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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é analisar os principais indicadores sobre endividamento público municipal, 
identificando quais são capazes de determinar o nível de endividamento dos municípios do estado 
do Espírito Santo. Para tanto, partindo-se das informações de 75 municípios capixabas, 
obtidos no site do Tesouro Nacional, aplica-se a análise de conglomerados/clusters para 
agrupar os municípios segundo o nível de endividamento medido pelos indicadores e depois 
aplica-se a regressão logística para determinar quais são o indicadores capazes de explicar 
este agrupamento e que devem ser utilizados para analisar o nível de endividamento. Os 
resultados demonstram que apenas os indicadores DCL/RCL ou DC/RCL; EDC/RCL; 
ADF/RC ou (ED-AD)/RT; e (PF-AF)/RC são significativos. Além disso, observa-se que uma 
combinação/modelo de quatro indicadores pode ser utilizado de forma eficiente na análise do 
nível de endividamento. Por fim, os autores propõem novos estudos que permitam: a) 
aprofundar os resultados obtidos com a presente amostra de forma a identificar os reais 
motivos para o comportamento dos sinais dos coeficientes; b) ampliar o estudo para outros 
estados da Federação ou ampliar a amostra para municípios independente do estado; e c) 
trazer contribuições ao debate acerca da significância dos índices propostos pela LRF, por 
Matias e Campelo (2000) e pela Fundação SEADE (1989). De certo, o presente estudo 
procurou destacar uma ferramenta que possa ser útil aos gestores públicos na análise do nível 
de endividamento municipal ao permitir determinar quais indicadores apresentados pela 
literatura da área são considerados relevantes a um dado contexto espaço-temporal. 
 
Palavras-chave: Endividamento Municipal; Indicadores; Espírito Santo. 
 
Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos. 
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1. INTRODUÇÃO 
O reconhecimento da complexidade da administração pública diante de um cenário de 

mudanças econômicas e políticas na última década têm levado os gestores públicos a buscar 
um melhor controle e fiscalização do endividamento visando a possibilitar ao cidadão avaliar 
o grau de sucesso na gestão das finanças públicas. O controle sobre os recursos públicos 
"objetiva fiscalizar e avaliar a ação governamental e o desempenho dos gestores públicos, 
coibir o inadequado gerenciamento de recursos públicos, bem como impedir os atos 
intencionalmente ilegais lesivos ao erário” (CARVALHO, CECCATO, 2011, p. 887). Mas, 
para se alcançar este resultado é indispensável um nível de informação condizente com os 
objetivos pretendidos, ou seja, há uma crescente necessidade de ferramentas que gerem 
informações e estas, cada vez mais, exigem que estes instrumentos sejam mais eficientes e 
eficazes. 

A lei 4.320/64 estabelece normas para a gestão pública e é um importante instrumento 
de controle das finanças públicas. No entanto, não possui ferramentas adequadas de gestão de 
recursos e não fornece o ferramental necessário para o exercício do controle. Isto, somado a 
diversas experiências mal sucedidas de gestão e a questões de ordem política e econômica, 
contribuíram para o endividamento dos Municípios que em 1982 teve sua primeira crise. 

Após a moratória da dívida externa mexicana em 1982, marcada pela redução do 
fluxo de capital externo para o país. Os estados brasileiros deixaram de honrar seus 
compromissos externos, obrigando o Governo Federal a pagar as dívidas estaduais e 
municipais, visto que o Tesouro Nacional era garantidor dessas operações (SILVA e 
SOUSA, 2002, p. 3). 

Em dezembro de 1994, a dívida líquida do setor público era 28,1% do Produto Interno 
Bruto – PIB, correspondente a R$ 192 bilhões conforme site do Banco Central do Brasil 
(BCB). As renegociações da dívida pública interna caracterizavam um relaxamento da 
condução da gestão fiscal, ocasionando problemas de risco moral, além do risco do 
endividamento (MELLO e SLOMSKI, 2009). Entretanto, esta situação contribuiu para o 
surgimento de uma ferramenta de controle das finanças públicas e ajuste fiscal, a Lei 
Complementar 101 de 2000 ou Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

A LRF destaca no § 1º do Art. 1º, que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 
o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a dívida, entre outros 
quesitos. 

Conforme dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda em 2010, 
a dívida pública em comparação ao PIB, se elevou drasticamente dos anos de 1973 a 1984 e reduziu-se 
até 1989, voltando a crescer até 1991, em um terceiro momento de 1996 a 1999 e num quarto 
crescimento em 2002 e 2003. A dívida pública que vinha aumentando desde 1994 ainda 
aumentou até outubro de 2002, chegando ao patamar de R$ 709 bilhões (55,9% do PIB) 
(período de adaptação da LRF), reduzindo ligeiramente e ficando na faixa de 50% a 60% do 
PIB de 2003 a 2004 e se normalizando dentro da faixa dos 38% a 50% do PIB nos anos de 
2005 a 2011, conforme dados do Banco Central do Brasil (BCB). “Em maio de 2007, por 
exemplo, ultrapassou R$ 1,096 bilhão, representando 44,7% do PIB” (MELLO e SLOMSKI, 2009). 
A dívida bruta do Governo Geral (Governo Federal, INSS, governos estaduais e governos 
municipais) atingiu R$ 2.480,2 bilhões (57,6% do PIB) em julho de 2012, aumentando 3,4% 
do PIB em relação a dezembro de 2011, conforme Relatório de Inflação do mês de setembro 
de 2012 do Banco Central do Brasil. 

Esses altos percentuais, além do aumento da dívida ocorrido em 2012, geram preocupações 
relativas às perspectivas futuras do endividamento público, suscitando críticas à condução da política 
econômica, centrada principalmente no ônus que o serviço da dívida traz para o orçamento 
governamental, numa situação de juros altos, restringindo a capacidade do governo de empregar 
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recursos em itens mais relacionados ao bem-estar social (MELLO e SLOMSKI, 2009). Contudo, 
quando se estuda e analisa a dívida pública, observa-se que há várias formas para a mensuração do 
nível de endividamento. A LRF, por exemplo, adota uma metodologia que diverge de outras 
encontradas na literatura. Outras formas podem ser encontradas são propostas por diversos autores 
para demonstrar o endividamento de uma forma independente, sendo que cada um possui sua 
justificativa para melhor representa-lo. 

