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Resumo 

A pesquisa tem como objetivo criar um índice de Desempenho Econômico e Financeiro para 

os municípios da região Norte do Brasil levando em consideração quatro grupos de variáveis: 

receita, despesas, estrutura da dívida e estrutura operacional para os municípios da região Norte 

do Brasil no ano de 2020. A fim de avaliar a condição econômica e financeira da gestão de 

alguns municípios da região, possibilitando, assim, fazer comparações entre os mesmos e até 

ser usado como amparo na tomada de decisão dos governantes. Para tanto, a metodologia 

proposta é uma análise descritiva, documental e quantitativa, além da técnica estatística de 

Análise de Componentes Principais e análise fatorial para a geração de um índice que foi 

chamado de Índice Econômico e Financeiro que avalia os municípios da região Norte do Brasil. 

Como resultado, foi possível identificar que os municípios com mais de 100 mil habitantes têm 

o melhor índice Econômico e Financeiro, com destaque para o município de Manaus (AM).  
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Analysis of performance indicators in municipalities in Northern Brazil in 2020 

 

Abstract 

This work aims to create an Economic and Financial Performance Index for municipalities in 

the Northern region of Brazil, taking into account four groups of variables: revenue, expenses, 

debt structure and operational structure for municipalities in the Northern region of Brazil in 

the year 2020. The aim is to assess the economic and financial condition of the management of 

some municipalities in the region, thus enabling comparisons to be made between them and 

even being used as support in decision-making by government officials. Therefore, the 

proposed methodology is a descriptive, documental and quantitative analysis, in addition to the 

statistical technique of Principal Component Analysis and factor analysis for the generation of 

an index that was called the Economic and Financial Index that assesses municipalities in the 

North of Brazil. As a result, it was possible to identify that municipalities with more than 

100,000 inhabitants have the best Economic and Financial Index, with emphasis on the 

municipality of Manaus (AM). 
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1. Introdução 

As finanças públicas tratam a circulação monetária estatal, um ramo da economia que 

investiga a obtenção, gestão e administração dos gastos públicos e impostos. Observá-las em 

escala municipal é importante por dois motivos: 1) para o desenvolvimento econômico de cada 

município (VESCO; SCARPIN; HEIN, 2013) e 2) para a avaliação da condição financeira 

deles, no sentido de orientar as medidas das quais o governo precisa tomar no que se refere a 

políticas públicas eficientes (ROVARIS, CAVICHIOLI, DALL’ASTA, 2020).  

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (2018), que mede o desenvolvimento 

socioeconômico de quase todos os municípios brasileiros desde 2008, aponta que o trabalho 

abarca a segunda pior região nos índices de desenvolvimento econômico e social do país. Trata-

se da maior região em extensão do Brasil, que acolhe sete estados - Amazonas, Pará, Acre, 

Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins - e quase dezesseis milhões de habitantes - o 

correspondente a 8% da população do país (IBGE, 2010).  Em razão do exposto, torna-se 

imprescindível conhecer a qualidade financeira da região Norte do Brasil, para poder compará-

la com a qualidade financeira do restante do país.  

Para tanto, os indicadores de desempenho econômico e financeiro possuem papel 

fundamental, uma vez que possibilitam a comparação entre os municípios e fortalecem o 

processo de tomada de decisão dos agentes políticos (MACHADO, MACHADO e HOLANDA, 

2007; VESCO; SCARPIN; HEIN, 2013) por diagnosticar a situação dos mesmos, seus 

processos e atividades (TALLES; NAZARÉ; NASCIMENTO; DE OLIVEIRA, 2007). 

Com o auxílio dos indicadores de desempenho propostos por Brown (1993) e com 

base nas variáveis analisadas no trabalho de Vesco, Scarpin e Hein (2013), este artigo tem como 

objetivo geral criar um índice de desempenho econômico e financeiro para os municípios da 

região Norte do Brasil, possibilitando que estes sejam ranqueados. Fundamenta-se em quatro 

elementos econômicos e financeiros, tais como: receita, despesas, estrutura da dívida e estrutura 

operacional, a fim de avaliar a condição econômica e financeira da gestão de cada cidade. A 

metodologia empregada foi uma análise descritiva, documental e quantitativa, além da técnica 

estatística de Análise de Componentes Principais (ACP) e regressão linear. Trata-se de um 

método frequentemente utilizado em estudos no país sobre o tema. 

O artigo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. A seção dois 

apresenta – mas sem se esgotar acerca do assunto – o referencial teórico, abordando a Teoria 

das Escolhas Públicas e os indicadores de desempenho públicos. A terceira seção explica a 

metodologia utilizada no estudo, ou seja, apresenta a técnica estatística de Análise de 

Componentes Principais (ACP). A quarta seção aborda sobre o método ACP aplicado em alguns 

municípios da região Norte do Brasil, testando-se algumas das hipóteses elencadas no trabalho. 

A quinta seção apresenta os resultados auferidos com a aplicação da ACP para quase todos os 

municípios da região estudada. Na sexta e última seção, tem-se as considerações finais do 

estudo. 

 

2. Referencial teórico 

Nesta seção, estrutura-se o arcabouço básico para o desenvolvimento do estudo, 

percorrendo uma revisão bibliográfica sobre as Escolhas públicas e os Indicadores de avaliação 

de desempenho econômico e financeiro. 

 

2.1. Escolhas Públicas 

A Teoria das Escolhas Públicas começou a ser desenvolvida a partir do crescimento 

do setor público (MUELLER, 1976). Mais precisamente no final de 1940, por Buchanan, com 

suas contribuições liberalistas e caracterizadas por introduzir o individualismo metodológico e 

o instrumental matemático na ciência política (DIAS, 2009). A teoria parte da desconfiança na 

capacidade dos mecanismos políticos de decisão e do “ceticismo” quanto à capacidade dos 
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governos em formularem políticas, devido a motivações individuais, informação incompleta, 

racionalidade limitada e captura de recursos públicos por interesses particulares – falhas de 

governo (MUELLER, 1976; PEREIRA, 1997).   

