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Capítulo l

Introdução

Nas últimas décadas, temos observado a grande importância da Estatística como

ciência, e como é sua influência na tomada de decisões. Dentro das diferentes me-

todologias que são utilizadas pela Estatística encontram-se os À/éfodos de .Análise

.A/uZ&íuaóada, que surgem como uma necessidade de análise em pesquisas com base

em um conjunto de variáveis, apresentando uma alternativa diferente à análise por

separado de cada uma das variáveis. A Análise Multivariada permite a confrontação

entre numerosas informações contidas nestas variáveis, o que pode ser muito mais

conveniente que uma análise de cada uma delas, separadamente.

No entanto, o entendimento na obtenção dos resultados e nas operações matemá-

ticas que estes envolvem, às vezes, é um tanto complicado. Assim sendo, pode ser

muito mais conveniente apresentar os resultados graficamente. Poder observar resul-

tados graficamente implica em visualizar a tendência de conjunto de dados, tendência

que muitas vezes encontra-se escondida dentro de grandes tabelas de dados.

A capacidade que métodos gráficos têm de proporcionar ferramentas que mostram
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de forma clara as tendências, as aglomerações, os pontos discrepantes, a hierarquiza-

ção e a eliminação de efeitos pontuais ou marginais, que podem perturbar a percepção

global, tem permitido o desenvolvimento e interesse sobre os mesmos, e estes vêm

sendo aplicados a uma diversidade de campos como a Ecologia, Lingüística, Econo-

mia, Marketing, Setor Bancário e de Seguros, Sociologia, Medicina, Biologia, etc,

(Escofier e Pagos, 1990).

Dentre as diversas técnicas multivariadas, a Análise Fatorial ou o que se entende

por Análise Fatorial na escola francesa (Análise de Componentes Principais, Análise

de Correspondência Múltipla, Análise Fatorial propriamente dita) ocupa um lugar

primordial, e pode ser utilizada individualmente ou em conjunto com outros métodos

de classificação. Prioritariamente é escolhida por dois motivos:

permite visualizar em sentido literal, agrupamentos, tendências, oposições e

aproximações, di6cilmente dicernidos diretamente de uma tabela de números,

inclusive depois de testes exaustivos;

mediante gráficos, o estatístico pode comunicar os resultados de forma clara e

coerente, sem necessidade de se fazer demasiado tedioso, como no caso de uma

exposição de tabelas e números, a pessoas que podem não ser estatísticos, mas

precisam da interpretação e compreensão dessa informação, sem necessidade de

entender a formalização matemática por trás dela.

Os desenvolvedores do conceito da Análise Fatorial Múltipla (AFM), Brigitte Es-

cofier e Jerõme Pagos, justificam a terminologia Análise Fatorial (AF) empregada,

uma vez que existem diferentes métodos adaptados a diferentes tipos de dados, mas

o princípio deles é único. Matematicamente constituem-se em gráficos de nuvens de

pontos correspondentes a linhas ou colunas de uma tabela em estudo. As representa-
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ções de linhas e colunas relacionam-se freqüentemente e tratam de expressar os dados

em duas dimensões.

A nomenclatura francesa de Análise Fatorial considera que a Análise de Compo-

nentes Principais (ACP) utilizada em variáveis numéricas, a Análise de Correspon-

dência (AC) e a Análise de Correspondência Múltipla (ACM), aplicadas a variáveis

categorizadas, são os diferentes métodos que apresentam esse tipo de tabelas, e de-

pendem do tipo de variável ou medida usada. A metodologia se apoia principalmente

na procura de reduzir a dimensionalidade dos dados sem perda significativa de va-

riabilidade, buscando uma relação de fatores com indivíduos e com as variáveis e

tentando encontrar tipologias de variáveis de indivíduos e tendências entre os dados.

Neste trabalho, os termos /açor e componente princípa/ serão utilizados sem distinção

alguma, tendo em consideração a terminologia utilizada pelos autores de AFM.

O objetivo principal desta dissertação é destacar as vantagens da AFNI frente

aos métodos clássicos de redução de dimensionalidade mais usados, como ACP ou

AC. A AFM nos permite incluir na análise novas variáveis que representam grupos de

variáveis. A AFM permite reponderar a importância das variáveis iniciais contidas em

todos os grupos nos casos em que somente um deles explicaria quase toda variabilidade

dos dados. Além disso a AFh/l permite analisar variáveis numéricas e categorizados

conjuntamente, permite analisar conjuntamente grupos de indivíduos e comparar

os distintos resultados, pondendo assim estabelecer que grupos de indivíduos têm

comportamento similar ou distinto, de coima global e em cada grupo de variáveis,

encontrando diferenças e proximidades dentro de sub-grupos de interesse, dentro de

um mesmo conjunto de dados.

Como foi mencionado, a AFM permite a inclusão de variáveis qualitativas. A
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pergunta natural é: existe alguma relação entre as CPs gerais e as dos sub-grupos

de variáveis? Isto de fato implicaria em obter comparações das CPs obtidas para

as diversas combinações de níveis das variáveis mencionadas, tendo assim, várias

tabelas simultaneamente. Uma vez obtidas Citas tabelas por nível, ou por grupo

de variáveis, perguntamos: é possíve/ de a/gama forma a.nalisar em coiÜunüo esses

resultados? É possível descrever o conjunto de dados não só separadamente por

grupo (ie variáveis senão também, collyunÉamente, pejos grupos formados? E possível

estabelecer relações entre as diferentes componentes encontradas em cada grupo? Se

ãor possível, como desenho/ver isso? A ideia não é apenas sobrepor cada plano fatorial

encontrado um sobre outro; deve-se ter em mente que a variabilidade das diferentes

componentes principais e das variáveis dentro de cada grupo são diferentes, porém não

estão dentro de um plano comum. Lembrando que cada componente é a combinação

linear das variáveis em uma certa dimensão, torna-se mais complexo se a quantidade

de variáveis dentro de cada grupo é diferente. É possível encontrar tipologias de

variáveis e de indivíduos que melhorem a análise dos dados?

A Análise Fatorial Múltipla proporciona tais tipologias e permite trabalhar com

dados que podem ser encontrados em múltiplas tabelas, seja porque dentro de tabe-

las de variáveis percebe-se sub-tabelas formadas por diferentes grupos de variáveis

ou tabelas mistas, formadas por variáveis quantitativas e qualitativa. Pode-se tam-

bém considerar o caso em que se tem o mesmo conjunto de variáveis, avaliadas em

diferentes conjuntos de indivíduos .

Este trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 apresentamos

a descrição dos problemas práticos a serem desenvolvidos, nos quais se considera a

AFM como o método de análise; no Capítulo 3 apresentamos os métodos utilizados

em nosso exemplo de aplicação, isto é, a ACP e AFM, como mencionamos algumas
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metodologias de tratamentos de dados multivariados; no Capítulo 4 apresentamos

uma aplicação referente aos dados das notas obtidas pelas pessoas que prestaram

vestibular na UFMG no ano 1997, tendo por objetivo mostrar como a AFM trabalha

com grupos de variáveis obtendo resultados melhores do que os da ACP, e no Capítulo

3 apresentamos uma outra aplicação tendo como objetivo mostrar uma comparação

entre a ACP e a AFNI onde destaca-se a importância de fazer uma análise consi-

derando a totalidade dos indivíduos, e por sub-grupos de indivíduos, avaliados por

variáveis e grupos de variáveis.



Capítulo 2

Descrição dos Problemas

Esta dissertação foi motivada pelo fato de que existem muitos problemas de análise

de dados que apresentam variáveis quantitativas e qualitativas (categorizadas) . Além

disso, dentro do conjunto de variáveis quantitativas pode-se identificar conjuntos

de variáveis que medem aspectos específicos, que de forma natural se agrupam em

conjuntos que às vezes são definidos pelo pesquisador. De fato, pode ser um erro

tratar de resolver o mencionado problema por ACP, pois pode-se ter componentes

influenciadas por um só desses grupos. A necessidade de ter alguma forma de analisar

simultaneamente esses conjuntos de dados foi que motivou a procura por um método

que nos permita solucionar o problema, optando pela Análise Fatorial M.últipla.

Neste trabalho, serão tratados dois problemas práticos descritos a seguir



2.1 AFM para variáveis avaliadas no vestibular

Atualmente a grande demanda de jovens pelo ingresso em uma universidade e as

diferentes provas aplicadas para avaliar os alunos, nos fazem questionar quais são os

conhecimentos necessários, que matérias devem ser dominadas pelos alunos, quais

são os tipos de alunos que estão ingressando nas universidades e que matérias foram

as que dominaram. Na busca de indicadores ou índices que possam avaliar o conhe-

cimento dos alunos, optamos pelos métodos multivariados que procuram a obtenção

de diversos fatores que possam explicar de forma adequada como é o desempenho

dos jovens nos vestibulares. Para isso consideramos as notas de 12093 alunos no ves-

tibular na Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 1997. A base de dados

contém grande número de variáveis qualitativas e qualitativas e a título de ilustração

usaremos as variáveis descritas na Tabela 2.1:

Tabela 2.1: Variáveis avaliadas em postulantes à Univer-

sidade Federal de Minas Gerais

# variável

l

2

3

4

5

6

7

Nome Descrição

Sexo hlasculino, feminino

Idade Faixa etária (grupos de 9 anos)

Português Nota obtida em português

Matemática Nota obtida em matemática

Geografia Nota obtida em geografia

História Nota obtida em história

Inglês-Francês Nota obtida em inglês/francês

continua na pródma página
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continuação

Tabela 2.1: Variáveis avaliadas em postulantes à Univer

cidade Federal de Minas Gerais

8

9

10

Biologia

Física

Química

Nota obtida em biologia

Nota obtida em física

Nota obtida em química

Encontrar fatores baseados nas variáveis observadas nos possibilita avaliar os alu-

nos não só pelas notas obtidas nas disciplinas, mas relacionar esses fatores com as

variáveis categorizadas sexo e faixa etária. Assim, estamos interessados em saber

quais são os favores que mais influem para que alunos ingressem na faculdade, como

por exemplo, em quais matérias necesitaram ter melhor desempenho. Dependendo

da faculdade em que querem ingressar, os alunos devem dominar certas matérias

mais do que outras. Para isso as variáveis estudadas são as consideradas para avaliar

o conhecimento das diversas matérias, assim como, algumas variáveis de estratifica-

ção, como idade e sexo. De antemão pode-se classificar os alunos em grupos; os que

têm melhor desempenho em matérias de ciências e aqueles que se saem melhor em

humanas, podendo então, identificar grupos de indivíduos e grupos de variáveis que

avaliem um respectivo conhecimento. Ou de forma mais geral, podemos perguntar se

as componentes principais encontradas para toda a população de alunos são válidas

para sub-grupos dentro da população, definidos por faixas etárias ou por sexo, por

exemplo. Se os fatores da população como um todo não são válidos para os sub-

grupos, pode ser de interesse investigar como os construtos ou falares encontrados

8



nos diferentes grupos se relacionam entre si. Na presente pesquisa, damos resposta

às inquietudes para as populações por faixas etárias e por gênero.

2.2 AFM para confirmar os fatores indicadores de

inteligência emocional

Nosso segundo problema prático é relacionado a validar os fatores obtidos para uma

amostra na população de Lama - Pera, tanto para as diferentes faixas etárias, como

por gênero, ou sda, estamos interessados em descobrir se os favores propostos por

Baton (1997) e BarOn (1996) em Toronto-Canadá, aplicados nos E.E.U.U., e confir-

mados para a população peruana no ano 2001, são validados para os grupos definidos

por faixa etária, como pala grupos de homens e mulheres. Se os fatores não são

os mesmos, então surge a necessidade de saber como se relacionam interna e exter-

namente, que grupos estão mais próximos, quais são mais diferenciados dos outros,

etc

A Dra. Nelly Ugarriza Chávez fez uma adaptação da pesquisa EQ-l Baton Emo-

tional Quotient Inventory do Dr. Reuven Bar-On realizada nos Estados Unidos, em

1997. Para isso foi considerada uma amostra anal de 1996 pessoas de 16 anos ou

mais, distribuída de acordo com a Tabela 2.2.