O foco do presente trabalho é estudar o nível de endividamento público dos municípios do 
estado do Espírito Santo, buscando identificar os indicadores mais significativos, viabilizando uma 
avaliação mais objetiva da gestão pública, no que diz respeito ao nível de endividamento. A escolha do 
foco sobre o ES deve-se também ao fato de o estado apresentar “níveis respeitáveis de PIB per capita e 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que o colocam entre os estados mais desenvolvidos do 
país” (GRASSI e CAÇADOR, 2009, p. 475) e pouco se conhecer sobre o quadro de endividamento 
dos municípios. Adicionalmente, cabe destacar que existem poucos estudos relacionados ao 
endividamento dos municípios deste estado que se propõem a realizar análises desenvolvidas por meio 
de ferramentas estatísticas multivariadas.  

Diversos pesquisadores da área de finanças públicas, dentre os quais se destacam Araujo e 
Loureiro (2005), Mauad (2006), Gryzer (2006), Amaral e Oreiro (2008) e Santos e Alves (2011), têm 
se dedicado a estudar os déficits orçamentários e o endividamento público e seus efeitos sobre a 
economia macroeconômica.  Entretanto, estes pesquisadores, mesmo tendo como base a LRF, 
utilizam-se de perspectivas quantitativas com foco no nível macroestrutural, ou seja, desconsideram  
variáveis ou índices que subsidiem a análise por parte dos gestores públicos locais. 

Diante deste cenário, a questão de pesquisa que se propõe é: quais são os indicadores 
relevantes/significativos para análise do nível de endividamento dos municípios do estado do 
Espírito Santos? O objetivo deste artigo é identificar quais são os indicadores capazes de 
determinar/explicar o nível de endividamento de municípios capixabas, de modo a reduzir o número 
de indicadores a serem utilizados neste tipo de análise e assim facilitar o uso de indicadores como 
ferramenta aos gestores públicos municipais. 

O presente artigo está estruturado em quatro seções além desta introdução. Na segunda seção 
apresentamos a revisão bibliográfica acerca do endividamento municipal, de forma a destacar a 
relevância do estudo e endereçar as dimensões que foram consideradas pelos autores. Na terceira seção 
é detalhada a metodologia em termos de coleta e análise dos dados de forma a dar conta do objetivo do 
estudo. Na quarta seção são apresentados e analisados os principais resultados obtidos por meio da 
análise de cluster e da regressão logística quanto à relevância/significância dos indicadores utilizados. 
Por fim, na quinta seção, são traçadas considerações finais de forma a destacar as principais 
contribuições do estudo para o uso de indicadores de endividamento municipal como ferramenta 
disponível aos gestores público.  

 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Dívida Pública são todos os compromissos assumidos pelo governo e os respectivos 
juros ou mesmo as operações de créditos efetuadas e a amortização do capital devido pelo 
Estado (KOHAMA, 2003). Assim, o endividamento público municipal, foco deste trabalho, 
deriva necessariamente da circunstância de prefeituras e demais órgãos públicos realizarem 
despesas superiores às suas receitas.  

O endividamento público resulta de despesas superiores às receitas do ente público, 
possível apenas em face da concessão de crédito por terceiro de forma voluntária ou não 
(MACEDO e CORBARI, 2009, p. 45). Ainda segundo Lopreato (2000 apud MELLO et al, 
2006, p. 6): 

O aumento do endividamento pode ser explicado pela falta de definição de 
condições sustentáveis para o total das dívidas estaduais e a rolagem da dívida não 
negociada, com base nas altas taxas de juros em vigor no Plano Real, alimentando o 
componente financeiro do endividamento e contribuindo para a deterioração 
patrimonial das empresas e bancos estaduais. Na verdade, a renegociação parcial da 
dívida e as medidas de controle do acesso a novos financiamentos pouco serviram 
para frear o endividamento (LOPREATO, 2000 apud MELLO et al, 2006, p. 6). 



 4 

Para Alesina e Perotti (1996), Mendes e Rocha (2003), Loureiro e Abrucio (2003), 
Macedo e Corbari (2009), o endividamento só ocorre em virtude da ausência de instituições 
orçamentárias apropriadas para a manutenção da performance fiscal dos municípios. Estes 
autores destacam ainda que, com a inexistência de restrições orçamentárias antes da LRF, 
abria-se espaço para o endividamento crescente dos municípios, os quais recorriam a 
empréstimo e financiamentos para além de sua capacidade de pagamento. 

O endividamento dos municípios pode ser decorrente da liberdade de prefeitos e 
governadores para usar a articulação financeira entre o Tesouro, os bancos estaduais e demais 
instituições na alavancagem de recursos, onde os bancos estaduais concentraram elevada 
parcela dos empréstimos, compensando a redução do crédito dos governos estaduais e até 
federais, além de comprometerem parte de seus ativos no carregamento dos títulos da dívida 
mobiliária. 

O aumento do endividamento também foi fruto da falta de definição de condições 
sustentáveis para o total das dívidas e a rolagem da dívida não negociada, com base nas altas 
taxas de juros em vigor no Plano Real no final da década de 90 (LOPREATO, 2000). Fatores 
relevantes como dependência de recursos transferidos pelo Governo Federal, a estrutura de 
gastos desses governos e a importância econômica do Estado são citados por Silva e Sousa 
(2002, p. 20) para explicar a evolução da dívida. 

 
Consequentemente, a LRF surge em um ambiente gerencial orientado pela 

necessidade de eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos, aliado a um 
contexto de aprofundamento da crise financeira do Estado brasileiro no período de 1998 a 
2000 do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC).  

A LRF possui o propósito de conter o déficit público e o endividamento crescente 
por meio da manutenção do equilíbrio fiscal permanente, mediante o cumprimento 
intertemporal de metas de resultado fiscal. Para tanto, estabeleceram-se rígidas 
restrições legais em relação à renúncia de receitas, geração de despesas com pessoal, 
seguridade social, dívidas consolidadas e mobiliárias, operações de crédito, 
concessão de garantias e inscrição em restos a pagar (MACEDO e CORBARI, 2009, 
p. 45). 

De fato a LRF representou não somente a reação do Governo Federal e do Congresso 
Nacional às pressões advindas da crise financeira, mas igualmente “o ponto culminante de um 
longo processo de ordenamento das finanças públicas no Brasil, que se desenrolou por mais 
de duas décadas” (ARAÚJO e LOUREIRO, 2005, p. 1236). 