Segundo Butler (2012), as escolhas públicas tratam-se de uma teoria que utiliza os 

métodos e ferramentas da economia para explorar como a política e o governo funcionam, no 

sentido de compreender as motivações que explicam as decisões dos agentes econômicos. 

Pereira (1997) elucida que seu objetivo geral é aplicar um método da economia a um objeto 

“que tradicionalmente tem sido considerado no âmbito da ciência política: grupos de interesse, 

partidos políticos, processo eleitoral, análise da burocracia, escolha parlamentar e análise 

constitucional” (PEREIRA, 1997, p. 419). Desta maneira, ela abarca as finanças públicas, as 

políticas comerciais e as políticas regulatórias (DIAS, 2009). 

Isto é, a teoria das escolhas públicas analisa os elementos que compõem e interferem 

na tomada de decisão dos agentes públicos. Em seu estudo, são consideradas as motivações dos 

políticos, pautado pela maximização de votos e sua probabilidade de eleição em sistemas 

democráticos. Aos quais os políticos estão suscetíveis a participação popular e seus grupos de 

interesses (ROVARIS, 2020, p. 25). Dias (2009) condensa os trabalhos de Buchanan em seu 

artigo e afirma que: 

 

Buchanan indica que todo indivíduo considera como vantajoso explorar a possibilidade de 

organização de uma atividade coletiva quando supõe que a sua utilidade possa aumentar. Neste 

modelo, a utilidade individual pode ser aumentada pela ação coletiva de duas formas: (1) a ação 

coletiva pode eliminar alguns custos externos impostas pelas ações privadas de outros ao 

indivíduo em questão, (2) a ação coletiva é um meio para assegurar alguns benefícios adicionais 

ou externos que não estão previstos pelo comportamento privado puro (DIAS, 2009, p. 212). 

 

Diante disso, Dias (2009) aponta que a teoria das escolhas públicas envolve três 

pressupostos importantes, tais como: i) o individualismo metodológico; ii) a escolha racional, 

e iii) a política de troca. O primeiro, trata-se do método microeconômico utilizado na teoria 

econômica, em que se apoia na análise do indivíduo. Isso porque, segundo Pereira (1997), as 

escolhas públicas partem de uma abordagem processual, onde o processo político permite, 

devido às preferências dos agentes envolvidos na escolha, as regras e os procedimentos, 

transformar as inúmeras preferências individuais para uma única escolha coletiva. 

O segundo pressuposto decorre da perspectiva notadamente “racional” para inferir 

sobre as motivações que influenciam a tomada de decisões no ambiente político (ROVARIS, 

2020). Nele, pressupõem que os indivíduos são intrinsecamente racionais, sendo aptos a tomar 

decisões oportunas a seus interesses pessoais. É um pressuposto muito questionado, mas sendo 

empregado por razões de operacionalidade da análise (PEREIRA, 1997). 

O terceiro e último pressuposto da Teoria das Escolhas Públicas, abarca a política de 

troca, onde assume-se que os indivíduos são egoístas. Nesta proposição, o egoísmo e a 

racionalidade se apresentam como base dos interesses pessoais nas escolhas individuais. Desta 

maneira, em um ambiente competitivo/democrático, os indivíduos adaptam suas preferências 

para atingir o maior nível de satisfação possível. Isso sob qualquer tomada de decisão, apoiados 

no que acreditam ser racionalmente a escolha da maioria e/ou dos envolvidos em Logroling4 

(MUELLER, 1976; PEREIRA, 1997). 

A partir desses pressupostos, a Teoria das Escolhas Públicas baseia-se na semelhança 

em que os indivíduos agem no mercado e na política, motivados a maximizar seus próprios 

interesses – apesar dos resultados serem distintos, devido às estruturas institucionais. Pereira 

 
4 União de minorias em eleições para atingir maioria em favorecimento de ambos os grupos de interesses 

envolvidos na negociação (MUELLER, 1976). 
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(1997) destaca que, conforme Buchanan (1984), por precaução, é fundamental preservar os 

postulados em relação à conduta humana, independentemente do contexto institucional. Posto 

que, “ao pensar o sistema político do ponto de vista de que os indivíduos poderão querer utilizar 

o sistema em proveito próprio, leva a pensar em regras, procedimentos e instituições que evitem 

os piores abusos de poder e outras tentações políticas” (PEREIRA, 1997, p. 426). 

 

2.2. Indicadores de desempenho no setor público 

Para analisar a situação das finanças públicas é recomendado pela literatura contábil 

os indicadores de desempenho econômico e financeiro (VESCO; SCARPIN; HEIN, 2013). 

Brown (1993) elucida que a escolha deles é muito importante na análise de finanças públicas 

municipais, pois se trata de uma análise complexa e são os indicadores de desempenho que 

possibilitam o alinhamento dos resultados. Desta maneira, será utilizado os quatro grupos de 

indicadores propostos pelo autor, tais como: receita, despesa, estrutura da dívida e posição 

operacional. 

A avaliação desses indicadores colabora com a mensuração do desempenho 

econômico e financeiro dos municípios, possibilita comparação e contribui para o complexo 

processo de tomada de decisão (MACHADO, MACHADO e HOLANDA, 2007). Esse 

processo de comparação entres os municípios é elucidado por Brown (1993), em que reconhece 

ser necessário uma divisão por tamanho similar. O autor propõe dividir os municípios em quatro 

grupos de população: i) cidades sob 15 mil habitantes; ii) cidades entre 15.000 e 30.000, iii) 

cidades entre 30.000 e 50.000 e iv) cidades entre 50.000 e 100.000. Todavia, o presente trabalho 

incluirá um quinto grupo de população, cidades com mais de 100.000 habitantes na região Norte 

do Brasil. 

