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Análise de componente principal (A.C.P.) é uma técnica de redução de dimensão. As componentes
principais são definidos como combinações lineares de p variáveis correlacionadas, sendo que todas as
combinações lineares são não correlacionadas com as outras. Considerando 40 melhores jogadores da
Copa das confederações, até o momento, segundo o rank da FIFA (Federação Internacional de
Futebol) foram estudadas as variáveis: idade, salário (milhões) , altura (cm), peso (Kg) . Verificou-se
que houve correlação entre as entre as variáveis. A primeira e segunda componente explicaram
76,44% da variação total e a gráfica do scree plot detectou que poderia ser considerada duas
componentes. Os componentes principais são definidos como combinações lineares das 4 variáveis
acima mencionadas. Observou-se que as variáveis altura e peso possuem correlação positiva de
magnitude alta, respectivamente, com componentes de maior importância, ou seja, a que explicou 71%
da variação total. Observou-se que a idade e o valor de mercado possuem magnitude negativa e
positiva, respectivamente, na segunda componente principal. Assim, o peso e a altura tem bastante
influência para os 40 melhores jogadores do mundo na copa das confederações, e a idade e o valor de
mercado sempre contribuem para os melhores do mundo.
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