A Lei impôs o controle dos gastos de estados e municípios, condicionado à capacidade 
de arrecadação de tributos desses entes políticos, inovando a Contabilidade Pública e a 
execução do orçamento público à medida que introduziu diversos limites para as despesas do 
exercício definindo um “grau” de endividamento através do contingenciamento e limitação de 
empenhos. De certo, a implementação da LRF objetivou “aumentar a qualidade das ações de 
gestão fiscal dos recursos públicos confiados aos agentes da administração pública de todas as 
esferas do governo e coibir os abusos que provocam danos ou prejuízos ao patrimônio 
público” (MATIAS-PEREIRA, 2006, p. 297). Estes danos ou prejuízos, de acordo com 
Abrucio e Costa (1998), ocorrem quando os entes dos governos subnacionais apropriam-se de 
recursos federais ou obtém proteção financeira, para cobrir perdas decorrentes de atos de 
irresponsabilidade fiscal.  

Diversos estudos foram desenvolvidos na última década tendo como foco a LRF e que 
merecem destaque. Araújo e Loureiro (2005) destacam cinco eixos principais entendidos como 
propósitos da LRF: planejamento das contas públicas; controle dos gastos com pessoal e do 
endividamento público; transparência da gestão fiscal; accountability dos gestores; e redução 
ou extinção de práticas predatórias dentro da Federação. Amaral e Oreiro (2008) discutem e 
analisam a relevância da dívida pública, particularmente de sua duração, como um importante canal de 
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transmissão da política monetária. O trabalho de Mauad (2006) mostra-se relevante por citar o 
superávit primário como sendo um mecanismo contábil que se tornou prioritário na política econômica 
oficial, ao destinar parcela considerável dos recursos orçamentários para o pagamento dos juros da 
dívida. Gryzer (2006) analisa o crescimento da dívida pública brasileira de 1994 a 2004 e seus fatores 
condicionantes. Santos e Alves (2011) analisam através de indicadores os orçamentos e os dados dos 
balanços dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, no período de 1997 a 2004, com objetivo de 
avaliar o impacto que a LRF teve sobre o desempenho financeiro e na execução orçamentária.  

A esse respeito, em seu Capítulo VII, a LRF define e descreve os limites da 
recondução da dívida estabelecendo no Art. 30 que cabe ao Senado Federal, através de 
resolução própria, propor, entre outros, os limites globais para o montante da dívida 
consolidada dos Municípios. Assim, a Resolução nº 40 de 2001 do Senado Federal, 
estabeleceu, entre outros, no que trata o Art. 3º que a dívida consolidada líquida dos 
Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento 
do ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a: 2 (dois) – no 
caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida (RCL). 

Ou seja, a LRF está repleta de regras que devem ser cumpridas, dentre elas, os limites 
para gastos com rubricas específicas (particularmente pessoal) e para endividamento dos 
estados e municípios (SIQUEIRA, 2004). A lei estabelece metas fiscais a fim de conter o 
endividamento dos municípios de forma a minimizar “o efeito lesivo” sobre as finanças 
municipais e demonstrar que a restrição fiscal pode obter sucesso ao “disciplinar as finanças 
brasileiras” (MACEDO; CORBARI, 2009, p. 46). 

Essas metas fiscais estão relacionadas à arrecadação e aos gastos dos órgãos públicos, 
sendo mensurados pela contabilidade por meio de indicadores financeiros, tornando possível a 
análise e avaliação dos resultados sobre o endividamento municipal. Já o endividamento dos 
Municípios pode ser determinado por diferentes indicadores financeiros. Os mais utilizados 
são os definidos pela LRF, destacados no Demonstrativo da Dívida Consolidada e Mobiliária, 
conforme Relatório de Gestão Fiscal exigido pela LRF em seu artigo 55. 

Para Dalmonech et al. (2010), os atributos definidos em Lei não possuem métricas 
suficientemente definidas o que fazem com que os administradores sejam os responsáveis em 
última instância pelo desempenho do governo. Isto tem como consequência a consecução de 
ações de curto prazo, o que favorece projetos pessoais em detrimento a ações de longo prazo, 
tais como: decisão por certos investimentos em infraestrutura que em determinado momento 
afetarão a capacidade fiscal e o crescimento econômico. 

Diante deste quadro que combina complexidade de práticas de gestão e escassez de 
métricas, o presente estudo vai além d os indicadores financeiros da LRF e incorpora os 
indicadores financeiros de endividamento sugeridos por Matias e Campello (2000) e pela 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE/São Paulo (1989) aplicados por 
Mello et al (2006). 

Primeiro, os indicadores de endividamento sugeridos por Matias e Campello (2000 
apud MELLO et al, p. 7, 2006) são:  

a) participação dos encargos da dívida fundada nas receitas correntes: amortização 
da dívida fundada (ADF) dividida pelas receitas correntes (RC) – calculado por 
meio de [(ADF/RC)] –  visando a indicar a parcela das receitas correntes 
comprometidas com a amortização da dívida fundada;  
b) participação do passivo financeiro a descoberto nas receitas orçamentárias, ou 
seja, passivo financeiro (PF) menos o ativo financeiro (AF), dividido pelas receitas 
correntes (RC) – ou seja, [(PF - AF)/RC] –  de forma a verificar o número de 
períodos em que o endividamento total seria quitado frente às disponibilidades 
orçamentárias; e  
c) participação do passivo financeiro a descoberto na margem de poupança: 
passivo financeiro (PF) menos ativo financeiro (AF) divido pela receita corrente 
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líquida (RCL) menos despesa corrente líquida (Desp.CL) – representado por [(PF - 
AF)/ RCL - Desp. CL] – e que permite a análise do comprometimento das receitas 
correntes frente as dívidas de curto prazo. 

Segundo, os indicadores financeiros de endividamento utilizados pela Fundação 
SEADE (1989 apud MELLO et al, p. 7, 2006) são:  

a) capacidade de pagamento da dívida: definida como a proporção do estoque da 
dívida total (DT) em relação à receita orçamentária (RO) – ou seja, [(DT/RO)] –  o 
qual dá uma idéia do montante das receitas que é necessário para saldar o estoque 
da dívida;  
b) capacidade para saldar os serviços da dívida – calculado por meio de [(ED + 
AD)/RT] –, que mede a capacidade das receitas de fazer face aos serviços da 
dívida; e  
c) relação do saldo orçamentário (SO) com a receita total (RT) – ou seja, 
[(SO/RT)] –, com a finalidade de detectar a existência ou não de déficit 
orçamentário, o que implicará, em caso positivo, um esforço para aumentar as 
receitas próprias, ou um endividamento adicional. 