Deste modo, valendo-se das variáveis analisadas no trabalho de Vesco, Scarpin e Hein 

(2013) para a região Sul do Brasil e utilizando o método de Componentes Principais, esse artigo 

partirá da hipótese de que municípios acima de 100 mil habitantes possuem melhor índice de 

desempenho econômico e financeiro. 

No quadro abaixo, estão detalhados os indicadores de desempenho que serão utilizados 

para avaliação financeira dos municípios da região Norte do Brasil para o ano de 2020. 

 

Quadro 1 – Indicadores de desempenho dos municípios da região Norte do Brasil para 

2020 

GRUPO FÓRMULA Explicação Explicação  

Sintética 

 

Explicaçã

o  

Sintética 

 

 

 

 

 

 

Receitas 

Receitas 

Correntes 

A receita total é o total das 

receitas para todos os fundos 

governamentais. 

Quanto 

menor mais 

favorável 

Uma taxa 

baixa  

Sugere 

uma maior 

capacidade 

de adquirir 

receitas  

adicionais 

População 

Receita corrente - 

Rec Transf 

Correntes  

Total de receitas fundo geral a 

partir de fontes próprias, é a 

diferença entre o total receitas 

Quanto 

maior mais 

favorável 

A alta 

proporção 

sugere a 



5 

Receitas Correntes fundo geral e os valores 

classificados no fundo geral 

como receitas 

intergovernamentais. 

cidade não 

é 

dependent

e externo 

de 

organizaçõ

es  

Não -

govername

ntais 

Patrimônio 

Líquido 

Fontes de recursos de outros 

fundos geral, é a transferência 

de fundos em geral operando 

dentro conjunto das fontes de 

fundo geral é o  

total das receitas e 

transferências fundo geral de 

funcionamento dentro 

Quanto 

menor  

mais 

favorável 

Uma taxa 

baixa 

sugere a 

cidade não 

tem que 

confiar em 

transferênc

ias 

operaciona

is para 

financiar 

operações 

do governo 

geral no  

fundo 

geral. 

Receita Corrente 

Liq 

 

Despesas 

Fixas 

Despesas 

Correntes 

Despesas operacionais, é o 

total de gastos para o geral, as 

receitas e fundos especiais do 

serviço da dívida. Total de 

gastos é o gasto total para 

todos os fundos 

governamentais. 

Quanto 

menor  

mais 

favorável 

Uma taxa 

baixa 

sugere a 

infraestrut

ura está 

sendo 

mantido de  

forma 

adequada 

Despesa Total  

 

 

 

 

 

Posição 

operaciona

l 

Receitas 

Correntes 

A receita total, é o total das 

receitas para todos os fundos 

governamentais. Total de 

gastos, é o gasto total para 

todos os fundos 

governamentais. 

Quanto 

maior mais 

favorável 

A alta 

proporção 

sugere a 

cidade 

experiment

ou um 

período de 

equidade 

inter-

positiva 

Despesa Total  

Despesa com Saldo do fundo sem reservas Quanto A alta 
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Pessoal geral é o total de ambos 

saldos do fundo sem reservas 

e sem reservas undesignated 

designada para o fundo geral. 

maior  

mais 

favorável 

proporção 

sugere a 

presença 

de recursos 

que pode 

ser usado 

para 

superar 

uma 

escassez 

temporária 

de  

receitas 

Receita Corrente 

Liq 

Despesa c/ 

Investimento 

( Os componentes são 

autoexplicativos ). 

Quanto 

maior  

mais 

favorável 

A alta 

proporção 

sugere 

dinheiro 

suficiente 

para pagar 

obrigações  

de curto 

prazo. 

Passivo Real  

 

 

 

Estrutura 

de dívida 

 

 

Passivo Real  ( Os componentes são 

autoexplicativos ). 

Quanto 

menor mais 

favorável 

Uma taxa 

baixa 

sugere 

obrigações 

de curto 

prazo pode 

ser 

facilmente 

atendida 

pelo fluxo 

normal de 

receitas 

anuais.  

Proporção 

Receita Corrente 

Liq 

Passivo 

Financeiro 

Dívida direta é dívida 

obrigação geral de ser 

reembolsado das receitas de 

impostos de  

propriedade. 

Quanto 

menor mais 

favorável 

Uma taxa 

baixa 

sugere a 

cidade tem 

a 

capacidade 

de 

reembolsar 

a sua 

dívida de 

longo 

Ativo Total  
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prazo geral 

Despesa de Juros 

+ Encargos da 

Dívida 

Serviço da dívida é o total das 

despesas do fundo de serviço 

da dívida. Total das receitas 

de todos os fundos 

governamentais. 

Quanto 

menor mais 

favorável 

Uma taxa 

baixa 

sugere a 

cidade é 

capaz de 

pagar suas 

obrigações 

de serviço 

da dívida 

no  

venciment

o 

Receita Corrente 

Liq  

Fonte: Vesco; Scarpin; Hein, 2013. 

 

 

3.  Metodologia 

 Este estudo caracteriza-se como sendo de natureza ex post facto, tendo em vista que o 

mesmo se propõe a responder questões de pesquisa baseando-se em informações passadas. Para 

tanto, este trabalho faz um estudo seccional, pois o fator e os efeitos observados em um dado 

momento (indicadores de desempenho) são calculados com base no ano de 2020. A justificativa 

para a escolha deste ano se dá pelo fato de este ser o último ano disponível na base de dados do 

Sistema de Finanças do Brasil - Dados Contábeis dos Municípios (FINBRA). O trabalho 

realizado concentra-se em analisar os dados econômicos, financeiros e demográficos das 

cidades da região Norte do Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins).  