A inteligência emocional como a define BarOn (1997) "é um conjunto de capaci-

dades, competências e habilidades não cognitivas que influem na habilidade própria

de ter êxito ao afrontar as demandas e pressões do meio ambiente". Como ta], a

inteligência emocional ê um fator importante para determinar a habilidade própria

de ter êxito na vida, e influencia diretamente o bem-estar psicológico geral. Detalhes
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de como os favores e as variáveis são obtidos encontram-se em Ugarriza (2001)

Os objetivos da pesquisa foram adaptar o inventário do quociente emocional con-

siderando as características sócio-culturais da população, descrever os efeitos dos fa-

tores sexo e idade, determinar a confiabilidade e validade do construto do inventário

e desenvolver normas de administração, qualificação e interpretação dos resultados.

A amostra foi tomada com o objetivo de representar a população de Limo Me-

tropolitana, segundo sua distribuição porcentual por idade. Esta população difere

substancialmente da população americana, no contexto de grupos etários com pre-

dominância de pessoas de maior idade. Para lograr a extrapolação à população

considerou-se o último censo do 1999 ("Encuesta nacional de jogares ENAHO, INEI,

1999") e adotou-se a amostra proporcional.

Tabela 2.2: Distribuição da amostra por sexo e faixa etária

É considerável destacar que 41,2% da amostra é masculina, e 58,8% é feminina.

Dos casos avaliados 114 são de escola de ensino médio (5,7%), 656 são universitários

(32,9%) e 1226 (61,4%) são entre profissionais, têcnicos, empregados, donas de casa

e desempregados.

O modelo de inteligência emocional de BarOn (1997) considera os seguintes fatores
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Idade Masculino Feminino Total Porcentagem

15-24 263 323 586 29,36

25-34 178 289 467 23,39

35-44 145 243 388 19,44

45-54 109 172 281 14,08

55>= 128 146 274 13,73

Total 823 1173 1996 100,00



e as correspondentes variáveis relacionadas

e Componentes Fatoriais Intrapessoais: Compreensão de si mesmo (CM), Asser-

tividade (AS), Auto-conceito (AC), Auto-realização (AR), Independência (IN);

8 Componentes Fatoriais Interpessoais: Empatia (ENI), Relações interpessoais

(RI) , Responsabilidade social (RS);

e Componentes Fatoriais de Adaptabilidade: Solução de problemas (SP), Prova

da realidade(PR), Flexibilidade(FL);

8 Componentes Fatoriais da Condução do Estresse: Tolerância a estresse (TE),

Controle dos impulsos (CI);

e Componentes Fatoriais de Estado de Ânimo e Motivação: Felicidade (FE),

Otimismo (OP).

O autor considerou a escala Likert pala a avaliação de cada pergunta, escala de

resposta de autoclassi6cação de cinco pontos: 1= Raramente ou nunca, 2= Poucas

vezes, 3:= As vezes, 4= Muitas vezes e 5= Com muita freqüência ou sempre.

O problema que logo surge é poder avaliar se os favores obtidos pelo inventário

de BarOn têm validade nas diversas sub-populações formadas pelas diferentes faixas

etárias e por sexo. Uma vez que se tem uma tabela com sub-tabelas identificáveis,

neste caso por indivíduo, desenvolveremos a AFM com o fim de avaliar os sub-grupos

de indivíduos com base nas diversas variáveis propostas no teste de BarOn. Assim,

se os resultados dos favores por grupos são os mesmos, os resultados projetados nos

planos das CPs finais devem ser muito próximos, caso contrário pode-se dizer que os

diversos fatoies obtidos em cada grupo etário são diferentes.
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A AFhl proporciona a solução de representar as diversas CPs em uma região onde

se possa comparar os diferentes resultados, o que faz com que a análise seja muito

mais rica em informação, pois nos permite encontrar não só tipologias baseadas nas

variáveis, mas além disso, encontrar tipologias de grupo de variáveis, e descrever os

resultados poi ambas tipologias encontradas.

A existência de grupos de variáveis conduz a querer descrever os indivíduos não

só por meio do conjunto das variáveis, mas também através de cada um dos grupos

Para isto, é sempre possível realizar uma análise separada para cada grupo; no en-

tanto os resultados obtidos independentemente são diÊcilmente comparáveis entre si.

Por exemplo, a identidade de sub-espaços fatoriais pode ser mascarada pelas rota-

ções. Pala comparar as tipologias é necessário situa-las no espaço referencial comum

(Escofier e Pagos, 1990).
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Capítulo 3

Metodologia

Neste capítulo apresentamos diferentes métodos empregados para a construção de

favores, baseados em tabelas de dados multivariados, com o propósito de encontrar

construtos que expliquem adequadamente os dados. Antes de descrever esses mé-

todos, apresentamos nas duas próximas seções um resumo sobre a representação de

dados em espaços de dimensão menor que a original.

3.1 Representação dos dados e espaços gerados

A tabela de dados padronizada dispõe a massa de informação em uma tabela retan-

gular. Para fixar as idéias, seja R a matriz de respostas iniciais, as linhas (i - 1, -.., n)

podem representar os n indivíduos ou observações, as colunas (j - l, ..,p) serão as

p variáveis, que podem ser medidas numericamente ou ser atributos ou qualidades

observadas nos indivíduos. Com o objetivo de utilizar os métodos de estatística ex-

ploratória multidimensional, é útil representar geometricamente as n linhas e as p

13



colunas da tabela de dados por pontos. As nuvens de pontos podem ser

e a nuvem de n indivíduos (nuvem de pontos por ]inha, denotado por ]V/) situada

no espaço p dimensionar R' de variáveis (colunas); cada uma das n linhas é

representada por um ponto de p coordenadas;

e a nuvem de p variáveis (nuvem de pontos por coluna, denotado por /Vv) situada

no espaço de n dimensões /Z" de indivíduos (linhas); cada uma das p colunas é

representada por um ponto de n coordenadas.

A tabela de dados padronizada denotada por X, é uma matriz na qual cada

vetor, linha ou coluna, representa um ponto em BP ou em R", isto é, uma nuvem de

indivíduos denotado por .nri ou uma nuvem de variáveis denotado por .Nt' A tabela

de dados é formada por um conjunto de indivíduos descrito por vários grupos de

variáveis. Cada grupo de variáveis transformadas constitui uma tabela Xk, que pode

ser representada pela nuvem /\e ou /\rkv

Todas as variáveis são definidas para o mesmo conjunto de indivíduos, de forma

que se possa dispor todos os dados em uma só tabela, colocando as tabelas lado a

lado e formando uma tabela geral de indivíduos e variáveis. Denotaremos por:

e X: tabela completa padronizada;

e n: número de indivíduos;

8 K número de grupos de variáveis;

e Xk :sub-tabela formada pelo k-ésimo grupo de variáveis das p variáveis;

e p: número de variáveis;
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Figura 3.1: Tabela X

B pk: número de variáveis do grupo k;

Podemos observar graficamente como podem estar dispostas as variáveis na tablela

de dados X, na Figura 3.1.

Considerando como exemplo os dados da pesquisa realizada com os 12093 que

prestaram vestibular na UFMG no ano 1997, temos 10 variáveis das quais 8 são

quantitativas, agrupadas naturalmente em dois grupos de variáveis Ciências e .Hu-

manas. Esses grupos estão constituídos por quatro variáveis quantitativas cada um.

As variáveis restantes são de classificação (qualitativas). Então, identificando temos

que n := 12093 estudantes, -K = 2 grupos de variáveis, pl::4, e p2=4 variáveis em

cada grupo
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Em cada uma das dimensões da tabela de dados precisamos observar qual é o

comportamento dos dados. Por isso, definimos duas distâncias (ou duas proximida-

des) entre seus elementos linha ou coluna. O conjunto das colunas permite definir,

com ajuda de fórmulas convenientes, as distâncias entre as linhas. Da mesma forma,

o conjunto de linhas permite calcular as distâncias entre as colunas. Os pontos e as

distâncias entre eles permitem definir a nuvem de pontos

Uma forma ótima de visualizar a nuvem é projetar os pontos sobre planos ou sobre

direções que minimizem as deformações que a projeção implica. Observando dois

pontos em particular ({, í'), se a distância entre eles é d(i,i')' quando são projetados em

uma direção H qualquer (ver Figura A.l do Apêndice A), d2 .{,) pode ser decomposta

como a soma dos quadrados dos catetos gerados, sendo a hipotenusa a distancia

aR :,.. Então o cateto que ê a distância entre as projeções dos pontos na direção .l/,

é menor ou igual a d2 ,{,)' mas o objetivo é encontrar componentes que expliquem a

maior variabilidade, então busca-se a maximização das novas distâncias de todos os

pontos. Para isso, pode-se buscar o sub-espaço unidimensional .f/ que maximiza a

soma dos quadrados das distâncias entre as projeções sobre .ll de todos os pares de

pontos (i, i'), isto é,

«- IÊ Ê -'o; :olL {=1 {/>ã a

Se cada ponto recebe um peso wi, a soma ponderada que se pretende maximizar é

lxx«:«:,''«'; :ul.

(3.1)

Desta forma calcula-se o sub-espaço vetorial que ajusta o melhor possível a nuvem

de pontos; com respeito à análise de componentes principais, este último critério é
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equivalente a obter as projeçoes correspondentes a

em que G designa o ponto médio ou centro de gravidade das projeções

E w:d' ({; G)
lZ

Não obstante, nem sempre o interesse é pela forma da nuvem, algumas vezes sua

posição com relação à origem é mais relevante. Assim, ao analisarmos as componentes

principais, estamos interessados no início pela forma da nuvem de pontos, mas é

a posição com relação à origem das variáveis que terá sentido no outro espaço, a

projeção sob o sub-espaço .# que maximiza as distâncias dos pontos a seu centro de

gravidade (ver Seção A.l).

O modelo de análise com relação à origem, designado aqui sob o nome de análise

geral, permite dar conta de distintas situações. Nada mais é do que uma representa-

ção geométrica da decomposição nos valores singulares, representados pela primeira

vez por Eckart e Young (1936) e Eckart e Young (1939) para tabelas retangulares,

generalizando os trabalhos relativos às matrizes quadradas. Gifi(1990) menciona

também os trabalhos prévios e independentes de Beltrami(1873) e Jordan, Vinzi,

Chatelin e Louro (1874) (ver também Gower (1966) e Gabriel (1971)). O problema

que se propõe solucionar é um problema de redução puramente numérico, isto é, um

problema de se compactar os dados (Piron, Lebart e h/lorineau, 1995) ou de redução

da dimensionalidade dos dados em fatores, componentes principais, construtos ou

traços latentes, como vêm sendo conhecidos.
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3.2 Ajuste da nuvem de indivíduos no espaço de va-

riáveisB

Para simplificar a formulacão consideramos primeiramente p variáveis observadas

para n indivíduos e que zij denota a .j-ésima variável observada para o {-ésimo indi-

víduo, padronizada de forma que

«:, - !!L:;:2, (3.2)sÃq'n

onde rij é a resposta do {-ésimo indivíduo para a j'ésima questão e fj e sj são
respectivamente a média e o desvio padrão amostrais da .j-ésima questão.

Sob uma nuvem de indivíduos (n indivíduos) definidos no espaço de variáveis RP,

cada uma das n linhas da tabela X. é considerada como um vetor ou um ponto em

RP. Se a nuvem está contida no sub-espaço vetorial de q dimensões de RP, isto é, q <

p, o problema de redução de dimensionalidade está praticamente resolvido com um

conjunto de novas variáveis em RÇ que representem também a nuvem de indivíduos

ou se aproxime a ela o mais possível. Estamos à procura de um sub-espaço vetorial

de q dimensões, ou seja uma direção linear passando pela origem, que apresente o

melhor ajuste possível da nuvem de pontos.

