empresas, não houve o mesmo resultado, havendo uma discrepância considerável 

na divulgação desses gastos dentro do imobilizado, onde é possível inferir que não há o 

acompanhamento dessas despesas com o aumento do imobilizado, assim demonstrando que 

possivelmente existem informações de destinação de recursos não expostas pelos entes 

públicos. 

 

Tabela 4: Dados em Painel 

Variáveis 

Modelo 

Pooled 

[N=182] 

Modelo 

Efeitos Fixos 

[N=182] 

 

Modelo 

Efeitos Aleatórios 

[N=182] 

Estatísticas VIF 

Constante 
0.1486** 

(0.0730) 

11.8883** 

(2.5127) 

0.1486** 

(0.0730) 
# 

Imobilizadot-1 
0.0170 

(0.0350) 

0.0207 

(0.0326) 

0.0170 

(0.0350) 
1,09 

Investimentos 
0.6500*** 

(0.0943) 

0.6154*** 

(0.0920) 

0.6500*** 

(0.0943) 
1,14 

Inversões Financeiras 
-0.0064 

(0.0059) 

-0.0027*** 

(0.0071) 

-0.0064 

(0.0059) 
1,11 

PIB Per capito 
-0.0086 

(0.0070) 

-0.3545*** 

(0.1057) 

-0.0086 

(0.0070) 
1,33 

Densidade Populacional 
0.0000*** 

(0.0000) 

0.0000*** 

(0.0000) 

0.0000**** 

(0.0000) 
1,34 

R2 0.5539 0.6350 0.5753  

Estatísticas F e Wald 
15.87 

[0.0000] 

23.50 

[0.0000] 

79.34 

[0.0000] 
 

Chow # 
1.54 

[0.0598] 
#  

Hausman  
1.91 

[0.7519] 
#  

Breusch–Pagan 
0.00 

[1.0000] 
# #  

***p<1%; **p<5%; *p<10%. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2022). 

 

5 CONCLUSÃO 
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Com objetivo de verificar se o valor contábil bruto dos ativos imobilizados dos estados 

brasileiros tem sido acompanhado pela dinâmica dos gastos primários com a aquisição e 

formação de bens permanentes, despesas públicas com investimentos e inversões financeiras, 

mais especificamente analisar se o valor contábil bruto dos ativos imobilizados dos estados 

brasileiros tem sido acompanhado pela dinâmica dos gastos primários com investimentos e 

examinar se o valor contábil bruto dos ativos imobilizados dos estados brasileiros tem sido 

acompanhado pela dinâmica dos gastos primários com inversões financeiras. No contexto do 

avanço da padronização das normas internacionais de contabilidade IPSAS, mais 

especificamente a IPSAS 17 “Ativo Imobilizado” e diversos autores em paralelo que trataram 

sobre o avanço na evidenciação das informações, que geraram estudos sobre accountability, 

disclosure e transparência como objetivo de gerar informações fidedignas aos seus usuários, 

deixando o exclusivamente particular e priorizando o interesse da sociedade. 

O trabalho buscou a partir da coleta de dados fornecidos pelos Entes públicos 

constados no SICONFI no período de 2013 até 2021 para utilizar de estatística e conseguir 

gerar índices da situação referente a divulgação das informações do imobilizado, mostrar se 

há informações que não estão sendo incorporadas ao imobilizado em relação as despesas com 

inversões financeiras, investimentos e outras variáveis como: Tempo, densidade populacional 

e PIB Per capito. Através da pesquisa notou-se que estatisticamente a partir dos dados 

coletados que há despesas que não estão sendo divulgadas e agregadas ao imobilizado para 

acesso a população. Gastos com inversões financeiras nas três análises dos dados coletados, 

demonstram divergências com a variação do imobilizado ao longo do tempo de cada ano, 

onde a divergência é considerada discrepante, chegando a ter uma variação negativa com 

relação ao imobilizado, havendo a interpretação da falta das informações para serem expostas, 

indo contra o processo de evidenciação, prestação de contas e transparência. 

Pode-se chegar à conclusão pela análise do trabalho, que referente às despesas com 

investimentos do ativo imobilizado bruto estão acompanhando e refletido dentro do ativo 

imobilizado, porém as despesas referentes às inversões financeiras, ou seja, gastos com 

aquisições de imóveis e bens de capital, não estão acompanhando e nem sendo divulgadas 

dentro do ativo imobilizado dos estados analisados pelo trabalho. 

Outro ponto a ser citado que houveram algumas limitações na pesquisa, como 

informações que não foram divulgadas pelos estados nas datas respectivas, dificuldade para 
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acesso e em alguns casos falta de dificuldade para compreender algumas informações, em 

contramão da entidade em buscar facilitar a população ao acesso as informações. Fato esse 

adverso ao que diz a norma Lei Complementar 131/2009 citada no trabalho, que trata do 

dever das instituições públicas, suas esferas e seus entes exporem as informações de maneira 

digital paro o acesso a população. 

Como sugestão para pesquisas futuras, sugere-se: um estudo mais aprofundado dos 

gastos das despesas com investimentos e inversões financeiras, principalmente as inversões 

financeiras, um estudo mais detalhado sobre quais gastos específicos estão sendo feitos com a 

alocação desses recursos e fazer um paralelo com a aplicabilidade da NBCASP e gestão 

pública. 
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