Este estudo utiliza-se da metodologia adotada por Brown (1993), onde o autor analisa 

indicadores econômicos e financeiros. Ademais, faz uso da Análise de Componentes Principais 

(ACP), como no trabalho de Vesco, Scarpin e Hein (2013), no intuito de verificar a qualidade 

financeira dos municípios da região Norte do Brasil no ano de 2020. Todavia, há certas 

limitações no trabalho, tendo em vista que nem todos os municípios forneceram as informações 

necessárias para a composição da base de dados, dessa forma, apenas 72 municípios são 

analisados.  

3.1. Análise de Componentes Principais 

A técnica de estatística multivariada para modelagem da estrutura de covariância é 

conhecida como a Análise de Componentes Principais (ACP ou PCA - Principal Components 

Analysis). Esta técnica transforma, de forma linear, um conjunto original de variáveis 

(correlacionadas entre si), em um conjunto menor de variáveis (não correlacionadas entre si), 

no qual, apresenta a maior parte das informações contidas no conjunto original. Está associada 

à redução de dados, apresentando a menor perda possível de informações, explicando, portanto, 

a estrutura de variância-covariância através de combinações lineares dessas variáveis 

(OLIVEIRA, 2017). Assim, a ACP transforma um conjunto de variáveis originais em um outro 

conjunto de variáveis.  

O novo conjunto recebe o nome de componentes principais. Estes componentes, 

apresentam algumas propriedades significativas, tais como: i) cada componente principal 

representa uma combinação linear das variáveis originais; ii) os componentes principais são 

independentes entre si; ii) estes componentes são estimados para obter o máximo de 
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informações, no que se refere a variância total dos dados (HONGYU, SANDANIELO E 

OLIVEIRA JR., 2015).  

A ACP é considerada uma ferramenta estatística que descreve a estrutura da variância 

e covariância de um determinado conjunto de variáveis através de combinações lineares. Essa 

técnica mostra a importância das dimensões das amostras de dados e como essas dimensões 

impactam sobre a variação dos valores medidos, explicitando os relacionamentos ocultos entre 

os dados. A ACP é utilizada para mitigar as redundâncias e reduzir os casos de 

dimensionalidade existentes no conjunto de variáveis, através da criação de uma nova base de 

dados (ROSSI, 2017). 

 Os componentes são linearmente independentes a partir dos principais componentes 

que a ferramenta fornece, dentre as existentes no conjunto inicial das variáveis. Os componentes 

principais são ordenados de modo a manter a maior parcela da variância original entre os 

componentes selecionados. O Componente Principal (CP) que resulta da ACP representa o eixo 

da nova base de dados e com a maior dispersão dos dados fornecidos inicialmente (ROSSI, 

2017).   

Os CPs desejam obter reduções no número de variáveis que serão avaliadas, sendo o 

produto de combinações lineares das p variáveis originais. Dessa forma, a informação que é 

contida nas p variáveis originais é substituída por informações contidas em k < p de CPs. 

“Porém, com um número k < p de CPs, muitas vezes é possível explicar uma parcela 

considerável da variabilidade, ou seja, as k CPs terão quase tanta informação quanto as p 

variáveis originais, reduzindo a dimensão e complexidade original dos dados” (OLIVEIRA, 

2017, p. 20). 

 

3.1.1. Cálculo da Análise de Componentes Principais 

Tomando como base a metodologia sobre ACP descrita por Hastie, Tibshirani e 

Wainwright (2015, apud OLIVEIRA, 2017, p. 21), onde o autor inicia-a com uma matriz de 

vetores aleatórios (matriz de dados) com n observações e p variáveis: 

    

𝑋𝑛,𝑝 = [𝑋11  ⋯ 𝑋1𝑝  ⋮ ⋱ ⋮  𝑋𝑛1  ⋯ 𝑋𝑛𝑝 ] =  [𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝑝] 

 

Como o objetivo da ACP é obter uma sequência de combinações lineares a fim de 

reduzir a dimensão de X, a propriedade de matriz de covariância é usada para se realizar 

combinações lineares de valores aleatórios e assim, calcular a variância amostral do conjunto 

de dados obtidos: 

                   

                                 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑎) =
1

𝑛
∑𝑛

𝑖=1 (𝑋𝑖
′𝑎)2 = 𝑎′

𝑋′𝑋

𝑛
𝛼                                    (1.1) 

 

O termo 
𝑋′𝑋

𝑁
 representa a matriz de variância-covariância 𝛴 e o terno  𝛼 = [𝑒1, . . . , 𝑒𝑝] 

representa a matriz de autovalores. Em notações comuns,  Hastie, Tibshirani e Wainwright 

(2015, apud OLIVEIRA, 2017, p. 21) representa a matriz 𝛼 pela letra 𝛤. Portanto, a equação 

1.1 passa a ser: 

 

                                 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝛤) = 𝛤′𝛴𝛤                                                             (1.2) 

 

Assim, cada um dos vetores será obtido através da maximização da variância amostral 

do conjunto de dados através da equação descrita a seguir: 

 

              𝑒𝑖 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 {𝑉𝑎𝑟 (𝑋𝑒𝑖)} = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 {𝑒𝑖
′𝛴𝑒𝑖}                      (1.3) 

                       ||𝑒𝑖||2 = 1                                       ||𝑒𝑖||2 = 1 
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O termo 𝑒𝑖 é o autovalor do i-ésimo componente principal, sendo i=1,...,p. Já o termo 

𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥, impõe que seja realizado um autovalor onde os pontos maximizam a 𝑉𝑎𝑟 (𝑋𝑒𝑖), 

sendo sujeito a norma euclidiana, em que; 

 

                                    (||𝑒𝑖||2 =  1√𝑒𝑖1
2 +. . . +𝑒𝑖𝑝

2    = 1)        

 

Para o autovetor 𝑒𝑖 ser obtido é necessário, primeiramente, realizar a decomposição 

espectral da matriz 𝛴. Decomposição espectral é expressa por 𝛴 = 𝛤𝛬𝛤′ , onde termo 𝛬 

representa a matriz diagonal dos autovetores. Após o processo de decomposição, os autovalores 

são calculados por: 

                            

                                                      𝑑𝑒𝑡 | 𝛴 − 𝛬 | = 0                                  (1.4) 

 

O resultado da determinante fornece todos os autovalores de 𝛴(matriz). Após chegar 

ao resultado, basta calcular cada um dos autovetores sujeitos || 𝑒𝑖 ||2 = 1, ou seja: 

  

   (𝛴 − 𝛬𝑖𝐼)𝑒𝑖 = 0     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, . . . , 𝑝                                   (1.5) 

 

Esse resultado é capaz de garantir que para o vetor 𝑒1 a 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑒𝑖) = 𝜆𝑖 é máxima. 

Ademais, também garante que 𝑒1 seja ortogonal (independente) aos 𝑒1, . . . , 𝑒𝑖−1 autovetores. 

Dessa forma, como consequência dos resultados apresentados, os componentes principais 

projetam-se como: 

 

                 1º 𝐶𝑃             𝑌1 = 𝑒1
′ 𝑥 = 𝑒11𝑥1 + 𝑒12𝑥2+ . . . +𝑒1𝑝𝑥𝑝  

                  2º 𝐶𝑃            𝑌2 = 𝑒2
′ 𝑥 = 𝑒21𝑥1 + 𝑒22𝑥2+ . . . +𝑒2𝑝𝑥𝑝  

. 

. 

. 

                𝑝º   𝐶𝑃         𝑌𝑝 = 𝑒𝑝
′ 𝑥 = 𝑒𝑝1𝑥1𝑒𝑝2𝑥2+ . . . +𝑒𝑝𝑝𝑥𝑝  

 

Este resultado garante as seguintes propriedades para os CPs: 

 

                                              𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) = 𝜆𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑝                        (1.6) 

                                              𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑖, 𝑌𝑘) = 0, 𝑖 ≠ 𝑘                            (1.7) 

 

Todavia, a variância total da população é dada em função das variâncias dos CPs, onde 

a variância total representa a soma dos autovalores, como pode ser verificado a seguir: 

         ∑𝑝
𝑖=1 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖) = 𝑡𝑟(𝛴) = 𝑡𝑟(𝛤𝛬𝛤′) = 𝑡𝑟(𝛬) = ∑𝑝

𝑖=1 𝜆𝑖 = 𝜆1+. . . +𝜆𝑝 =

∑𝑝
𝑖=1 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖)                 (1.8) 

 

Consequentemente, a proporção da variância total explicada pelo i-ésimo componente 

principal é dado por: 

                                                     
𝜆𝑖

∑
𝑝
𝑖=1

𝜆𝑖
, 𝑖 = 1, . . . , 𝑝                                  (1.9) 

 

3.1.2. Uma breve apresentação do modelo multivariado 
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O índice de desempenho econômico e financeiro foi construído com o uso de análise 

fatorial (AF) utilizando componentes principais.  

A análise de componentes principais é uma técnica multivariada que permite a geração 

de fatores não correlacionados através de combinações lineares das variáveis iniciais, o 

resultado desse método de determinação de fatores é utilizado pela AF (FÁVERO; BELFIORE, 

2017).  

A AF é uma técnica de interdependência que possui como propósito principal a 

definição de uma estrutura inerente entre variáveis na análise (HAIR Jr. et al., 2009). Esta 

técnica, conforme explica Mingoti (2005), possibilita a redução de muitas variáveis em um 

menor número de fatores que não são correlacionados entre si. Conforme demonstrado na 

equação abaixo: 

𝑍𝑝 = 𝑙𝑝1𝐹1 + 𝑙𝑝2𝐹2 + ⋯ + 𝑙𝑝𝑗𝐹𝑗 + 𝜀𝑝 (1.10) 

 

em que, 𝑍𝑝 são as variáveis observadas, 𝑙𝑝 são as chamadas cargas fatoriais, os fatores 

comuns não correlacionados são representados por 𝐹𝑗 e o termo de erro é dado por 𝜀𝑝. Neste 

caso, a variação de cada variável é explicada por um fator de variabilidade comum e um 

elemento de variação específico. Logo, o termo de erro corresponde aos erros de medição e não 

pode ser explicado pelos fatores comuns.  

O Índice de Desempenho Econômico e Financeiro para os municípios da Região Norte 

(𝐼𝐷𝐸𝐹𝑚) é construído a partir dos scores fatoriais seguindo os procedimentos generalizados por 

Mingoti (2005), formalmente, tem-se: 

𝐼𝐷𝐸𝐹𝑚  =  ∑

𝑝

𝑗=1

 (
𝜎𝑗2

∑𝑗=1
𝑝 𝜎2𝑗

 𝐹𝑗𝑚)

 

 (1.11) 

onde,  𝐼𝐷𝐸𝐹𝑚 é o índice de desempenho econômico e financeiro do m-ésimo 

município da Região Norte, 𝜎2 é a variância explicada pelo fator j; p é o número de fatores 

escolhidos; ∑𝑗=1
𝑝 𝜎2𝑗 representa o somatório das variâncias explicadas pelos p fatores extraídos 

e 𝐹𝑗𝑚 é o escore fatorial do município m, do fator j. A equação (1.11) implica que os fatores 

que compõem os índices são ponderados por suas respectivas variâncias, que podem apresentar 

mudanças ao longo do tempo e, desta forma, inviabilizar comparações dos índices nos 

diferentes anos.  