É necessário para isso definir o vedor unitário nessa direção. Seja u este vedor

coluna associado à matriz X, e por uT a sua transposta. Considera-se que u é

ortonormal, isto é, uTu = 1. Define-se também a matriz de dados padronizados

como X, onde cada zi( {-ésima linha de X) representa um indivíduo em n'

Observando a Figura 3.2, a norma ou longitude da projeção O.H, de um vetor

OÀ/, que representa a posição de um indivíduo xí no sub-espaço contido na direção

de u, não é outro que o produto escalar de OM, por u, a soma dos produtos termo

18



Espaço Rp

Figura 3.2: Projeção de um ponto sobre o eixo H

a termo dos componentes de O.A4. e de u, isto é,

0.ZL =< zí, u >= )1, zíjuj

P

lJ

Cada uma das n linhas da tabela X é um vedor individual aci em RP. O produto

matricial Xu é um vetor coluna de n elementos, onde cada termo é o produto escalar

de uma linha de X por u:

":: ''' ":, l l ":

X.u :; -' zij «j 1 - E;«:j"í (3.3)

"«: ''' "«« l l ",
São os n componentes do vedor Xlu que situam sobre u as n projeções O-Hi dos

pontos da nuvem. Entre os critérios de ajuste de um sub-espaço a uma nuvem, o
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que se preserva e que conduz seguramente aos cálculos analíticos mais simples, é o

critério clássico dos mínimos quadrados. Ele consiste em encontrar a direção máxima

da nuvem de pontos e em conseqüência tornar mínima a soma dos quadrados das

diferenças, devido a que Jv. e .Hi representam o mesmo indivíduo e é desejável que o

indivíduo e sua projeção sejam o mais próximos possível, ou seja, deseja-se minimizar

>ll: (w: -H: y . (3.4)

Pelo Teorema de Pitágoras aplicado a cada um dos n triângulos -H,OM, tem-se a

relação

lZ

lZ

>l:(w:x:y y - >1:(ox.)'. (3.s)
{-l á-l {-l

Como a quantidade )ll:Z:t(O.aZ,)2 é uma quantidade fixa, independentemente do vetar

u, então minimizar (3.4) é equivalente a maximizar a quantidade:

}:(o&)'
Mas

(0-H:)T =< .«:, uT

e, generalizando para os n pontos, { = 1...m,

C)H -- X.% --< X. ,u '>,

o que conduz a encontrar u que maximiza a seguinte forma quadrático:

>:(0.H:y "0.H - (X")'X" - "'X"Xu
sujeito à condição uTu= 1. Seja ui o vetor que maximiza a forma quadrático acima.

O subespaço bidimensional que melhor representa a nuvem contém necessariamente

os subespaços gerados por ui- Em seguida procura-se u2, o segundo vedor básico

deste subespaço, ortogonal a ui que torna u;XTXu, máximo. Prossegue-se desta

forma até obter o sul>espaço de q dimensões.

n

l2
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3.3 Métodos para o estudo de uma tabela de dados

Dentre os diferentes métodos que a análise multivariada de dados tem para desen-

volver ferramentas que permitam a análise como um todo de diversas variáveis, os

métodos fatoriais têm um lugar especial. O objetivo primordial destes é a redução da

dimensionalidade dos dados e a obtenção de novas variáveis (componentes, favores,

variáveis latentes, construtos ou índices) que contenham informação relevante dos

dados e que expliquem de forma adequada a estrutura de correlação existente.

Quando se dispõe de uma única tabela de dados sobre a qual se deseja obter re-

sultados, a análise multivariada nos apresenta diferentes métodos. Entre eles temos a

Análise de Componentes Principais, Análise de Correspondência Simples e Múltipla,

Análise Fatorial Exploratória e Confirmatória, entre os mais destacados. Desenvol-

vemos brevemente a ACIP, o método que está ligado à Análise Fatorial À'múltipla,

metodologia proposta para a análise dos problemas descritos nesta dissertação.

3.3.1 Análise de componentes principais

É uma técnica estatística que transforma linearmente um conjunto de p variáveis

quantitativas em um conjunto de fatores com um número menor, digamos q, variá-

veis não correlacionadas, que explicam uma parcela substancial da variabilidade do

conjunto de informação disponível. As p variáveis originais (XI , ---., X.) são transfor-

madas em (}rl, ...., XP) denominadas componentes principais, de modo que y; é aquela

que explica maior parcela de variabilidade total, y2 explica a segunda maior parcela

e assim por diante (Barroso e Artes, 2003).

Esta técnica que foi desenvolvida por (Pearson, 1901) e por (Hotelling, 1933), tem
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como primeiro resultado combinações lineares interpretáveis das variáveis, mas geral-

lista conserva só algumas destas variáveis, reduzindo a dimensionalidademente, o an

dos dados

a

A Análise de Componentes Principais depende só da matriz de covaiiâncias (E)

ou da matriz de correlação (p), de (XI, ...., X,). Não requer qualquer suposição sobre

a forma da distribuição multivariada dessas variáveis; assim procura a descrição e

entendimento da correlação das variáveis

Dada uma matriz X representando n observações em p variáveis (XI, .. .,X.) o

propósito principal é determinar as novas variáveis (y;, ..-., yP), tal que }'. é dada pela

combinação linear das p variáveis de X

Definição 3.3.1 rÀ/ardia, -Kent e -Bibby, -ZP809 Seja X a matriz dos dados de do-

me«.ão n x p, "mpo;*' p" p «,iá«i., (X:, ...., XP) ' " {"di«ü". - .ó;e'"'çõ"
c.m «t« de medi. p e m«t,{, d' ««,Íânc{« E, .d' " "t" "Z-« (X:, ..,Xp)"

Então a transformação

. --,Y - P) (3.6)

per'mate obter 7zouas uariáueís chamadas comporzerites principais, onde I' é oMogonaZ,

compostcl pelos autouetores, correspondentes aos autouatores da matiz de uariância-

couariáncáa E = XrX, e ]'vE]' = A é a matiz dãagona/ dos autora/ares ÀI 2:

X2.... 2: Àp 2: 0.

Assim, desde blue E seja de6nida positiva, os autovalores Ài , À2. - , Àp são positivos.

A representação de E mediante a decomposição espectral permite encontram as CPs

e definir suas propriedades. A á-ésima CP de X é definida pelo i-ésimo elemento de

Y, dado por
'l:;.



y: (a - P), (3.7)

onde 'i é a i-ésima coluna de I', chamado {-ésimo vetor de cargas das CPs. A função

yí é a {-ésima componente principal de ao.

Dando um enfoque de estimação pelas primeiras CPs, o resultado para r compo

nentes principais será:

yi :; uiiXt + u2iX2 +

}/2 ;= u12XI + u22X2 +

+ u,tX.

+ u.2X.
(3.8)

}'; = UlrXI + U2r.X2 +

em que uij é o .j-ésimo elemento do vedor -r{

+ up,Xp,

Matricialmente pode-se denotar Y = VTa, onde V contém as r colunas corres-

pondentes aos primeiros r autovetores de XITX. A aproximação de X é dada por

X = VY onde Y é uma matriz de (r x n) das r primeiras componentes principais e
V é a matriz com os r primeiros autovetores de XTX (Jobson, 1989).

Diminuir a dimensionalidade dos dados procurando capturar a maior variabilidade

de X., é fazer com que as diferenças entre X. e X. sejam mínimas, no sentido de ter o

:ne«or tr(X -- Í)"(X -- .Í).

Logo, a quantidade a ser minimizada é

trl((X -- X)(X -- X)")l (X'X) - >:À-.
r

l
(3.9)

Uma «« q« X"X = 1'A.I'", e«tão tr(X"X) = tr(r.AI'") = tr(r"l'A)
tr(A) = }ll:L: Àk Isto faz com que o critério para obter as r primeiras CPs deve ser
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aquele que escolhe uma quantidade tal que os não escolhidos expliquem uma quan-

tidade menor ou não significativa de variabilidade dos dados. Pala maiores detalhes

do método pode-se ver Mardia et al. (1989).

3.4 Métodos para o estudo de múltiplas tabelas de

dados

A bibliografia nos permite encontrar muitos métodos para a análise das tabelas múl-

tiplas, desenvolvidos através dos anos, entre os quais a análise canónica generalizada

de Horst (1961), a de Carro11 (1968), a AFÀ/l de Escofier e Pagos (1994), a Split

Análise de componentes principais de Lohmõller (1989) e o algoritmo de máxima va-

riância de Horst (1965). O enlace entre PLS (Parcial Least Scluares ) e esses métodos

tem sido estudado na prática por Guinou, Latreille e Tenenhaus (2001) e por Pagos

e Tenenhaus (2001).

Descrevemos a seguir a Análise Fatorial Múltipla, foco deste trabalho

Análise Fatorial b/lúltipla (AFNI) é uma técnica multivariada usada para a redução

de dimensionalidade dos dados. Esta é empregada quando se tem um conjunto de

indivíduos (linhas) que são avaliados por diversas variáveis (colunas) onde pode-se

identificar grupos de variáveis ou um conjunto de variáveis avaliadas para grupos de

indivíduos.

Consideremos a primeira situação, a grande quantidade de variáveis em geral

encontradas faz com que naturalmente não seja possível identificar padrões de com-

portamento entre indivíduos. Além disso, há a necessidade de avaliar os dados como
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um todo, considerando todas as variáveis de uma vez. Isso dificulta ainda mais a pro-

cura desses padrões. Tentar visualizar tendências, relações, semelhanças e oposições

entre variáveis, procurando explicar melhor a variabilidade dos dados faz imediata-

mente pensar em uma Análise Fatorial (AF), mas isto é dificultado devido à presença

de grupos de variáveis influenciando na obtenção dos fatores ou eixos principais.

De acordo com este perfil, há várias sub-tabelas com as mesmas linhas, (geral-

mente indivíduos) avaliadas para diversos grupos de variáveis (formando sub-tabelas)

A análise dos dados pode ser enriquecida pois pode-se obter em cada sub-tabela, fa-

vores representativos interpretáveis considerando que todas as variáveis dentro de

cada grupo devem ser do mesmo tipo (quantitativas ou qualitativas). Assim, com

iguais objetivos dentro de cada grupo de variáveis, se aplica uma ACP, mas se tem a

dificuldade de que a variância entre os diferentes grupos tenham grandes diferenças

na construção dos eixos; daí surge a necessidade de procurar uma transformação na

sub-matriz que não altere a estrutura interna da nuvem gerada por cada sub-grupo

de variáveis, mas padronize de certa forma as influências dos diferentes grupos na

construção dos eixos fatoriais gerais. Foi provado que para que se cumpram estes

requisitos, a transformação deve ser isométrica, homotética e isomorfa. Uma das

transformações propostas consiste em ponderar a matriz de variâncias-covariâncias

por seu maior autovalor.

3.4.1 Algumas fundamentações da análise fatorial múltipla

Desde que foram criados os primeiros favores, índices ou construtor, os psicólogos

sempre têm a necessidade de tentar comparar se esses índices ou fatores obtidos para

um determinado grupo de pessoas ou indivíduos, servem para outro grupo distinto.
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Surgem então, técnicas como a Análise Fatorial Confirmatória, a Análise Procrustes,

ou os diferentes métodos citados na seção anterior, que procuram responder a estas

perguntas. Por exemplo, num determinado país, mediante a AF ou ACP pode-se

encontrar um labor ou construto que meça o índice de inteligência para crianças

de certa idade. A pergunta é: será que este índice serve para avaliar as crianças

da mesma faixa etária no Brasil? Os resultados que podem ser encontrados nestes

países podem ser comparados mediante uma Análise Procrustes. No entanto, dentro

deste conjunto de crianças, podem existir diversos estratos, determinados como por

exemplo por condições sócio-económicas, gênero, procedências de habitação (rural

ou urbana), etc. Surge a pergunta: globalmente valendo os mesmos fatores para os

diferentes países, valerão também para cada sub-grupo dentro de cada população,

isto é, valem também para os diferentes grupos populacionais? Como comparar

estes diversos grupos? Se os grupos são mais de dois, então a aplicação da Análise

Procrustes é inadequada.