O Quadro 1 apresenta de forma consolidada os indicadores da LRF e os indicadores 
adicionais já indicados, de forma a esclarecer o quadro de análise utilizado no presente 
estudo: 

 
Quadro 1: Resumo dos indicadores de endividamento 

Indicadores Fonte Fórmula
Relação entre Dívida Consolidada
e a Receita Corrente Líquida.

LRF (2000) DC/RCL

Relação entre Dívida Líquida Consolidada
e a Receita Corrente Líquida.

LRF (2000) DCL/RCL

Relaçãob entre os Encargos da Dívida Consolidada
e a Receita Corrente Líquida.

LRF (2000) EDC/RCL

Participação dos Encargos da Dívida Fundada nas
Receitas Correntes.

Matias e 
Campello (2000)

ADF/RC

Participação do passivo financeiro a descoberto nas 
receitas orçamentárias.

Matias e 
Campello (2000)

(PF - AF)/
RC

Participação do passivo financeiro a descoberto na 
margem de poupança.

Matias e 
Campello (2000)

(PF - AF)/
(RCL - Desp. CL)

Capacidade de pagamento da dívida. SEADE (1989) DT/RO
Capacidade para saldar os serviços da dívida. SEADE (1989) (ED + AD)/RT
Capacidade de detectar a existência (ou não) de déficit 
orçamentário.

SEADE (1989) SO/RT

Fonte: Mello et al (2006).  
 
O indicador Dívida Consolidada sobre Receita Consolidada Líquida (DC/RCL) foi 

utilizado, pois indica quanto da receita corrente líquida contribui para o pagamento de cada 
unidade de dívida a longo prazo. A relação entre Dívida Consolidada Líquida e a Receita 
Corrente Líquida (DCL/RCL) indica o quanto da receita corrente líquida está comprometida 
com o total da Dívida Consolidada Líquida (BRASIL, 2000; GOUVEA e CROZATTI, 2010).  

A Relação entre os Encargos da Dívida Consolidada e a Receita Corrente Líquida 
(EDC/RCL) mensura a parcela da receita corrente líquida comprometida para a amortização 
dos encargos da dívida consolidada como juros e demais encargos contratuais da operação de 
crédito (BRASIL, 2000).  

Os encargos da dívida fundada nas receitas correntes (ADF/RC) quantifica o quanto as 
receitas correntes contribuem para o pagamento de cada unidade de dívida a longo prazo.  Já o 
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indicador Passivo Financeiro a Descoberto sobre as Receitas Correntes - [(PF – AF)/RC] - 
refere-se o quanto as receitas correntes contribuem para o pagamento “créditos e valores 
realizáveis independentemente de autorização legislativa” (BRASIL, 1964).   

O indicador que mensura a participação do passivo financeiro a descoberto na margem 
de poupança - [(PF – AF)/(RCL-Desp. CL)] -  refere-se as obrigações que independem de 
autorização legislativa (BRASIL, 1964).   

O indicador [DT/RO - Despesas Totais (DT) sobre Receitas Orçamentárias - (RO)] 
mensura a capacidade de pagamento da dívida com as receitas orçamentárias (BRASIL, 
1964).  Já o índice (ED+AD)/RT que destaca os Encargos da Dívida (ED) somados a 
Amortização da Dívida (AD) sobre as Receitas Totais (RT) – mensura o potencial de 
pagamento dos encargos e a parcela de amortização pelas receitas totais. E o último índice, 
SO/RT - Saldo Orçamentário (SO) sobre Receita Total (RT) - busca se há existência de déficit 
orçamentário (MELLO et al, 2006). 

Considerando os índices apresentados nesta seção, considera-se necessário e possível 
realizar uma análise por meio de ferramentas estatísticas que permitam realizar diagnósticos e 
prognósticos sobre o endividamento das prefeituras. A partir da definição dos indicadores e 
posterior conceituação e justificativa, chega-se então, na próxima seção, ao detalhamento da 
metodologia da pesquisa e dos procedimentos estatísticos empregados no estudo. 

 
3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem como objetivo deste artigo é identificar quais os indicadores são 
capazes de determinar/explicar o nível de endividamento de municípios capixabas, de modo a reduzir 
o número de indicadores a serem utilizados neste tipo de análise e assim facilitar o uso de indicadores 
como ferramenta aos gestores públicos municipais.  

Do ponto de vista de sua de natureza, o presente estudo classifica-se como uma 
pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos a 
solução de problemas específicos (VERGARA, 2010). Do ponto de vista da forma de 
abordagem do problema, a pesquisa é classificada como quantitativa, pois há a aplicação de 
ferramentas estatísticas de análise multivariadas (Análises de Cluster e Regressão Logística) 
para a análise e conclusão. Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa se classifica como 
do tipo exploratória, pois: 

[...] são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 
aproximado, acerca de determinado fato. [...] É realizado especialmente quando o 
tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses 
precisas e operacionalizáveis (GIL, 2009, p. 27). 

Em termos de coleta de dados, foram utilizados dados secundários para calcular os 
indicadores, obtidos nos relatórios contábeis e financeiros do banco de dados da Secretaria do 
Tesouro Nacional (Finanças Brasil - Finbra). Foram calculados indicadores para 75 dos 78 
municípios do estado do Espírito Santo, no período de 2007 a 2010, visto que os seguintes 
municípios não apresentaram dados para os relativos períodos: Barra de São Francisco (anos 
de 2007 e 2008), Apiacá (ano de 2010) e Vila Pavão (ano de 2008). 

No desenvolvimento do estudo, utilizou-se como abordagem a pesquisa empírico-
analítica por permitir “a utilização de técnicas de coleta, tratamento e análise de dados 
marcadamente quantitativos, que privilegiam estudos práticos, e suas propostas possuem 
caráter técnico, restaurador e incremental” (MARTINS, 2002). Desta forma, foram utilizadas 
as técnicas estatísticas de Análise de Conglomerado/Cluster e Regressão Logística. 