Com o fito dos índices estarem no intervalo fechado de 0 a 1, foi realizada a 

padronização dos resultados, equação (1.12), para que as saídas não sejam menores que 0 ou 

maiores que 1. 

𝐼𝐷𝐸𝐹𝑚 =
𝐼𝐷𝐸𝐹𝑚 − 𝐼𝐷𝐸𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐼𝐷𝐸𝐹𝑚á𝑥 − 𝐼𝐷𝐸𝐹𝑚𝑖𝑛
 

(1.12) 

 

em que, 𝐼𝐷𝐸𝐹𝑚𝑖𝑛 é o índice mínimo calculado, e 𝐼𝐷𝐸𝐹𝑚á𝑥 é o índice máximo 

calculado. Desse modo, o 𝐼𝐷𝐸𝐹𝑚 varia entre os valores 0 e 1, sendo que quanto mais próximo 

de 1, maior o desempenho econômico e financeiro do município da Região Norte. 

Para verificar se a AF é do ponto de vista estatístico sustentada para estimar a base de 

dados descritas no quadro 1, foram realizados os testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o 

Barlett Test of Sphericity (BTS) ou Teste de Esfericidade de Bartlett. O KMO é representado 

por Fávero e Belfiore (2017) na forma: 

𝐾𝑀𝑂 =
∑𝑘

𝑙=1 ∑𝑘
𝑐=1 𝜌𝑙𝑐

2

∑𝑘
𝑙=1 ∑𝑘

𝑐=1 𝜌𝑙𝑐
2 + ∑𝑘

𝑙=1 ∑𝑘
𝑐=1 𝜑𝑙𝑐

2
 

(1.13) 

 

Consoante Mingoti (2005), o KMO pode variar entre 0 e 1, mas é recomendado que o 

resultado do referido teste seja acima de 0,7 e, preferencialmente, igual ou maior que 0,8 para 
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que a base de dados seja apropriada para estudar o fenômeno em questão. Já o BTS possui o 

objetivo de verificar se a matriz de correlações é igual à uma matriz identidade, testando as 

seguintes hipóteses:  

{𝐻0: 𝑃𝑝𝑋𝑝 = 𝐼𝑝𝑋𝑝 𝐻1: 𝑃𝑝𝑋𝑝 ≠  𝐼𝑝𝑋𝑝   

 

Fávero e Belfiore (2017) destacam que o teste de esfericidade de Bartlett, segue uma 

distribuição Qui-quadrada que pode ser expressa como: 

𝛸𝐵𝑎𝑟𝑡𝑙𝑒𝑡𝑡
2 = [(𝑛 − 1) − (

2𝑘 + 5

6
)] 𝑙𝑛|𝐷| 

(1.14) 

 

em que,  𝑃𝑝𝑋𝑝 é a matriz de correlação e 𝐼𝑝𝑋𝑝 é a matriz identidade. Logo, para que os 

dados sejam adequados, deve-se rejeitar 𝐻0. 

Foi adotado o método de rotação fatorial ortogonal varimax, que segundo Hair Jr. et 

al. (2009) potencializa a soma das variâncias das cargas fatoriais. O resultado é uma 

visualização mais clara de como as variáveis estão associadas e quanto esta característica reflete 

positiva ou negativamente em cada fator. 

Para a obtenção dos resultados da análise fatorial por componentes principais, os 

resultados dos procedimentos apresentados, testes e método de rotação varimax, foi utilizado o 

software Stata® 15. 

 

4. Descrição dos dados e Resultados  

A construção e a coleta de dados foram realizadas com base no estudo de Brown (1993) 

a partir dos municípios da região Norte do Brasil, por meio da plataforma Siconfi (2021). 

Conforme já citado, o objetivo é criar índices de desempenho econômico e financeiro e elaborar 

um ranking com a mesma finalidade. Nesse sentido, os quocientes extraídos das demonstrações 

contábeis do ano de 2020 receberam tratamento estatístico da Análise de Componentes 

Principais (ACP).  

Toma-se como base a pesquisa de Vesco, Scarpin e Hein (2014) e Brown (1993), 

escolheu-se por dados econômicos e financeiros, além do método de Componentes Principais 

para a construção de um Índice de Desempenho Econômico e Financeiro (IDEFm) para alguns 

municípios da região Norte do Brasil.   

Como pode ser verificado na tabela 1, os resultados de ambos os testes de Barlett e o 

KMO apontam que a análise fatorial por componentes principais é adequada para o estudo. 

 Para que a estatística KMO seja considerada excelente, contribuindo para a 

adaptabilidade do método de Componentes Principais segundo Mingoti (2005), foi necessário 

a retirada da variável “passivo e patrimônio líquido” –  chegando ao valor de 0,82. 

Tabela 1 – Estatística KMO e Teste de Barlett  

 Estatística KMO  

Overall 0,8229 

Teste Barlett  2479,44 

P-valor  0,0000 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos resultados obtidos no modelo 

 

Ademais, os resultados dos testes confirmaram, que mesmo com a limitação da 

disponibilidade dos dados para a região Norte do Brasil, a análise fatorial por componentes 

principais foi adequada para a criação de um índice de desempenho econômico e financeiro 

para os municípios desta região.  
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Dada a aplicabilidade adequada da metodologia adotada, o próximo passo consiste em 

estimar os fatores comuns. Para a rotação, utiliza-se o método varimax, no qual é usado para 

maximizar a variância do fator. Com base nas variáveis aqui analisadas, é possível obter os 

componentes/fatores que compõem os índices de desempenho econômico e financeiro para os 

municípios do Norte do Brasil para o ano de 2020. 