Como se tem mais de dois grupos que devem ser comparados e estudados simul-

taneamente, devemos procurar aquelas transformações que permitam, aplicadas às

diversas tabelas, preservar as distâncias que existem entre os diferentes indivíduos e

variáveis. Estes tipos de transformações se denominam na Algebra, transformações

homotéticas e isomorfas.

Dentre todas as transformações sobre matrizes simétricas positivas definidas com

as quais trabalhamos na análise multivariada, as que são de nosso interesse são aquelas

que têm a propriedade de preservar o produto interno, ou seja as que conservam a

propriedade do produto interno e da norma. Entre estas se encontram a proposta

feita por Escofier e Pagos (1982). A importância dessa transformação está baseada

na interpretabilidade dos resultados, pois tem a propriedade de poder comparar as
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diferentes nuvens de pontos, que são representadas por matrizes. Todas elas podem

ser comparadas sendo levadas a um sub-espaço de menor dimensão, por meio de

projeções, de forma que pode-se explicar a maior variabilidade dos pontos. Para

conservar a forma da nuvem, esta transformação precisa ser isomorfa, e para conservar

a propriedade das distâncias entre os pontos precisa ser isométrica e homotética. O

fato de ser isométrica faz com que as propriedades do produto interno de uma matriz

por um vetar se conservem, e desde que para avaliar as distâncias entre os pontos

utiliza-se a norma euclideana, precisa-se que as propriedades da projeção euclideana

prevaleçam.

Cabe mencionar que, matematicamente, todas aquelas transformações em que

prevaleçam as propriedades da projeção euclideana serão de grande utilidade se o

que se deseja é medir distâncias, similaridades, proximidades, ou dissimilaridades

dos dados. No entanto, uma projeção depende do produto interno e da definição

de norma. Isto nos leva finalmente a trabalhar com aquelas normas euclideanas

mencionadas a seguir.

Seja ac um elemento do espaço euclideano de R'. Definimos as normas mais

conhecidas matematicamente e que englobam a qualquer outra como:

e o máximo dos elementos do vedor ac

hall. l:É:É,;

e a soma dos elementos do vetar ac

ll,ll: - >:1«:1
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e a soma do quadrado dos elementos do vedor z

«?l) (n«m«- 'udid«n«)
1/2S

ll,ll, - (}:
á-l

Pode-se concluir então, que aquelas transformações que possibilitam projetar de

um sub-espaço a outro, são aquelas que conservam as propriedades do produto escalar

de uma transformação, e para o caso de se avaliar uma medida nestes espaços, seria

adequada uma norma euclideana.

Sendo uma matriz um elemento do sub-espaço das matrizes de posto s (X. C

À/.*,), com os critérios acima mencionados, definimos aj como a coluna .j da matriz

.A e aij o elemento da matriz A na posição (i,.j), as transformações neste caso são:

ll.í4llm :: maxlÉj$s jaj 1 := maxlgigs,maxlgÉs jajjl ,
s s

ll.All: - }l:ja'l - >1:1':ji,
{-l {-l

; 'LI'Z ; s \i'Z

ll.Alt,(>1: ja'j') I':,I')("'''m" - 'udáde-«),
{-l {-l j-i

onde lail representa a norma respetiva do vedor coluna aJ

Desde que a matriz .A seja simétrica e positiva de6nida, pode ser decomposta

em uma matriz diagonal de autovalores multiplicada pelas matrizes ortonormais de

autovetores (decomposição espectral). Conclui-se que a primeira norma das acima

citadas, concorda com o maior autovalor, a segunda com a soma dos autovalores, e a

terceira com a raiz da soma dos autovalores.

Estas três transformações permitem comparar as diferentes nuvens de pontos e

variáveis, só que cada uma tem diferente propósito. Dividir pelo maior autovalor
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significa levar (mediante projeções) todas as diferentes nuvens a um único plano, o

espaço onde a variância interna de cada nuvem não influi na construção das variáveis

latentes ou componentes principais, pois todas elas se encontrarão dentro de uma

hiperesfera de raio 1, e mantém as propriedades de comparação entre variáveis e

componentes principais obtidas em cada sub--nuvem (ACP por grupo), que dão uma

maior interpretação à obtenção das componentes da nuvem total (ACP total) .

No caso em que se quer ter componentes, sem considerar a formação de possíveis

grupos entre variáveis, mas logrando que a variância total seja 1, isto é, quando as

novas variâncias indicarão proporção de variabilidade com relação à variabilidade to-

tal, deve-se utilizar a transformação da soma de autovalores; se fosse com respeito ao

desvio padrão, utilizar-se-ia a raiz quadrada da soma dos autovalores. Estes valores

têm diferentes interesses ao proposto por AFM (primeira transformação proposta).

Deve-se aplicar esta última transformação só se deseja-se comparar várias tabelas

colocando-as todas em uma super-tabela (tabelas justapostas), e analisando a pro-

porção explicada de variabilidade de cada uma das variáveis. Assim, variáveis com

baixa variância ficarão fora de nosso modelo, ou seja, a variância das variáveis influem

na construção dos eixos das componentes principais.

3.4.2 A metodologia da análise fatorial múltipla

A AFb/l é uma análise fatorial na qual cada grupo de variáveis é ponderada, com a

finalidade de reduzir o efeito dos grupos de variáveis na formação das componentes

principais anais. AFM permite o estudo de vários grupos de variáveis definidas sobre

um conjunto de indivíduos sob várias perspectivas, já usadas em outros métodos,

como a análise canónica (Carro11, 1968) e (Horst, 1961), e análise procrustes (para
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duas tabelas), STATIS (Structuration des Tableaux À 'lFois Índices ded la Statisti-

que) (Lavit, 1989) e INDSCAL de (Carroll e Chang, 1970).

A AFM é utilizada para explorar características na população por várias tabelas

de dados retangulares Xk, ou grupo de variáveis. Cada grupo pode ser de diferente

número de variáveis, assim como também podem ser grupos heterogêneos (quanti-

tativas ou qualitativas) no entanto, cada grupo é composto por um mesmo tipo de
variável.

Nesta dissertação os exemplos desenvolvidos são de grupos de variáveis quantita-

tivas; no caso de estar frente a grupos de variáveis categorizadas, desenvolve-se uma

Análise de Correspondência (AC), e os dados são ponderados de igual forma, pela

raiz do maior autovalor associado à matriz de distâncias entre as variáveis. Uma vez

ponderada, as variáveis categorizadas são analisadas seguindo o mesmo procedimento

que as quantitativas, e suas interpretações e projeções são feitas de forma similar a

qualquer variável quantitativa.

Princípios

A AFM trabalha com os seguintes princípios

Com os dados disponíveis e avaliados por grupo de variáveis, podemos realizar

a ACP para cada grupo. Assim, a dispersão dos indivíduos no primeiro conjunto

de variáveis está representada em uma nuvem que denotamos ]Vt , a qual está num

espaço RP' com dimensão pt. Da mesma forma, a dispersão de .i\q está num espaço

RPk com pk dimensões. Todas estas nuvens juntam-se num sub-espaço total RP que é a

soma direta de .K sub-espaços ortogonais. A nuvem total que apresenta os indivíduos

(nuvem -N/) pertence ao espaço R'
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Uma vez que -RP: , ..., RPK são sub-espaços ortogonais, a projeção da nuvem de

indivíduos Ar/ no sub-espaço RP' é a nuvem .Nlí, e mais geralmente, a projeção de N/

no sub-espaço .f?Pk é a nuvem Arki

Todas as dispersões de Aq estão contidas em BP; é possível então ter as simultâ-

neas (ou superpostas) representações projetadas sobre um mesmo espaço As proje-

ções são feitas sobre o sub"espaço gerado pelas componentes principais da dispersão

média (direção u,).

A nuvem ]VÜ/, que pertence ao sub-espaço BP', é projetada sobre um vetor u,,

de R' que não pertence a .lr''. A projeção de Aq sobre u, consiste em realizar
sucessivamente uma projeção sobre um vetar uk e logo sobre u, que contrai a nuvem

multiplicando as coordenadas por cos(0)Ê, onde 0Ê é o ângulo entre u, e u5. Tenha-se

presente que os vetores u, são ortogonais, mas não os uk, de onde vem a necessidade

de projetar sobre essas direções na representação simultânea.

A AFM é realizada em duas etapas

l .4náZise de cada grupo de uaríáueÍs Ía(;P das tabelas Xk,) : cada tabela é ana-

lisada separadamente; realiza-se uma Análise de Componentes Principais por

tabela Xk em cada caso e selecionam-se os primeiros dos autovalores resultan-

tes, denotados por ÀI Usualmente se costuma considerar todas as variáveis

com igual peso, no entanto, é possível designar às variáveis distintos pesos Em

um caso em que as variáveis são os fatores de outra análise, seria dada a cada

variável-favor peso igual ao da inércia ou desvio padrão;

2. .4rzáZáse GZoba/ ÍJnáZáse de Componentes Principais da tabela X) : na ACP da

matriz X formada por todas as variáveis, isto é, por todas as tabelas justapostas;
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cada tabela Xk é ponderada pelo inverso da raiz do maior autovalor ( 1 )

resultante da ACP de cada tabela, realizada no passo anterior.

Pode-se identificar outros usos da AFM, como por exemplo no caso de os mesmos

indivíduos avaliados pelo mesmo conjunto de variáveis, em diversos níveis de algumas

variáveis categorizadas ou em diversos tempos. Isto enriquece tanto as possibilidades

de uso que permite utilizar em tabelas de variáveis mistas (quantitativas e qualitati-

vas) como também em diferentes tempos Assim, o método é indicado para a análise

de enquetes realizadas nos mesmos indivíduos em diferentes tempos (estudos de pai-

nel) e as mesmas variáveis, para poder visualizar a evolução das mesmas ao longo

do tempo. O motivo pelo qual esses grupos de variáveis são afetados por seus pesos

deve-se essencialmente a:

e o número de v;

do grupo);

e a correlação das variáveis que formam o grupo: quanto existir uma forte corre-

lação entre as variáveis dentro de cada grupo, a influência do grupo será maior.

Isto é determinante para a construção dos principais fatores de variabilidade.

Com o propósito de equilibrar a influência dos grupos de variáveis, a Ali'M designa

a cada variável um peso Este peso é o mesmo para todas as variáveis dentro de um

grupo com a ânalidade de conservar a estrutura interna de cada grupo. Ao multiplicar

cada uma das variáveis do grupo pelo peso associado ao grupo, a variabilidade da

nuvem associada é multiplicada pelo quadrado desse peso em cada direção de seu

espaço.

Outro fato importante que cabe destacar, refere-se à multiplicação pelo falar
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(--7LT). Esta transformação permite que as diferentes variâncias existentes no con-

junto de dados sejam maximizadas pela unidade, ou seja tenham l como maior auto-

valor (ver Seção A.2). O objetivo desta ponderação ê equilibrar o papel dos grupos.

Sua influência se equilibra no sentido de que nenhum pode determinar por si mesmo

a primeira componente principal do conjunto. Segundo Escofier e Pagos (1990), a

ponderação tem duas propriedades associadas:

k

e existe uma influência balanceada para todos os grupos de variáveis na análise

global, porque a variância do primeiro eixo fatorial de cada grupo de variáveis é

igual a 1. Porém, a máxima contribuição de um grupo de variáveis à formação

de um eixo é limitada por um;

e todas as variáveis de um dado grupo têm um mesmo peso e portanto a estrutura

do grupo essencialmente não muda.

A AFM tem sido comparada com a Análise de Correlação Canónica de Clarroll

(1968) e STATIS (Lavit, 1989). Foi mostrado que a AFM apresenta melhores pro-

priedades relacionadas à comparação global entre grupos, em comparação à análise

de correlação canónica (Escofier e Pagos, 1990) e a simultânea representação de indi-

víduos em planos fatoriais é melhor se comparada a STATIS (Pagos, 1996). A AFM

considera outros métodos similares para a análise de tabelas de dados mistos. Em

outras palavras, grupo de categorias e grupos de variáveis quantitativas podem ser

analisados simultaneamente (Escofier e Pagos, 1986).
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3.4.3 AFM em .Rr: as variáveis

O espaço R/ contém as representações das variáveis. A cada uma de suas dimensões

associa-se um indivíduo. Esse espaço contém elementos que precisamos estudar:

e nesse espaço estão situadas as variáveis;

B as CPs obtidas dentro de cada grupo de variáveis também podem ser visualiza-

das nesse espaço E util ver as posições relativas destas CPs na mesma escala

que as variáveis.