A Análise de Cluster é uma importante técnica estatística multivariada e exploratória 
de interdependência que permite agrupar casos ou variáveis em grupos homogêneos em 
função do grau de similaridades entre indivíduos, a partir de variáveis predeterminadas. A 
técnica agrupa objetos com base em suas próprias características, ou seja, busca-se uma 
“estrutura natural” desses objetos, possibilitando a avaliação, a dimensionalidade dos dados, 
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identificação de variáveis não representativas (outliers) e ainda levantando hipóteses 
relacionadas à estrutura. Seu objetivo é segmentar as observações em grupos homogêneos 
internamente e heterogêneos entre si e mutuamente exclusivos, a partir de parâmetros de 
medida de similaridade ou de distância. Assim, o objetivo principal da técnica é definir a 
estrutura dos dados de maneira a alocar as observações mais parecidas no mesmo grupo. 
Deve-se observar que a inclusão de outliers ou a presença de multicolinearidade podem 
distorcer os resultados (FÁVERO et al, 2009). 

Na analise de Cluster há dois métodos de agrupamento: hierárquico e não hierárquico. 
Na presente pesquisa foi aplicada a análise de conglomerados não hierárquico. Nesta técnica 
de agrupamento, destaca-se o método K-means, que persegue o objetivo de minimização da 
variância interna aos grupos e maximização da variância entre os grupos. O K-means pode 
fornecer informações sobre os centroids ou pontos de sementes iniciais de agrupamento, que 
serão a base para a alocação dos indivíduos. Os centroids são obtidos através do meio de 
aglomeramento hierárquico (FÁVERO et al, 2009). 

No presente trabalho a Análise de Cluster é utilizada para a determinação de dois 
grupos de municípios em função do nível de endividamento, ou seja, para determinação da 
variável categórica binária nível de endividamento em função do “comportamento” dos 
municípios em relação aos indicadores de endividamento dos anos de 2007 a 2010. 

Após a aplicação da Análise de Cluster, partiu-se, então, para a Regressão Logística 
com a intenção de verificar quais os indicadores significativos na análise do nível de 
endividamento. Ou seja, por conta da variável dependente ser dicotômica utilizou-se a 
Regressão Logística para estimar quais dos coeficientes das variáveis utilizadas são 
significativos. 

De acordo com Hair Jr. et al (2009), a Regressão Logística é uma técnica estatística 
em que uma ou mais variáveis independentes são matematicamente combinadas para criar 
expectativas acerca da ocorrência ou não de um determinado evento incerto, o qual é expresso 
sob a forma de uma variável dependente dicotômica (ou seja, com valor “0” ou “1”).  

Ao contrário da regressão múltipla, que faz uso do método dos mínimos quadrados 
ordinários, como método de estimação dos parâmetros, a regressão logística utiliza-se do 
método da máxima verossimilhança, quando se calcula a medida de ajuste geral do modelo, 
ou seja, utiliza-se uma forma iterativa para encontrar as estimativas mais prováveis para os 
parâmetros (GUJARATI, 2000).  

A regressão logística tem como principal vantagem a capacidade de lidar com 
praticamente qualquer quantidade e tipo de variáveis dependente e independentes, não 
requerendo que as variáveis envolvidas apresentem propriedades especiais como ter 
distribuição normal e variâncias homocedásticas (HAIR Jr et al., 2009). 

No presente estudo, a Regressão Logística foi utilizada considerando o seguinte 
modelo: 

 
Ln (PENDi/(1- PENDi)) = bo + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + b7 X7 + b8 X8 + b9 
X9 + εi, onde X1 a X9 são os indicadores de endividamento que serão analisados, já descritos 
no item 2, e END é a variável dicotômica obtida pela aplicação da Análise de Cluster. 

 
De acordo com a literatura citada no item 2 do presente estudo, o Quadro 2 apresenta 

um resumo dos indicadores e variáveis utilizados na pesquisa. 
As variáveis X1 a X9 representam as variáveis independentes que foram calculadas 

para os anos de 2007 a 2010 para todos os 75 municípios do estado do Espírito Santo. Como 
variável dependente X10, utilizou-se o cluster 1 (código 0) e cluster 2 (código 1) conforme 
quadro 2.  
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Quadro 2: Resumo das variáveis 
Indicadores Código

X1 DC/RCL
X2 DCL/RCL
X3 EDC/RCL
X4 ADF/RC

X5
(PF - AF)/

RC

X6
(PF - AF)/

(RCL - Desp. CL)
X7 DT/RO
X8 (ED + AD)/RT
X9 SO/RT

CLUSTER 1 0
CLUSTER 2 1

Fonte: Adaptado de Mello et al (2006).

Variáveis

Independentes

Dependentes X10

 
 
Para medir a precisão e o ajustamento obtido na regressão logística foram usados os 

testes Omnibus e de Hosmer-Lemeshow, além dos indicadores -2LL, R2 de Nagelkerke, 
percentagem de acerto por cluster e global e área sob a curva ROC. E para aferir o grau de 
significância dos coeficientes das regressões foi empregado o teste de Wald.  

Tanto a Análise de Conglomerados/Clusters quanto a Regressão Logística foram 
realizados no SPSS - Statistical Package for Social Sciencies, versão 18.0, utilizado 5% como 
nível de significância.  

 
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após a aplicação da Análise de Cluster, observou-se que o Cluster 1 é composto por 
24 municípios e o Cluster 2 por 51 municípios. O Cluster 1 apresentou valores maiores para 
os centroides das variáveis do que o Cluster 2, o que caracteriza municípios com maior nível 
de endividamento. Já o grupo 2 composto por 51 municípios apresentou valores menores em 
seus centroides caracterizando municípios com menor nível de endividamento.   

A Tabela 1 apresenta a classificação dos municípios nos clusters e, por conseguinte, 
em relação ao nível de endividamento (Alto ou Baixo). 

Definidos os Clusters, pode-se executar a Regressão Logística tendo o valor dos 
mesmos como variável dependente. Porém, antes de executá-la, analisaram-se algumas 
informações de estatística descritiva das variáveis/indicadores divididas por clusters. Os 
principais resultados podem ser vistos na Tabela 2. 