Antes da interpretação dos resultados, quanto aos indicadores para o período de 2020, 

é necessário identificar a presença de dois componentes, dos quais, captam 90,89% da variância 

acumulada das variáveis (a composição dos componentes é descrita na tabela 3). O critério 

utilizado para determinação do número de fatores a serem extraídos tem como base, os valores 

das raízes características maior do que 1 (um). As raízes características de cada fator para o ano 

de 2020, juntamente com as suas variâncias explicadas podem ser observadas na tabela 2.  

 

Tabela 2 – Resultado da análise fatorial, raiz característica e variância explicada  

Fator  Autovalor  Proporção Acumulado 

F1 8,07053 0,8071 0,8071 

F2 1,01810 0,1018 0,9089 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos resultados obtidos no modelo 

 

A rotação ortogonal pelo método varimax permite que os coeficientes entre as 

variáveis, os fatores e as comunalidades de cada variável, sejam encontrados. Os valores das 

cargas fatoriais, bem como os fatores gerados poderão ser vistos na tabela 3. De acordo com a 

literatura, referente a este método, é recomendado a seleção de cargas fatoriais maiores do que 

0,5 (MINGOTI, 2005). Os dois componentes explicam conjuntamente 90,89% da variância 

total das variáveis analisadas (Tabela 2). 

No ano de 2020, o componente 1 representa 80,71% da variância total dos dados. Os 

valores encontrados para as comunalidades verificam quanto dos dois componentes explicam 

cada variável. A comunalidade é exibida ao lado do componente indicado na Tabela 3. Assim, 

observa-se que o componente 1 está intimamente relacionado com as variáveis ativo, saldo 

patrimonial, receita corrente, transferências correntes, despesas com investimento, despesa com 

pessoal, despesas correntes e juros. Já o componente 2 representa 10,18% da variância total dos 

dados (tabela 2) e está relacionado apenas com a receita líquida corrente. Essas agregações 

podem ser verificadas na tabela 3. 

Tabela 3 – Cargas fatoriais e comunalidades para o INDEF (Índice de Desempenho 

Econômico e Financeiro (2020) 

Variável  Componente 1 Componente 2 Comunalidad

es 

Ativo 0,9951 -0,0750 0,0042 

Passivo financeiro 0,4506 0,1379 0,7779 

Saldo patrimonial 0,9856 -0,0778 0,0225 

Receita corrente 0,9863 0,1405 0,0074 

Transferências correntes 0,9739 0,2046 0,0096 

Receita Corrente Líquida -0,3551 0,9211 0,0254 

Investimento 0,9793 0,1134 0,0281 

Despesa com Pessoal 0,9917 0,0937 0,0077 

Despesas correntes 0,9946 0,0862 0,0033 
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Juros 0,9626 -0,2196 0,0252 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos resultados obtidos no modelo 

 

Após a obtenção dos scores fatoriais dos diferentes fatores para o ano de 2020, 

conforme mostrado na tabela 3, é possível criar um índice de desempenho econômico e 

financeiro para os municípios da região Norte do Brasil neste ano. Desta forma, o índice 

construído varia entre 0 e 1, de modo que quanto mais próximo de 1, melhor desempenho 

econômico e financeiro do município e mais próximo de 0, pior desempenho econômico e 

financeiro o município aufere. Com base no exposto, verifica-se que os municípios que 

obtiveram melhor desempenho econômico são: Manaus - AM (primeiro lugar), Parauapebas - 

PA (segundo lugar), Boa Vista - RR (terceiro lugar), Palmas - TO (quarto lugar), Rio Branco - 

AC (quinto lugar), Marabá - PA (sexto lugar) e Ananindeua - PA (sétimo lugar). A tabela 4 e o 

figura 1 possibilitam a melhor visualização e compreensão dos dados. 

Tabela 4 – Índice de Desempenho Econômico e Financeiro (Melhores posições)  

Municípios IDEFm População 

Manaus (AM) 0,8879 2219580 

Parauapebas (PA) 0,2931 213576 

Boa Vista (RR) 0,2387 419652 

Palmas (TO) 0,2041 306296 

Rio Branco (AC) 0,1446 413418 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados dos Índices criados. 

 

Nesse sentido, percebe-se que, em todos os sete municípios citados como os 

municípios com melhores índices econômicos e financeiros, todos possuem população acima 

de 100 mil habitantes. Destaque principalmente para o município de Manaus (AM). O alto 

índice do município de Manaus pode estar relacionado com a importância que a cidade tem 

para o Estado com a implementação da Zona Franca de Manaus e consequentemente para a 

região Norte do Brasil. De acordo com IBGE (2018) Manaus se destaca em indicadores como 

o Produto Interno Bruto (PIB), por exemplo. Em comparação com as principais capitais do país, 

como São Paulo, Rio de Janeiro, dentre outras, Manaus se consolida na sexta posição de capitais 

com maior PIB. Esse indicador demonstra a importância que o município tem em relação a 

outros, quando se compara a região. A Figura 1 descreve, por meio de um gráfico, os dados 

expostos na Tabela 4, através de um melhor processo visual. 
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Fonte: Elaboração própria com os resultados obtidos pelos Índices. 

 

 

Já os 5 municípios de pior desempenho econômico e financeiro baseado no índice 

criado estão: Sampaio (TO), Recursolândia (TO), Maurilândia do Tocantins (TO), Uiramutã 

(RR), Peixe-Boi (PA). A tabela 5 e a figura 2 possibilitam a melhor visualização e compreensão 

dos dados. 