A transformação proposta para as variáveis originais é dada por

pi-=#)
~" Sà©h ''

(3.10)

3.4.4 Representação das variáveis e CPs parciais nos eixos

globais

A representação se obtém diretamente da ACP da tabela completa X., isso permite

visualizar a nuvem de indivíduos e representar de forma ótima as correlacões entre

as varia;veia. Um dos destaques da AFM é que nos permite fazer um estudo das

correlações que os eixos globais têm com as componentes de cada grupo de variáveis.

Isso dá um aporte significativo à análise das CPs globais, que se faz última etapa da

AFNI

A busca dos fatores comuns aos grupos de variáveis foi estudada por Hotelling

(1933) com a ajuda da análise canónica. Nesta análise se busca simultaneamente

uma combinação linear das variáveis do primeiro grupo e uma combinação linear das
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variáveis do segundo grupo, tal que o coeficiente de correlação entre esses grupos seja

máximo; encontrando um par se procede em seguida com a busca de segundo par.

Tem-se proposto numerosas generalizações para grupos de variáveis. O objetivo é

procurar K combinações lineares de variáveis (cada combinação linear de um grupo)

tais que essas combinações estejam relacionadas o mais possível. Existem diversas

generalizações da Análise Canónica Generalizada (análise multicanõnica) baseadas

em diversas formas de definir a relação entre grupos de variáveis. Assim, pode-se

provar que a AFNI é um caso particular da Análise Canónica de Carroll.

Assim, a projeção das variáveis sobre os eixos fatoriais globais é dada por,

'p.-' .../R- -;f:x'ü-,

onde y. é a projeção das variáveis na a-ésima CP, u. é o autovetor na direção da

cz-ésima CIP, correspondente ao autovalor À. da matriz p = X'X e @. é cv-ésima CP

global. Denotemos o .j-ésimo elemento do vetor çp. por Paj, .i = 1, 2, ...p.. Daí, temos
7ZI / --\ /

«., -$ q#'h'

a

Então

P.j (zÍ,V'.).

A coordenada da .j-ésima variável no a-ésimo eixo principal é o coeficiente de

correlação desta variável com o fator @. (combinação linear das variáveis iniciais),

consideradas depois como variáveis artificiais, cujas coordenadas são constituídas

pelas n projeções de indivíduos sobre este eixo.

Do mesmo modo as componentes parciais representadas nos eixos principais são

dadas por

«.. -$Ü: *:'"-''



As deduções são apresentadas no Apêndice A

3.4.5 AFM em .RP: osindivíduos

O espaço .RP contém as representações dos indivíduos; a cada uma de suas dimensões

associa-se uma variável. Neste espaço buscamos:

uma representação gráfica da nuvem de indivíduos caraterizados pelo conjunto

de variáveis. Pelo exemplo, cada pessoa que prestou vestibular na UFMG no

ano 1997, pode ser representada no primeiro plano formado pelas primeiras CPs

obtidas na ACIP das 8 variáveis previamente ponderadas;

B uma representação das .l( nuvens de indivíduos caracterizados por CP obtida

em cada grupo de variáveis; estas são as projecões das CPs sobre o primeiro

lano formado pelas duas primeiras CPs da ACP global.P

A coordenada ou projeção de um indivíduo i sobre o c!-ésimo eixo principal é

escrita explicitamente como

@:- - }, ".l":J - 1>: u.J(11?f)?') v í - 1, 2, ...n,

que não é outra que a correlação do vedor indivíduo ie o autovetor u. da direção da

a-ésima CP, onde @{. é a projeção do {-ésimo indivíduo na a-ésima CP global, u. é

o vetor direção da a-ésima CIP global e sj o desvio padrão da .j-ésima variável.

Os indivíduos suplementares (aqueles que representam um grupo de indivíduos)

serão representados mediante projeções, como é indicado acima; eles geralmente são

JJ
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calculados como a média do respectivo grupo e são valores representativos do conjunto

de indivíduos. Em nossa aplicação serão calculados como do grupo a que pertencem.

3.4.6 Influência da ponderação dos grupos sobre as -K nuvens

/

Ao k-ésimo grupo de variáveis corresponde uma nuvem que representa os indivíduos,

denotado por ]\e situada num espaço de dimensão ph, denotado por RP' Lembremos

que a ponderação trata de equilibrar o papel dos grupos de variáveis, a qual consiste

na divisão pela raiz do maior autovalor, a cada uma das variáveis do grupo k res-

pectivamente. Esse coeficiente a ser idêntico para todas as variáveis do grupo, não

modifica a forma da nuvem Nlk, no entanto, normaliza as nuvens no sentido de que a

máxima variabilidade de toda nuvem Arlk em qualquer direção vale 1. Note que com

esta ponderação, duas nuvens homotéticas se fazem iguais.

3.4.7 Infiluência da ponderação dos grupos sobre a nuvem ]VI

associada às variáveis

Ao conjunto de todas as variáveis corresponde uma nuvem situada no espaço RP

Nesta nuvem, denotado por AÍ/, o quadrado das distâncias entre os pontos í e Z é a

soma dos quadrados de suas distâncias em ]VIJ (Escofier e Pagos, 1990)-

A distância entre dois elementos da nuvem .rV/ está influenciada pelos diferentes

grupos. Multiplicar os pesos iniciais das variáveis do grupo k por um coe6ciente clÉ

37



é um meio de equilibrar a influência dos grupos, pois a distância se calcula como

'ío,o }: ~*d' (i', z*)
.jcK'

Com a ponderação proposta, nenhum dos grupos pode ser mais preponderante na

formação na primeira direção da inércia ou variância.

As CPs maximizam a inércia das projeções de todas as variáveis. A inércia pro-

jetada sobre a nuvem /V/k pode ser interpretada como a contribuição do grupo, que
dividido oela raiz de ÀI equilibra a influência do grupoao ser

3.4.8 Qualidade de representação de cada nuvem ]\e

A qualidade da representação de cada nuvem Nlk é medida da forma clássica, pela

razão entre a inércia projetada e a inércia total da nuvem. Lembremos que o vedor

u, de R', sobre o qual é projetada N/h, não pertence ao sub-espaço no qual é situada

IP firma com sua Droiecão u! sobre esse espaço, um ângulo denotado pora nuvem, e

Of. Logo,

Qualidade da representação de .M/k sobre u, - [cos (0k)]2 x (Qualidade da representação

sobre uS).

Como em geral os valores de cos(0k) são pequenos, pois a soma é igual a 1, esta

medida é mais débil do que a obtida por ACP da nuvem ]\Ç. A análise trata de

fazer com que a distância entre os valores dos indivíduos avaliados pelos grupos de

v-ariáveis seja baixa, uma vez que um indivíduo é representado tantas vezes quantos

grupos de variáveis se têm (.K). No entanto esses pontos representam um mesmo
divíduo e devem estar próximos (chamados pontos homólogos). É lógico tomar ain
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inércia entra nuvens como medida de semelhança entre as projeções das nuvens sob

um eixo. Esse valor toma significado ao ser comparado com a inércia total. Assim,

calcula-se para cada eixo e para cada plano a razão entre a inércia enter grupos

(variabilidade dentro de cada grupo) e a inércia total. Essa razão constitui um bom

indicador da qualidade da representação superposta das nuvens .Wf. Se a razão ê

próxima de 1, todas as nuvens têm suficientes características comuns para justificar

um estudo detalhado de seus diferenciais, mas se é proxima de 0 as diferenças de

forma das nuvens são grandes e justificam um estudo por grupo
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Capítulo 4

Índices Propostos para Avaliar o

Ingresso à Universidade

Neste capítulo da dissertação, apresentamos um exemplo prático para a aplicação das

técnicas de AFM e a comparamos com a ACP normalmente utilizada, ressaltando

as virtudes da AFM no tratamento dos dados. A base corresponde ao conjunto de

variáveis avaliadas no vestibular de 1997 da Universidade Federal de Minas Gerais,

assim como a algumas das variáveis sócio-económicas sobre os alunos. O problema é

identificar fatores que estejam explicando como o ingreso à universidade se associa às

diferentes disciplinas avaliadas, assim como a variáveis que caracterizam os alunos.

O fato das variáveis apresentarem grupos referentes às matérias relacionadas aos

cursos de Ciências (Matemáticas, Biologia, Física e Química) e outro grupo às ma-

térias correspondentes a Humanas (Português, Geografia, História e Inglês-li'rancês) ,

nos faz optar por uma AFM. Para efeito de comparação aplicamos também a ACP.

A tabela de dados (Tabela 2.1) apresenta também variáveis categorizadas, que serão

40



incorporadas na análise como variáveis suplementares

4.1 Análise de componentes principais das notas

Para começar, fazemos um estudo de uma análise de componentes principais nos

dados quantitativos da base, ou seja, sobre as notas obtidas pelos alunos nas matérias

avaliadas no vestibular.

A análise foi baseada na matriz de correlação. Os resultados nos mostram que nas

4 primeiras componentes principais, a variabilidade dos dados é explicada em 80%

(Tabela 4.1).

Como pode ser visto na Tabela 4.2, a primeira CP é explicada por quase todas as

variáveis da mesma forma, dado que suas cargas estão compostas por números muito

próximos. Isto é esperado, porque as componentes principais buscam obter novas

variáveis que expliquem a maior variabilidade dos dados, e desde que as variáveis

tenham correlações próximas e se esteja avaliando o conhecimento em geral, espera-

se que a primeira CP seja um indicador do conhecimento global dos alunos. A

segunda CP apresenta um contraste entre Física e Português, a terceira CP também

apresenta um contraste de Geograâa com Química e Inglês-Francês, e a quarta CP

é basicamente associada a Inglês-Francês em contraste com Química. Em muitas

situações práticas, como neste exemplo, a primeira componente principal é como

uma média entre todas as variáveis.

Graficamente pode-se corroborar os resultados numéricos encontrados (ver Figu-

ras 4.1 e 4.2). Na Figura 4.1, podemos ver como todas as variáveis são atraídas para

o mesmo sentido da CPI. Estas varia'i'eis ao serem projetadas no primeiro plano, nos
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Tabela 4.11 A
CPI CP2 CP3 CP4 CP5 CP6

Desvio Padrão 0,0198 0,0072

Proporção de variância 0,5897 0,0787

Proporção acumulada 0,5897 0,6684

Tabela 4.2; ACP global - coeficientes das cç?111ponen.tes princ pais
CPI CP2 CP3 CP4 CP5 CP6

Matemática 0,3717 --0,3436

Biologia 0,3823 --0,0100

Física 0,3506 --0,5702

Química 0,3571 --0,1084

Português 0,3420 0,5190

Geografia 0,3407 --0,1459

História 0,3498 0,3372

Inglês-Francês 0,3316 0,3751
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0.0070 0.0066 0.0061 0.0058

0.0736 0.0650 0,0560 0,0513

0.7421 0.8071 0.8631 0.9144

-0.0864 0,1344 0.0991 -0.1978

0.2079 0.2850 0.0251 0.1932

0.0554 0.1930 0,1235 0,4409

0.4770 -0,4512 0.0078 0.3591

0.2034 -0,0505 0,7329 -0 .1379

0.6785 0,1533 0.1326 0.5965

0.2582 0.3445 0.5962 0,4646

-0.3878 0,7177 -0,2530 0,0980



Cümpanünto 2

Componente l

Figura Primeiro plano das componentes principais

43



Plano da la e 3a Componente Principal

H

Õ

0

Hist
Pat

H

Fis
H

Mat
H

Bio
'B

.Ing-Fra

B

0
Q.

0
0

CN

0

l#.>;:

0

0.0 0.2 0.4 0.6

CPI

0.8

Figura 4.2: Segundo plano das componentes principais

dão idéia de como vêm sendo formados os eixos principais. Observa-se claramente

que a primeira componente está relacionada com quase todas as variáveis, vemos

também que a segunda componente resulta no contraste que apresentam as variáveis

Português e Física.