Pode-se perceber pela análise das informações da Tabela 2 que os indicadores (PF – 
AF)/(RCL-Desp. CL) e SO/RT não se apresentam com médias estatisticamente diferentes ao 
nível de significância de 5%. Ou seja, a princípios estes indicadores não seriam discriminantes 
para análise do nível de endividamento. Além disso, percebe-se um problema com a análise 
dos indicadores (PF – AF)/RC. Assim como todos os outros indicadores analisados, este 
também é do tipo quanto maior, maior o nível de endividamento. Mas esta análise descritiva 
já mostra que para os dados analisados o que se observa é exatamente o contrário. 
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Tabela 1 – Classificação dos Municípios 
Município Cluster Classificação Município Cluster Classificação

Afonso Cláudio 2 Baixo João Neiva             2 Baixo
Água Doce do Norte 1 Alto Laranja da Terra       1 Alto
Águia Branca           2 Baixo Linhares               2 Baixo
Alegre 1 Alto Mantenópolis           1 Alto
Alfredo Chaves         1 Alto Marataízes             2 Baixo
Alto Rio Novo          1 Alto Marechal Floriano 2 Baixo
Anchieta               2 Baixo Marilândia             2 Baixo
Aracruz                1 Alto Mimoso do Sul          1 Alto
Atilio Vivacqua        2 Baixo Montanha               2 Baixo
Baixo Guandu           2 Baixo Mucurici 2 Baixo
Boa Esperança          1 Alto Muniz Freire           2 Baixo
Bom Jesus do Norte     2 Baixo Muqui                  1 Alto
Brejetuba              2 Baixo Nova Venécia           2 Baixo
Cachoeiro de Itapemirim 1 Alto Pancas                 2 Baixo
Cariacica              1 Alto Pedro Canário          2 Baixo
Castelo                2 Baixo Pinheiros              2 Baixo
Colatina               1 Alto Piúma                  1 Alto
Conceição da Barra     2 Baixo Ponto Belo             2 Baixo
Conceição do Castelo   2 Baixo Presidente Kennedy     2 Baixo
Divino de São Lourenço 2 Baixo Rio Bananal            1 Alto
Domingos Martins       1 Alto Rio Novo do Sul 2 Baixo
Dores do Rio Preto     2 Baixo Santa Leopoldina       2 Baixo
Ecoporanga 2 Baixo Santa Maria de Jetibá  1 Alto
Fundão                 2 Baixo Santa Teresa 2 Baixo
Governador Lindenberg  2 Baixo São Domingos do Norte  2 Baixo
Guaçuí 2 Baixo São Gabriel da Palha 2 Baixo
Guarapari              2 Baixo São José do Calçado    2 Baixo
Ibatiba                2 Baixo São Mateus             2 Baixo
Ibiraçu                1 Alto São Roque do Canaã 2 Baixo
Ibitirama 2 Baixo Serra                  1 Alto
Iconha 1 Alto Sooretama 2 Baixo
Irupi                  2 Baixo Vargem Alta            2 Baixo
Itaguaçu               2 Baixo Venda Nova do Imigrante 2 Baixo
Itapemirim             1 Alto Viana                  1 Alto
Itarana                2 Baixo Vila Valério           2 Baixo
Iúna                   2 Baixo Vila Velha             1 Alto
Jaguaré 2 Baixo Vitória                1 Alto
Jerônimo Monteiro      2 Baixo  

 
Tabela 2 – Estatística Descritiva das Variáveis Independentes(Indicadores) 
Indicador Cluster N Média DP EP Teste t  Sig Conclusão

1 96 ,24738 ,26642 ,02719
2 204 ,06002 ,08202 ,00574
1 96 ,24738 ,26642 ,02719
2 204 ,06002 ,08202 ,00574
1 96 ,00375 ,00483 ,00049
2 204 ,00092 ,00185 ,00013
1 96 ,02089 ,01107 ,00113
2 204 ,01194 ,00704 ,00049
1 96 -,16177 ,14302 ,01460
2 204 -,05891 ,18473 ,01293
1 96 -,97738 3,13332 ,31979
2 204 -,69719 1,60212 ,11217
1 96 1,32757 1,42649 ,14559
2 204 ,80713 ,48972 ,03429
1 96 ,02459 ,01038 ,00106
2 204 ,01320 ,00748 ,00052
1 96 ,04612 ,11414 ,01165
2 204 ,06075 ,14236 ,00997

Quanto maior, maior o 
endividamento

Quanto maior, maior o 
endividamento

Não Significativo

Quanto maior, maior o 
endividamento

Quanto maior, maior o 
endividamento

Quanto maior, maior o 
endividamento

Quanto maior, maior o 
endividamento

Quanto menor, maior o 
endividamento

Não Significativo

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

,306(PF-AF)/(RCL-DESP.CL)

DT/RO

(ED+AD)/RT

SO/RT

<0,01

<0,01

,378

DCL/RCL

DC/RCL

EDC/RCL

ADF/RC

(PF-AF)/RC

 
Para aplicar a Regressão Logística a variável dependente precisa assumir valores 0 ou 

1. O próprio SPSS faz esta reclassificação. No caso do presente estudo, o cluster 1 passou a 
ter valor 0 e o cluster 2 passou a ter valor 1. Assim sendo, a característica existente é o baixo 
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nível de endividamento. Ou seja, sinais positivos nos coeficientes das variáveis independentes 
significa que o aumento do valor do indicador reduz a probabilidade do município ser 
classificado como Alto nível de endividamento. Por outro lado, sinais negativos nestes 
coeficientes aumentam a probabilidade do município ser classificado como Alto nível de 
endividamento. 

Em relação às variáveis independentes, um problema identificado foi a alta correlação 
entre os seguintes indicadores: DC/RCL e DCL/RCL; ADF/RC e (ED+AD)/RT. Neste caso, 
foram rodadas regressões alternando os indicadores altamente correlacionados, de modo que 
os mesmos não ficassem juntos numa mesma regressão e assim apresentassem problemas de 
colinearidade. Deste modo, os modelos que foram regredidos contaram com as seguintes 
variáveis independentes: 

• Modelo 1 : DCL/RCL; EDC/RCL; ADF/RC; (PF – AF)/RC; (PF – AF)/(RCL-
Desp. CL); DT/RO; SO/RT. 

• Modelo 2: DCL/RCL; EDC/RCL; (PF – AF)/RC; (PF – AF)/(RCL-Desp. CL); 
DT/RO; (ED+AD)/RT; SO/RT. 

• Modelo 3: DC/RCL; EDC/RCL; ADF/RC; (PF – AF)/RC; (PF – AF)/(RCL-
Desp. CL); DT/RO; SO/RT. 

• Modelo 4: DC/RCL; EDC/RCL; (PF – AF)/RC; (PF – AF)/(RCL-Desp. CL); 
DT/RO; (ED+AD)/RT; SO/RT. 