Tabela 5 – Índice de Desempenho Econômico e Financeiro (Piores posições)  

Municípios IDEFm População 

Sampaio (TO)  0,02253 4794 

Recursolândia (TO) 0,02258 4342 

Maurilândia do Tocantins (TO) 0,22618 3448 

Uiramutã (RR) 0,02334 10789 

Peixe-Boi (PA) 0,02345 8081 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados dos Índices criados. 

 

Nesse sentido, percebe-se que, em todos os cinco municípios citados como os 

municípios com os piores índices econômicos e financeiros, possuem população abaixo de 15 

mil habitantes. Destaque principalmente para o município de Peixe-Boi no Pará. Supõe-se 

portanto, que o fator por trás do baixo índice de desempenho econômico e financeiro é o 

impacto do município para a região onde ele está localizado. De acordo com IBGE (2018) 

Sampaio (117º), Recursolândia (110º) e Maurilândia do Tocantins (120º) estão em posições não 

destacadas no ranking de maiores PIBs do estado do Tocantins, além da baixa população como 

analisado por Brown (1993). A Figura 2 descreve, por meio de um gráfico, uma melhor 

visualização dos dados expostos na Tabela 5. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos resultados dos Índices criados. 

 

 

De acordo com os resultados desta seção, algumas interpretações puderam ser retiradas. 

Por exemplo, os resultados corroboram com a interpretação de Brown (1993) onde os 

municípios com maior número de habitantes obtiveram melhores resultados de desempenho 

econômico e financeiro. E o inverso também pôde ser visto com a análise dos municípios abaixo 

de 15 mil habitantes, que obtiveram os piores resultados. Nesse sentido, algumas conclusões 

podem ser retiradas a partir dessa seção de resultados.  

 

5. Considerações finais 

A literatura aponta que a teoria da escolha pública classifica os problemas referentes à 

tomada de decisões coletiva, colocando à mostra problemas como os “fracassos do governo” 

ou do setor público como um todo. Estes problemas resumem-se em ineficiência da 

administração pública, ausência de incentivos, problemas referentes a conhecer as preferências 

dos cidadãos, rigidez institucional, dentre outros. Diversos autores destacam que a escolha 

pública compõe um conjunto de teorias de falhas governamentais, a fim de compensar as teorias 

de falhas de mercado. Dado que os governantes possuem poder sobre as transferências ou gastos 

(o que explica o comportamento dos agentes), o uso de indicadores de desempenho econômico 

e financeiro para avaliar a eficiência dos gastos, são demasiadamente importantes para analisar 

a situação das finanças públicas. Estes indicadores auxiliam na tomada de decisão e na 

mensuração do desempenho público.  

Ao utilizar os indicadores de desempenho econômico e financeiro propostos por 

Brown (1993), analisa-se dados municipais da região Norte do Brasil (Acre, Amazonas, 

Roraima, Rondônia, Pará e Tocantins) para 72 de seus municípios. Para fazer a análise destes 

dados, o trabalho aplica a Análise de Componentes Principais (ACP) e a promove a construção 

de um índice para os melhores indicadores e piores indicadores de desempenho econômico e 

financeiro dos municípios da referida região.  

Os resultados dos testes apontam que a análise fatorial por componentes principais foi 

adequada para a criação de um índice de desempenho econômico e financeiro para os 

municípios desta região. Quanto aos indicadores para o ano de 2020, estes apresentam a 

presença de dois fatores, dos quais, captam 90,89% da variância acumulada das variáveis. Neste 

ano, o componente 1 representa 80,71% da variância total dos dados. Um componente 

intimamente relacionado com as variáveis ativo, saldo patrimonial, receita corrente, 



16 

transferências correntes, despesas com investimento, despesa com pessoal, despesas correntes 

e juros. Já o componente 2 representa 10,18% da variância total dos dados, estando relacionado 

apenas com a receita líquida corrente. 

Após a obtenção dos scores fatoriais dos diferentes fatores para o ano de 2020, criou-

se um índice de desempenho econômico e financeiro para os municípios da região Norte neste 

ano. O índice construído varia entre 0 e 1, de modo que quanto mais próximo de 1, melhor será 

o desempenho econômico e financeiro do município e quanto mais próximo de 0, pior será o 

desempenho econômico e financeiro auferido pelo município.  

Com base nos testes realizados, verifica-se que os sete municípios com melhor 

desempenho econômico são, respectivamente, Manaus (AM) Parauapebas (PA), Boa Vista 

(RR), Palmas (TO), Rio Branco (AC), Marabá (PA) e Ananindeua (PA). Contudo, percebe-se 

que estes municípios possuem população acima de 100 mil habitantes. Já os 5 municípios de 

pior desempenho econômico e financeiro, baseado no índice criado, são respectivamente, 

Sampaio (TO), Recursolândia (TO), Maurilândia do Tocantins (TO), Uiramutã (RR) e Peixe-

Boi (PA). Estes municípios possuem, segundo o censo de 2010, menos do que 15 mil habitantes. 

Vale ressaltar que a hipótese do trabalho também foi corroborada a partir dos resultados do 

trabalho.  

Os resultados auferidos neste trabalho, apontam que esta discussão precisa estar no 

centro do debate da gestão pública para sua eficiência e que a limitação quanto aos dados 

divulgados, torna-se um grande entrave nas discussões sobre políticas públicas adequadas para 

a região Norte. A não compreensão da realidade desta importante região, torna as políticas 

públicas ineficientes, uma vez que os gastos públicos não são direcionados e alocados da melhor 

forma para atender a sociedade diretamente envolvida – através de serviços de educação, saúde, 

saneamento, segurança, infraestrutura, por exemplo.  Para tanto, os indicadores criados, 

possuem a pretensão de auxiliar outros trabalhos que vão na mesma direção e na criação de 

políticas públicas eficientes para o Norte do Brasil. 
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