Na Figura 4.2 pode-se observei que a terceira CP se vê explicada pelo contraste

das varia.fieis de Geografia versus Química e Inglês-lüancês.
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4.2 Análise fatorial múltipla da tabela de dados

Veremos agora o que acontece se aplicarmos uma AFM aos dados. Dividimos a base

de dados em três grupos de variáveis uma vez que sabemos que existem alunos que

têm mais pré-disposição para o estudo de Humanas que de Ciências, como também

que, ao contrário, alguns jovens têm mais pré-disposição para as Ciências que para

Humanas. Esta estratificação formará nossos dois primeiros grupos, aos quais será

incorporado um terceiro grupo de variáveis categorizados (idade e sexo).

4.2.1 ACIP em cada grupo de variáveis

Na tabela referente às disciplinas de Ciências

(Matemática, Biologia, Física e Química)

Primeiramente fizemos uma ACP na tabela formada pelos indivíduos avaliados pelas

notas nas matérias de ciências. Os resultados mostrados na Tabela 4.3 indicam que

as duas primeiras CPs explicam 82,5% da variabilidade e considerando uma terceira

CP, a explicação chega a 91,5%o. As componentes resultantes são descritas a seguir e

podem ser observadas na Tabela 4.4.

1. Índice de Conhecimento Geral em Ciências : deve-se notar que a primeira

CP explica a maior variabilidade dos dados e é explicada por todas as variáveis.

Assim, ao ser influenciada por todas, nos indicará o conhecimento geral sobre

elas

2. Componente Físico-Químico: a segunda CP é explicada na sua maioria

pelas variáveis Física e Química, é a diferença entre elas;
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3. Componente Matemático-Físico: notamos também que a terceira CP é

explicada pelas variáveis que dão as notas obtidas pelos alunos nas provas de

Matemática e Física;

4. Componente Bioquímico: já a quarta CP está mais vinculada às variáveis

Biologia e Química.

Tabela 4.3: Proporção da variância explicada por CP do grupo Ciências

Tabela 4.4: Coeficientes das variáveis para cada CP do grupo Ciências

Neste contexto, conclui-se que dentro deste grupo de variáveis exite uma estrutura

de correlação entre elas. As correlações entre todas elas podem ser consideradas

significativas, como se pode observar na matriz de correlação das variáveis (ver Tabela

4.5)
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  CPI CP2 CP3 CP4

Autovalores 2,797 0,503 0,361 0,339

Proporção de variância 0,6992 0,1258 0,0902 0,0848

Proporção acumulada 0,6992 0,8250 0,9152 l,oooo

  CPI CP2 CP3 CP4

Matemática 0,5068 0,3068 0,8055 0,0145

Biologia 0,5098 0,3624 0,1690 0,7617

Física 0,4872 0,6566 0,5591 0,1377

Química 0,4959 0,5860 0,1002 0,6330



Na tabela referente às disciplinas de Humanas

(Português, Geografia, História e Inglês-Francês)

As componentes são descritas a seguir com base na Tabela 4.7

1. Índice de CJonhecimento Geral em Humanas: as 4 variáveis explicam a

primeira CP que pode ser interpretada como um indicador do conhecimento

geral das matérias de ciências humanas;

2. Componente Geografia - Línguas Estrangeiras: a seg

contraste entre a variável Geograâa e Inglês-Francês;

unda CP apresentae

um

3. Componente Geografia - Português: a terceira é o contraste entre Geo-

grafia e Português;

4. Índice de Conhecimento de História: é a quarta componente principal e

está sendo explicada destacadamente pela variável História.

No grupo de variáveis humanas, a variabilidade explicada pelas duas primeiras

componentes principais chega a 77%. Considerando três componentes principais

explica-se 88,8% da variabilidade dos dados (Tabela 4.6)-

Comparando-se as Tabelas 4.3 e 4.6, pode-se notar que a variância explicada por

análise de componente principal é some

autovalores não são muito diferentes.

Ihante, nos dois grupos de variáveis, pois oslrl

A Tabela 4.9 mostra que a correlação entre as primeiras componentes principais

de cada grupo é considerável, no entanto, isto não acontece entre as segundas com-

ponentes (0,777 e 0,0871 respectivamente), o que estaria indicando que as primeiras

r'nmnonentes orincioais estão próximas
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Tabela 4.5: Correia s

À/matemática Biologia Física Química

Nlatemática 1,00 0,61 0,63 0,59

Biologia 0,61 1,00 0,57 0,66

Física 0,63 0,57 1,00 0,53

Química .9e!... 0,66 0.53 1,00

Tabela 4.6: Proporção da variância explicada por CP do grupo Humanas

CPI

Autovalores

Proporção de variância

Proporção acumulada

CP2 CP3 CP4
0,447

0,1117

l,oooo

Tabela 4.7: Coeficientes das variáveis para cada CP do grupo Humanas

CPI

0,5120

0,4921

0,5140

0,4811

CP2 CP3 CP4

Português

Geografia

História

Inglês-Francês
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2,510 0,566 0,477

0,6276 0,1414 0,1193

0,6276 0,7690 0,8883

-0,0581 0,6220 0,5895

0,6037 -0,5785 0,2424

0,2001 0,3240 0,7686

-0,7695 0,4165 0,0542



Tabela 4.8: Correlações!
Português Geografia História Inglês-Francês

Português 1,00 0,50 0,55 0,51

Geogra6a 0,50 1,00 0,53 0,44

História 0,55 0,53 1,00 0,49

Inglês-Francês 0,51 044 0,49 1,00

Tabela 4.9: Correlações entre os eixos parciais dos grupos de variáveis

CPlc

0,78

0,02

0,02

0,08

CP2C

0,00

0,09

0,03

0,02

CP3C

-0,05

0,13

0,01

-0,03

CP4C

-0,01

0,05

0,01

0,01

CPIH

CP2H

CP3H

CP4H
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Os resultados obtidos nos dão a informação dentro de cada sub-grupo de dados

(notas referentes a Ciências e Humanas). Agora cada sub-tabela será ponderada da

forma proposta para realizar a análise de componentes globais da tabela X ponderada.

4.2.2 Análise global da tabela completa

Como os maiores autovalores foram 2, 797 e 2, 510 para os grupos Ciências e Humanas

respectivamente, procede-se a ponderar as sub-tabelas de dados dividindo cada sub-

tabela pela raiz desses valores. Feita a ponderação, M maiores inércias dentro de

cada nuvem de dados têm como maior valor a unidade.

Obtendo finalmente as componentes principais da tabela conjunta de dados, for-

mada pelos dois grupos de variáveis, observamos que até a quarta componente prin-

cipal, temos explicada 81% da variabilidade total dos dados e daí em diante a con-

tribuição devida a cada CP é menor que 6% (Tabela 4.10). Os resultados da análise

global na AFb/l são mostrados nas Tabelas 4.10 e 4.11. Ao compararmos esses resul-

tados com os da Tabela 4.1, percebemos que ao subdividir as variáveis nos grupos

Ciências e Humanas, a proporção de variabilidade explicada por grupo não altera-se

significativamente na obtenção das componentes finais, mas nos permite descrever os

eixos principais baseados nas relações existentes entre grupos de variáveis. Assim,

sem que sejam afetados pelo efeito de grupo, encontramos falares que têm interpre-

tabilidade, e são explicados, por variáveis, indivíduos e grupos de variáveis mediante

os favores encontrados em cada ACP por grupo
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Tabela 4.10: :AÇP glg!!!! ponderada
CPI

Desvio Padrão 1,333

Proporção de variância 0,588

Proporção acumulada 0,588

rCP
CP2 CP3 CP4 CP5 CP6

0,490

0,079

0,6670

Tabela 4.11: AÇE.glo!!!!.!)onderada«
CPI CP2

coeficientes d?! çgqlpg!!g!!!!!.!!!!g!!!Pgs
CP3 CP4 CP5 CP6

Matemática

Biologia

Física

Química

Português

Geografia

História

Inglês-F'rancês
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0,478 0,447 0,422 0,394

0,076 0,066 0,059 0,051

0,743 0,809 0,868 0,919

0.3595 0,3055 0.1845 0.0680 0,0973 0.2479

0,3703 0.0204 0,1642 0.2883 0.0378 0.2482

-0.3386 0,5173 0.1209 0,1418 0.1173 0.5116

0,3449 0.0758 0.3848 0.4689 0.0250 0.4454

0.3550 0.4920 0,3134 0.0633 0.7046 0,1519

0,3529 0,3176 0.5993 0,3773 0.0878 0,5109

0,3627 0.2589 0,3553 0,3606 0.6409 0.3592

0.3435 0,4721 0.4390 0.6292 0.2448 -0.0602



4.2.3 Descrição das componentes principais globais

B Analisando a Tabela 4.11, é possível observar que: a primeira componente prin-

cipal vem sendo explicada proporcionalmente por todas as variáveis (compo"

nente que mede o conhecimento total das matérias testadas); o sentido negativo
dp ra.da. cima das variáveis nesta componente, nada mais é que rete-das cargas

rencial

e Na segunda componente principal ressalta-se a influência da variável conheci-

mento em Física em contraste com conhecimento em Português e Inglês-Francês.

Se um indivíduo tem o valor desta CP próximo de zero, será um indicador de que

o aluno tem um desempenho parecido entre as variáveis mencionadas, quanto

mais positivo seja o valor deste indicador, tem um desempenho melhor em Fí-
Pnrtuauês e Inglês-Francês, e quanto mais negativo ocorresaca que nasv

o contrário

ariáveisveir

e A terceira componente apresenta contraste entre as variáveis referentes a Hu-

manas excluindo o Idioma Estrangeiro e a de Química mais Língua Estrangeira.

Assim os alunos com valores próximos e altos dessa componente têm desempe-

nho melhor nas matérias de Geografia, Português e História e não em idioma

estrangeiro e Química. Quanto mais próxima de zero for a pontuação, indica

um desempenho similar nas variáveis mencionadas, e se for negativa a CP, nos

estaria indicando como as matérias com melhor desempenho as de Química e

Línguas Estrangeiras

B A quarta componente principal apresenta contraste entre as variáveis Química

e idioma estrangeiro
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Análise pelos eixos parciais projetados sobre os eixos fatoriais principais

A Tabela 4.12 nos mostra as coordenadas que cada eixo parcial nos grupos Ciência e

Humanas tem ao ser projetado no plano formado pelos dois primeiros eixos globais

gerados na ACP global; além disso, nos indica as distâncias que os eixos parciais têm
a- .i.,. alnhnl va.lares dados pelo (quadrado dos cossenos dos ângulos formadoscom cada eix

pelos eixos.

Na Tabela 4.13 temos as mesmas medidas da Tabela 4.12 mas referentes às vari-

nas no orimeiro plano fatorial das duas primeiras componentesáveis quando projet

principais globais.

a

Assim, o primeiro eixo parcial de Ciências têm coordenadas 0, 9407 e 0, 2465 e o

primeiro de Humanas 0, 9408 e --0,2466, o que indica que um dos eixos é o reflexo

do outro com respeito ao primeiro eixo da ACP global, e localizam-se a distâncias

similares dos eixos globais. Para o primeiro eixo do grupo Ciências, as distâncias

aos eixos globais são 0, 8848 e 0, 0608 e para o primeiro eixo do grupo Humanas são

0, 8851 e 0, 0608 (Tabela 4.12)-

Devido a que o eixo de Ciências é o reflexo do de Humanas, ambos formam a

primeira CP Global, ou seja, apresentam um indicador conjunto de todas as variáveis.

Pode-se observar na Figura 4.3 que a primeira CP do grupo Cliências se aproxima

das variáveis Matemática e Geograâa e o primeiro eixo parcial de Humanas das
Português. Já os segundos eixos estãovariáveis de História, Idioma estrangeiro e

quase alinhados com a segunda CP global.