A Tabela 3 apresenta as principais informações sobre a validação estatística destes 
modelos de regressão. Pode-se perceber que a probabilidade inicial de acerto é de 68%. Ou 
seja, sem nenhum modelo de regressão logística seria possível classificar os municípios em 
relação ao nível de endividamento com uma precisão de 68%, para tanto bastava classificar 
todos os municípios como sendo de “Baixo” nível de endividamento. 

 
Tabela 3 – Informações sobre as Regressões Logísticas 

Modelo 1 2 3 4
Prob Inicial 68% 68% 68% 68%
Omnibus Test Sig >0,01 >0,01 >0,01 >0,01
R2 Nagelkerke 0,713 0,704 0,713 0,704
-2LL 162,385 166,456 162,385 166,456
Hosmer e Lemeshow Sig. 0,5922 0,7098 0,5922 0,7098
% Ac Cluster  1 81,30% 77,10% 81,30% 77,10%
% Ac Cluster  2 96,10% 95,60% 96,10% 95,60%
% Ac Global 91,30% 89,70% 91,30% 89,70%
Área Curva ROC 0,942 0,941 0,942 0,941  

 
Em relação à validação dos modelos, o primeiro passo é executar o Omnibus Test , 

que é utilizado para avaliar a hipótese de nulidade de todos os coeficientes. Os resultados 
indicam rejeição da hipótese nula a um nível de significância de 1%, ou seja, pelo menos uma 
variável, em cada modelo, tem coeficiente significativamente diferente de zero. Portanto, os 
modelos podem ser utilizados para verificar quais os indicadores que são significativos na 
análise do nível de endividamento, pois certamente pelo menos um deles será significativo, 
apesar de que é possível que todos sejam significativos. 

Para análise do grau de ajustamento, primeiramente, utilizou-se o teste –2 log 
likelihood (-2LL), que não pode ser interpretado isoladamente. Contudo, comparativamente, 
quanto menor o -2LL, maior a capacidade preditiva do modelo. Nos modelos em análise, 
encontrou-se um valor de 162,385 para os modelos 1 e 3 e 166,456 para os modelos 2 e 4, 
conforme Tabela 3. 

Além disso, utilizou-se o R2 de Nagelkerke como indicador do poder explicativo do 
modelo, pois o mesmo fornece resultados análogos ao R2 das Regressões Simples e Múltiplas, 
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compreendidos no intervalo de 0 a 1. No presente estudo, tem-se o valor de 0,713 para os 
modelos 1 e 3 e 0,704 para os modelos 2 e 4. Isso indica que cerca de 70% das variações 
registradas na variável dependente (nível de endividamento) são explicadas pelo conjunto das 
variáveis independentes (indicadores) utilizado em cada modelo.  

A precisão do modelo também foi avaliada pelo Teste de Hosmer e Lemeshow. Ele 
testa a hipótese nula de que não existem diferenças significativas entre os resultados preditos 
pelo modelo e os observados. Porém, conforme afirmam Hair Jr. et al (2009), como qualquer 
teste de aderência de qui-quadrado, este teste é altamente sensível à valores esperados 
inferiores à 1. 

Na presente pesquisa isso acontece em mais de um dos 10 intervalos analisados pelo 
Teste de Hosmer e Lemeshow. Logo, foi necessário agrupar alguns intervalos de modo a 
evitar valores esperados inferiores a 1, de acordo com o recomendado por Stevenson (1981). 

Conforme Tabela 3, o nível de significância obtido é superior ao nível de 5%, não se 
podendo rejeitar a hipótese nula, concluindo-se que inexistem diferenças significativas entre 
os resultados observados e os previstos pelo modelo.  

Em relação ao percentual de acerto, percebe-se que para os cluster 1 tem-se acertos de 
81,3% e 77,1% e para o cluster 2 de 96,1% e 95,6%, para os modelos 1 e 3; e 2 e 4, 
respectivamente. Para o acerto global observa-se percentual de 91,3% e 89,7%, para os 
modelos 1 e 3; e 2 e 4. Percebe-se, então, que os modelos incrementam capacidade de 
classificação, pois tinha-se inicialmente 68% de acerto. Ou seja, as variáveis independentes 
ajudam a entender o comportamento dos municípios do ES no que diz respeito ao nível de 
endividamento. 

Por fim, tem-se a área sob a curva ROC. Quanto maior a área (mais próxima de 1,0), 
melhor o modelo. Para os modelos 1 e 3 tem-se 0,942 de área e para os modelos 2 e 4 tem-se 
0,941 de área. Isso quer dizer que os modelos são totalmente ajustáveis à análise do nível de 
endividamento. 

Este conjunto de resultados da regressão logística é capaz de assegurar que esta 
ferramenta pode ser útil na análise do nível de endividamento dos municípios em questão. 
Portanto, pode-se partir para análise dos coeficientes das variáveis independentes 
(indicadores) para verificar o sentido da relação, bem como sua significância. Quando um 
indicador for considerado estatisticamente significativo pode-se utilizá-lo na análise do nível 
de endividamento, mas quando não for obtida a significância estatística a pelo menos 5%, o 
indicador não precisa ser considerado neste tipo de análise. A Tabela 4 mostra estes 
resultados. 

Primeiramente pode-se perceber que apenas as variáveis DCL/RCL ou DC/RCL; 
EDC/RCL; ADF/RC ou (ED-AD)/RT; e (PF-AF)/RC são significativos. Logo, os indicadores 
(PF-AF)/(RCL-Desp.CL); DT/RO e SO/RT não são relevantes para análise do nível de 
endividamento. 

Isso quer dizer que uma análise do nível de endividamento pode ser feita considerando 
apenas seis dos nove indicadores inicialmente incluídos. Além disso, outros dois indicadores 
devem ser retirados, pois possuem grande correlação com outros dois indicadores. Com isso, 
um modelo de análise do nível de endividamento pode ser feito com uma das seguintes 
combinações de quatro variáveis independentes: 

• Modelo 1 : DCL/RCL; EDC/RCL; ADF/RC; (PF – AF)/RC. 
• Modelo 2: DCL/RCL; EDC/RCL; (PF – AF)/RC; (ED+AD)/RT. 
• Modelo 3: DC/RCL; EDC/RCL; ADF/RC; (PF – AF)/RC. 
• Modelo 4: DC/RCL; EDC/RCL; (PF – AF)/RC; (ED+AD)/RT. 

Isso quer dizer que qualquer um destes modelos (combinações de variáveis 
independentes) é capaz de identificar corretamente cerca de 90% da classificação do nível de 
endividamento dos municípios do ES, como “Alto Nível de Endividamento” ou “Baixo Nível 
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de Endividamento”. Além disso, qualquer um dos modelos de quatro variáveis, ao invés das 
nove inicialmente listadas, é capaz de explicar cerca de 70% das variações do nível de 
endividamento. Em ambos os casos, tem-se modelos de alta precisão e ajustamento para 
análise do nível de endividamento destes municípios. 

 
Tabela 4 – Informações sobre os Indicadores nas Regressões Logísticas 

DCL/RCL - - <0,01 DCL/RCL - - <0,01
EDC/RCL - - <0,01 EDC/RCL - - <0,01
ADF/RC - - <0,01 (PF-AF)/RC - + <0,01
(PF-AF)/RC - + <0,01 (PF-AF)/(RCL-DESP.CL) - Ñ Signif ,998
(PF-AF)/(RCL-DESP.CL) - Ñ Signif ,921 DT/RO - Ñ Signif ,055
DT/RO - Ñ Signif ,079 (ED-AD)/RT - - <0,01
SO/RT + Ñ Signif ,274 SO/RT + Ñ Signif ,332

DC/RCL - - <0,01 DCL/RCL - - <0,01
EDC/RCL - - <0,01 EDC/RCL - - <0,01
ADF/RC - - <0,01 (PF-AF)/RC - + <0,01
(PF-AF)/RC - + <0,01 (PF-AF)/(RCL-DESP.CL) - Ñ Signif ,998
(PF-AF)/(RCL-DESP.CL) - Ñ Signif ,921 DT/RO - Ñ Signif ,055
DT/RO - Ñ Signif ,079 (ED-AD)/RT - - <0,01
SO/RT + Ñ Signif ,274 SO/RT + Ñ Signif ,332

Sig.

Sinal 
Esperado

Sinal 
Esperado

Sinal 
Esperado

Sinal 
Observado

Sig.
Sinal 

Observado
Sig.

Sinal 
Observado

Sig. Sinal 
Esperado

Modelo 1 Modelo 2

Modelo 3 Modelo 4 Sinal 
Observado

 
Em relação aos sinais, todas as variáveis significativas, com exceção do indicador (PF 

– AF)/RC, se comportaram de acordo com o esperado. Em outras palavras, estas 
variáveis/indicadores apresentaram sinal negativo, ou seja, quanto maior os seus valores 
menor a probabilidade do município ser classificado como de ‘Baixo Nível de 
Endividamento”. Isso significa que quanto maior os valores destes indicadores maior é o nível 
de endividamento.  

Porém, isso não acontece para o indicador (PF – AF)/RC. No caso deste indicador o 
esperado é que o sinal fosse negativo, da mesma forma que os outros indicadores. Entretanto, 
o sinal observado para este indicador na regressão foi positivo. Isso confirma o problema já 
identificado na análise descritiva. Vale salientar que o presente estudo não conseguiu 
identificar os motivos para tal troca de sinal, que é passível de novos estudos aprofundados e 
específicos sobre este indicador. 

 
5. CONCLUSÃO 

O foco do trabalho foi identificar quais os indicadores capazes de determinar/explicar o nível 
de endividamento de municípios capixabas, de modo a reduzir o número de indicadores a serem 
utilizados neste tipo de análise e assim facilitar o uso de indicadores desta natureza como ferramenta 
aos gestores públicos municipais. 

Para tanto, partindo-se da análise de municípios capixabas, aplicou-se a Análise de 
Conglomerados/Clusters para agrupar os municípios segundo o nível de endividamento 
medido pelos indicadores listados na revisão bibliográfica e a Regressão Logística para 
determinar quais são o indicadores capazes de explicar este agrupamento. 

Neste sentido, é importante ressaltar, da mesma forma que Mello et al (2006) fizeram, 
que o nível de endividamento não é formado por apenas uma variável (índice) conforme 
estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo necessária a utilização de vários 
indicadores para sua análise. Assim, o presente trabalho procurou avançar no sentido de 
definir, para o caso dos municípios capixabas, quais são os indicadores que efetivamente 
devem ser utilizados.  

Como resultado, tem-se que uma combinação (ou modelo) de quatro indicadores com 
seis dos nove indicadores inicialmente analisados pode ser utilizada de forma eficiente na 
análise do nível de endividamento, pois apenas estes indicadores se mostraram 
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estatisticamente significativos/relevantes para uma análise desta natureza. Esta modelagem 
permite ao gestor público a analisar o nível de endividamento dos municípios que fizeram 
parte do presente estudo.  

Dos resultados obtidos, destaca-se o fato de apenas os indicadores DCL/RCL ou 
DC/RCL; EDC/RCL; ADF/RC ou (ED-AD)/RT; e (PF-AF)/RC se mostraram significativos, 
sendo portanto os que devem ser utilizados numa análise do nível de endividamento. Assim 
sendo, os indicadores (PF-AF)/(RCL-Desp.CL); DT/RO e SO/RT não são relevantes para 
uma análise desta natureza. Adicionalmente, quanto ao sinal dos coeficientes, percebe-se que 
o comportamento foi de acordo com o esperado, exceto para o caso do indicador (PF – 
AF)/RC.  

Por fim, cabe ressaltar que a modelagem utilizada/proposta somente se aplica aos 
municípios sob análise. Não sendo, portanto, generalizável para outros municípios de outros 
estados. Diante dos resultados apresentados e das limitações do presente estudo, aponta-se 
uma possível agenda de pesquisa que possibilite: a) aprofundar os resultados obtidos com a 
presente amostra de forma a identificar os reais motivos para o comportamento dos sinais dos 
coeficientes a análise do endividamento dos municípios; b) ampliar o estudo para outros 
estados da Federação ou ampliar a amostra para municípios independente do estado (por 
exemplo, grandes municípios); e c) trazer contribuições ao debate acerca da significância dos 
índices propostos pela LRF, por Matias e Campelo (2000) e pela Fundação SEADE (1989). 
De certo, o presente estudo procurou destacar uma ferramenta que possa ser útil aos gestores 
públicos na análise do nível de endividamento municipal ao permitir verificar quais 
indicadores apresentados pela literatura da área são considerados significativos/relevantes a 
um dado contexto espaço-temporal.  
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