Para os segundos eixos pardas, as coordenadas são 0, 0137 e --0.4291 de Ciências

í)ní)7 e --0.4570 para o eixo de Humanas, isto é, estão quase um sobre o outro, ee 0,
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Tabela 4.12: Coordenadas e distâncias dos eixos projetados no primeiro plano das CPs

globais.
Resumo da Analise t'arciai por ür

Eixo Parcial Coordenadas (;osseno2

Primeiro eixo grupo Ciências 0,9407 0,2465 0,8848 0,0608

Segundo eixo grupo Ciências 0,0137 --0,4291 0,0002 0,1841

Primeiro eixo grupo Humanas 0,9408 --0,2466 0,8851 0,0608

qeP..ndo eixo grupo Humanas 0,0007 --0,4570 0,0000 0,2088

UPO

muito perto da segunda componente global, o que confirma os valores das distâncias

entre esses eixos e os da CP global (ver Tabela 4.12).

Assim, a segunda componente principal global é explicada pelos dois segundos ei-

xos parciais ou componentes de cada grupo (Componente Físico-Químico e Geografia-

Línguas estrangeiras), sendo eles do mesmo sentido, como também pelas variáveis

que, projetadas, exercem maior proporção de explicação para o eixo respectivo, neste

caso, as variáveis Português, Inglês-nancês e Física. Logo, esta componente é um

indicador de conhecimento de Idiomas (Português, Inglês-Francês), como também

de Física. Novamente pode-se veriÊcar este resultado já que as distâncias entre os

segundos eixos de cada grupo são próximas a zero na coordenada do primeiro eixo

e diferentes de zero para o segundo eixo 0, 1841 e 0, 2088, o que reafirma a relação

(Tabela 4.12). Graficamente, essas conclusões podem ser vistas na Figura 4.3.
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Tabela 4.13: Coordenadas e distâncias das variáveis projetadas no primeiro plano das CPs

globais.

Ciências

Coordenadas

0,7979 --0,2601

0,8181 0,0372

0,7450 0,4424

0,7639 0,0878

Humanas

Coordenadas

0,7467 -0,4001

0,7374 0,1991

0,7557 0,2463

0,7239 0,3205

Cosseu,oa

0,5576 0,1601

0,5437 0,0396

0,5710 0,0606

0,5240 0,1027

Variável

Matemática

Biologia

Física

Química

Cosseno'

0,6367 0,0676

0,6694 0,0014

0,5555 0,1957

0,5835 0,0077

Variável

Português

Geografia

Historia

Ing-Fran
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Cabe ressaltar que componentes obtidas por esse processo podem ser comparadas

com outros favores ou componentes que possam ser obtidos para outro conjunto de

indivíduos testados pelas mesmas variáveis. Isso nos permite questionar:

e Os índices obtidos podem ser utilizados em outras populações, por exemplo,
n. . 4-vn ] ] n l xrorCI fl n rl p rem

B Esses índices podem ser utilizados para diferentes épocas, como para alunos

que postulem seu ingresso no próximo ano nesta universidade, ou para alunos
]n nn Aa all+a lrlrPq r

Para obter estas respostas basta aplicar a AFÀ'l aos dados incorporando as novas

populações a comparar e obter as correlações com as componentes principais. Além

disso, pode-se analisar pelas diferentes variáveis qualitativas, ou seja por sub-grupos

que possam ser encontrados dentro na população. Então surge a pergunta: a estru-

tura ou favores obtidos nas diferentes populações ou amostras tem certa semelhança?

Como estão desenvolvendo-se internamente os sub-grupos? Podemos resolver o pro-

blema fazendo uma AFM em cada sub-amostra e obtendo os diferentes componentes

ou construtor em cada amostra, para novamente poder relacionar com os eixos prin-

cipais já obtidos. Como exemplo, incluímos as variáveis categorizados faixa etária e

gênero na análise a seguir.

4.2.4 Análise dos eixos parciais obtidos na ACP de cada grupo

de gênero eidade

Os aspetos medidos por grupo de variáveis não são facilmente entendidos em conjunto,

uma vez que são analisados independentemente. E necessário portanto, dispor de
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uma ferramenta que sintetize a percepção dos indivíduos não só por variáveis, senão

também por grupos de variáveis, e esta análise para cada sub--grupo populacional.

Para isto. a AFM nos proporciona uma representação gráfica.

Deve-se ter presente que ao considerar uma ACP por grupo de variáveis, estamos

implicitamente projetando os indivíduos de Ra em dois sub-espaços de R4 uma vez

que em cada ACP parcial se trabalha independentemente, isto é, cada indivíduo foi

considerado com 4 variáveis e completado por zeros no resto de variáveis não perte-

centes ao grupo. Basicamente, o que se faz é projetar cada indivíduo no sub-espaço

correspondente ao grupo de variáveis em análise. As componentes principais obtidas

em cada ACP parcial são tratadas como variáveis suplementares e são projetadas

sobre os eixos fatoriais globais, que são obtidos depois de agrupar todas as variáveis

padronizadas pelo maior autovalor de cada grupo, obtendo-se assim uma representa-
H-.+ne dlln nllvPHS marciais na nuvem média globalção superposta destas d

A AFM é uma transformação homotêtica (que não modiâca estritamente a forma

da nuvem) que aplica-se à nuvem global; ela representa cada ponto da nuvem no

primeiro plano de eixos principais. Logo os pontos que representam os grupos de

indivíduos são projetados de igual forma sobre esta nuvem e em qualquer sub-espaço

desta, em particular, sobre o primeiro plano formado pelos dois primeiros eixos globais

(Figura 4.3).

Se analisarmos as componentes principais obtidas para cada grupo de indivíduos,

observa-se que não existem diferenças entre os percentuais de explicação das primeiras

componentes e que as distribuições das influências das variáveis foram muito similares

(ver Tabelas 4.14, 4.15 e 4.16)

Os grupos de indivíduos formados por gênero e idade são representados pelo centro
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de gravidade dos indivíduos pertencentes ao grupo. Na Figura 4.3 pode-se observar

que o grupo de indivíduos de 25 a 29 anos é considerado como o grupo de menor

rendimento nas provas, seu centro de gravidade está localizado na região negativa do

primero eixo global. No entanto, os pertencentes aos grupos de 17, 18 e 19 anos estão

muito próximos da origem das coordenadas dos eixos globais e têm um rendimento

balanceado ou similar em todas as matérias (primeiro eixo global) e nos contrastes

relacionados especificamente ao segundo eixo global (Física versus Português e Inglês-

Francês).

No que se refere ao sexo, os centros representativos de cada grupo (masculino

e feminino) são projetados também no primeiro plano fatorial como se observa na

Figura 4.3. Os homens (M) têm melhores resultados que as mulheres (F), porém seus

centros de gravidade encontran-se em quadrantes diferentes. Assim, os homens, em

geral, têm mais a6nidade com as matérias referidas a Física e Matemática e baixa

nãs de Inglês-F'rancês e Português. No entanto, em todas as demais notas as médias

dos homens têm um valor superior à média total dos indivíduos. As mulheres (M)

obtiveram em média notas inferiores à média de todos os indivíduos no conjunto, com

exceção do Português (ver Tabela 4.23)- É por isso que elas se encontram próximas

a esta variável, no sentido positivo da segunda CP global relacionada precisamente

com Português, e no sentido negativo da primeira CP global, indicando esse baixo

rendimento nesta avaliação. Cabe ressaltar que entre os 701 ingressantes à UFMG

desse ano, 475 foram homens e 226 mulheres.

As tabelas das ACPs feitas para cada faixa etária nos mostram o comportamento

dentro de cada grupo. Nelas pode-se observar que cada grupo de variáveis são repre-

sentadas com duas CPs, nas quais, a primeira CP sempre ê explicada pela totalidade

das variáveis, enquanto as outras CPs vão se diferenciando notoriamente, de faixa a
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Tabela 4.14: Proporção da variância explicada por CP

Masculino Feminino

Cliências

CP4CP3CP2CPI

0,0206 0,0100 0,0090 0,0087

o,lll0,1180,1460,625

0,889 1,00000,7720,625

CP4CP3CP2CPI

0,0202 0,0092 0,0088 0,0085

0,6370 0,1323 0,1195 0,1112

0,6370 0,7693 0,8888 1,0000

Desvio Padrão

Proporção de variância

Proporção acumulada

CP4CP3CP2CPI

0,0218 0,0095 0,0078 0,0074

0,6989 0,1313 0,0887 0,0811

0,6989 0,8302 0,9189 1,0000

CP4CP3CP2CPI

0,0211 0,0090 0,0079 0,0075

0,6917 0,1248 0,0968 0,0866

0,6917 0,8166 0,9134 1,0000

Desvio Padrão

Proporção de variância

Proporção acumulada

faixa etária. Os resultados são apresentados nas Tabelas 4.17 a 4.22
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Tabela 4.15: Coeficientes das variáveis para cada CP

NlasculinoFeminino

Ciências

Humanas
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CPI CP2 CP3 CP4

h/matemática --0,500 0,460 0,695 --0,235

Biologia --0,505 --0,462 --0,285 --0,671

Física --0,495 0,542 --0,625 0,266

Química --0,500 --0,531 0,212 0,651

CPI CP2 CP3 CP4
--0,510 0,039 --0,759 0,402

0,516 0,234 0,098 0,818

0.477 0,794 0,376 0,029

0,496 0,560 0,522 0,410

CPI CP2 CP3 CP4

Português 0,519 --0,051 0,325 0,789

Geografia 0,494 --0,539 --0,677 --0,081

História 0,513 --0,185 0,592 --0,593

Inglês-Francês 0,472 0,820 --0,292 --0,138

CPI CP2 CP3 CP4
-0,512 0,067 0,282 0,809

-0,494 0,585 0,628 0,142

-0,507 0,129 0,646 0,557

-0,487 0,798 0,332 0,127



Tabela 4.16: Clorrelações das variáveis dos dife11çntes arunos
MasculinoFeminino

Ciências

Humanas

Tabela 4.17: Coeficientes das variáveis para cada CP na faixa etária l ( <: 17 anos)
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Mat Bio Ns Quí Nlat Bio Fís Quí

Nlatemática 1,00 0,58 0,65 0,57

Biologia 0,58 1,00 0,57 0,67

Física 0.65 0,57 1,00 0,55

Química 0,57 0,67 0,55 1,00

1,00 0,64 0,58 0,59

0,64 1,00 0,57 0,64

0,58 0,57 1,00 0,51

0,59 0,64 0,51 1,00

Porá Geo Hist Ing-nan Port Geo Hist Ing-li'ran

Português 1,000 0,530 0,550 0,500

Geografia 0,530 1,000 0,520 0,420

História 0.550 0,520 1,000 0,470

Ing-liYanc 0,500 0,420 0,470 1,000

1,00 0,53 0,55 0,52

0,53 1,00 0,52 0,47

0,55 0,52 1,00 0,50

0,52 0,47 0,50 1,00

  CPI CP2 CP3 CP4

Matemática -0,5117 0,2911 0.2709 0.7616

Biologia 0.5109 -0.2763 -0.6623 0,4732

Física 0.4896 0,6381 0.4152 0.4252

Química 0.4873 0.6571 0,5617 0,1235



Tabela 4.18: Coeficientes das variáveis para cada CP na faixa etária ll (18 anos )

Tabela 4.19 Coeficientes das variáveis para cada CP na faixa etária 111 (19 anos )

CPI CP2 CP3 CP4
Matemática --0,5048

Biologia --0,5085

Física --0,4869

Química --0,4996

Tabela 4.20 Coeficientes das variáveis para cada CP na faixa etária IV (20 a 24 anos)
CPI CP2 CP3 CP4

À/matemática --0,5038

Biologia --0,5089

Física --0,4854

Química --0,5016
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  CPI CP2 CP3 CP4

Matemática 0.5100 -0.2806 0.7866 0,2061

Biologia 0,5126 0.2943 0,0161 0.8065

Física 0,4868 0.6561 0.5710 0.0814

Química 0.4901 0.6358 0,2346 0.5482

0.2684 0,8023 0,1717

-0.3706 0.3450 0.6965

0.6875 -0.4869 0.2308

-0,5639 0.0150 0,6574

-0,3404 0,7848 0,1204

0,4346 -0.0243 0,7427

0.6465 0.5880 0,0265

0.5266 0.1946 0,6582



Tabela 4.21 Coeficientes das variáveis para cada CP na faixa etária V (25 a 29 anos)
À/matemática 0.4979 --0.4350 --0.7502 --0.0017

Biologia 0.5103 0.4557 0.0760 --0.7253

Física 0.4874 --0.5738 0.6561 0.0512

Química 0.5041 0.5232 0.0296 0.6865

Tabela 4.22 Coeficientes das variáveis para cada CP na faixa etária VI ( >:
PCI PC2 PC3 PC4

h/matemática 0.4756 --0.6914 0.4814 0.2529

Biologia 0.5137 0.5456 --0.0697 0.6584

Física 0.4885 --0.2953 --0.7910 --0.2201

Química 0.5209 0.3701 0.3710 --0.6738

30 anos )

Tabela 4.23: Médias -or sexo das notas obtidas no vestibular na UFMG 1997
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  Português b'matemática Geografia História Ing-Fran Biologia Física Química

Homens l0,25 8,84 6,01 5,93 5,70 6,24 5,74 5,71

b/lulheres l0,34 7,76 5,07 5,52 5,53 5,75 4,71 5,37

Total l0,29 8,29 5,52 5,72 5,51 5,99 5,21 5,54



4.3 Clonclusões

e A ACP nos proporciona CPs que descrevem os dados baseados nas variáveis

quantitativas de interesse. Nesta aplicação a primeira componente é composta

por todas as variáveis, aquelas que avaliam o conhecimento em Ciências e aque-

las que avaliam as matérias Humanas. Este é um índice que avalia o desempenho

dos alunos no vestibular.

e A AFM nos proporciona CPs que além de serem descritas como as anteriores,

podem ser explicadas pelas diferentes CPs que sejam necessárias, dos grupos

de variáveis Ciências e Humanas (eixos parciais).

e A necessidade de obter resultados para diferentes sub-grupos de indivíduos

(gênero ou faixa etária) pode ser resolvida realizando uma ACP em cada sub-

grupo. Essas análises ficam isoladas, ou seja, são para cada grupo e não são

comparáveis. Uma vez que cada nuvem de indivíduos, que pertencem a um

determinado espaço, é representado em diferentes planos ou sub"espaços que

representem a maior variabilidade dos dados, os quais não necessariamente

coincidem, é desejável encontrar a forma de poder visualizar ou medir estas

relações. A AFM nos permite representar os diferentes eixos dos diferentes

sub-espaços (de maior variabilidade) gerados pelas ACPs prévias.

e Assim, no conjunto, os homens obtiveram melhores resultados que as mulheres.

Eles apresentam médias maiores nas notas da maioria das matérias avaliadas,

em particular nas matérias de Física e Matemática. Isto não acontece com as

mulheres, elas têm melhor desempenho na matéria de Português (ver Tabela

4.23). Na Figura 4.3 o grupo das mulheres encontra-se localizado no eixo po-

sitivo da segunda componente global e no negativo da primeira e vale ressaltar
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que a segunda CIP é um contraste entre Português, Inglês-Francês e Física

© Quanto às faixas etárias, as pessoas menores de 17 anos, 18 e 19 anos obtiveram

um rendimento balanceado nas diversas matérias uma vez que elas estão muito

próximas da origem dos eixos. No entanto, as pessoas que encontram-se na

faixa etária de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos obtiveram as piores notas (ver

Figura 4.3).

e A grande diferença que nos permite a AFM, é tornar possível a identificação

destas componentes por gênero, que se relacionam não só com as variáveis mas

também com os eixos gerados pelos grupos de variáveis. Se observarmos na

primeira ACP por gênero, não será possível perceber as diferenças que podem

estar presentes entre estas. No entanto, com a utilização da AFM é possível

afirmar que as mulheres de 20 a 24 anos obtiveram menor nota que as mais

novas (ver Figura 4.3).

e Finalmente é notório que a AFM nos permite obter CPs, eixos ou fatores que

trazem consigo maior informação sobre os dados. Em comparação com a ACP,

este exemplo nos mostra como os eixos globais que se têm no final não perdem

porcentagem de explicação, e ainda apresentam maiores recursos pala poder

descrever melhor os dados.
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Capítulo 5

Comparação entre Sub-Grupos

Populacionais via J\nálise Fhtorial

Múltipla

BarOn (1996) fez uma Análise Fatorial Exploratória de 103 perguntas. Nessa análise

encontrou 13 fatores que desviam-se ligeiramente das 15 componentes básicas teori-

camente estabelecidas pela Psicologia. Para resolver as discrepâncias de alguns itens

foi desenvolvida uma Análise Fatorial Conârmatória.

Posteriormente, BarOn (1997) assumiu que os 15 favores podem ser explicados

por 5 componentes teoricamente sustentáveis. Ele considera suficiente este modelo

para estimar um só índice, chamado Índice de Quociente Emocional. Desde o inicio, o

enfoque de BarOn foi multifatorial com a finalidade de ampliar as habilidades envol-

vidas na inteligência não cognitiva. O autor estudou sua proposta de ll a 15 favores,

componentes da inteligência não cognitiva, durante duas décadas, encontrando que
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esta última estrutura, com 15 variáveis, se comprova. R/laiores detalhes podem ser

encontrados em Ugairiza(2001).

Algumas questões, entretanto, permanecem sem resposta. Embora, dentro de

cada população os favores de BarOn fossem confirmados, como se comportam dentro

de grupos de diferentes faixas etárias? Será que os favores são independentes dentro

das diferentes faixas etárias? Para dar resposta a essas perguntas, temos a Análise

Fatorial Múltipla como opção.

Sob a metodologia da AFM, identificamos, neste caso, 5 grupos de indivíduos

(faixas etárias), os quais devem ser comparados, tanto pelas variáveis referidas a

comportamento emocional (15 favores) como pelos diferentes grupos de variáveis (5

favores resultantes da AF feita por BarOn). Primeiramente, lembremos que os favores

e as variáveis componentes são descritos a seguir (ver Clapítulo 2):

e Intrapessoais

l

2

3

4.

5.

CM: habilidade de entender-se, aceitar o:

guir e conhecer o porque dos mesmos;

AS: habilidade de expressar sentimentos, crenças, pensamentos e defender

os direitos próprios de uma forma não destrutiva;

AC: habilidade para reconhecer e entender os sentimentos próprios, para

saber o que sente e qual foi a causa, aceitando os espetos positivo e nega-

tivo, como também as limitações e possibilidades;

AR: habilidade para realizar o que realmente podemos, queremos e des-

frutarmos de fazer;

IND: habilidade para autodirigir-se, sentir-se seguro de si mesmo e ser

sentimentos e emoc in)Ã c,a H; o+
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independente emocionalmente para tomar decisões;

e Interpessoais

l

2.

3.

EM: habilidade de perceber, compreender e respeitar os sentimentos das

pessoasl

Rl: habilidade para estabelecer e manter relações mútuas satisfatórias ca-

racterizadas por proximidade emocional e intimidade;

RS: habilidade para demonstrar-se como uma pessoa que coopera, contri-

bui e que é membro construtivo do grupo social;

B Adaptabilidade

l

2.

3.

SP: habilidade para identificar e definir os problemas como também para

gerar e implementar soluções;

PR: habilidade pala avaliar a correspondência entre o que experimentamos

(subjetivo) e o blue lealmente existe (objetivo);

FL: habilidade para realizar um ajuste adequado de nossas emoções, pen-

samentos e condutas a situações e condições de mudanças;

B Ã/lanejo do estresse

l

2

TE: habilidade para suportar eventos adversos, situações estiessantes e

emoções fortes sem ''desmoronar", enfrentando aviva e positivamente o

estresse;

Cl: habilidade para resistir a um impulso ou tentações e controlar as emo-

çoes;

B Estado de ânimo e motivação
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1. FE: habilidade para sentir-se satisfeito com a vida, desfrutar de si mesmo

e dos outros e pala divertir-se e expressar sentimentos positivos;

2. OP: habilidade para ver o aspeto mais brilhante da vida e manter uma

atitude positiva apesar dos sentimentos negativos.

Os grupos etários são descritos na Tabela 2.2

Procedendo a AFM, realizamos uma ACP para cada grupo de variáveis e cada

grupo é ponderado pelo maior autovalor correspondente de cada sub-matriz. Prosse-

guimos juntando as sub-tabelas já ponderadas e fazemos uma ACP geral.

Das ACIPs parciais obtivemos as duas primeiras CPs que descrevem os grupos

de variáveis, chamadas Ecos Parciais de cada grupo e os obtidos na ACP global,

que representam as CPs globais chamadas .Eixos Pãncipais (ver Figura 5.1). As duas

primeiras CPs parciais e globais explicam uma alta porcentagem de variabilidade (ver

Tabelas B.l até B.20). Finalmente para a análise conjunta, as componentes parciais,

as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas são projetadas sobre o primeiro

plano fatorial da AFM global (ver Figuras 5.1 e 5.2).

5.1 Análise dos eixos parciais da ACP em cada nu

vem com os eixos globais da AFM

Primeiramente descrevemos cada eixo parcial obtido por grupo de variáveis

No primeiro grupo de variáveis (Intrapessoais) as duas primeiras CPs explicam

77% da variabilidade total. A primeira componente está relacionada com AC Aa-
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bitidade l)ara reconhecer e entender os sentimentos próprios, para saber o que seTtte

e qsat foi a causa, aceitando os asl)ectos positivo e negativo, como tantbém as li-

mãtaçõese possibilidades e A:R habilidade para realizar o que realmente podemos,

queremos e desci"ufa7.mos de /fizer; já a segunda CIP é influenciada por CM AaZ)á/i-

dade de entender-se, aceitar os sentimentos e ewloções, distivtgair e conhecer o T)orque

dos mesmos, assim como por AC já descrita, e a terceira CP é um contraste entre

IND /zab{/idade para autodãrágir-se, sentir-se seguro de s{ mlesmo e ser ndependerzte

emocáonaZmerzte para tomar dec iões, AR e AS (ver Tabelas B.l e B.2).

Para o segundo grupo de variáveis (Interpessoais), tem-se que as duas primeiras

CPs explicam 95,0% da variabilidade, a primeira CP é relacionada com RI àabãZ Jade

para estabelecer e 7ítanter relações mútuas satislatóhas caracterizadas por proximi-

dade emocionar e intimidade, RS habilidade pa'ra demostrar-se colmo uma pessoa que

coopera, contráóu e que é membro construí uo do grupo social, assim como EM Àaói-

/idade de perceber, comprender e respeitar' os serzfímentos das pessoas. A segunda CP

ê um contraste entre as variáveis RS e EM com RI no sentido oposto (ver Tabelas

B.3 e B.4).

No grupo de variáveis referentes à Adaptabilidade, a porcentagem de explicação

do primeiro plano é de 83% da variabilidade. A primeira CP se relaciona com SP

haZ) /idade para ãdenflWcar e de$nír proa/Chás como farrzbém para gerar e {mp/ememtar

soluções, PR habilidade para avaliar a corrrespondência entre o que experimentamos

e o que realmevtte ezàste e VL habilidade pct'ra realizar um ajuste adequado de vlossas

emoções, pensamentos e condutas a situações e condições de mudarzças. A segunda

CP apresenta um contraste entre PR e FL (ver Tabelas B.5 e B.6).

Nos dois últimos grupos, Manejo do estresse e Estado de ânimo e motivação, a
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proporção de explicação da variabilidade da primeira CP é de 78% e 79%, respecti-

vamente (ver Tabelas B.7 e B.9). A primeira CIP do Manejo do estresse é associada

a CI /zab{/idade para resistir a um impulso ou tentações e corztro/ar as emoções e

a segunda com a variável TE /zaóíJádade para suportar eventos adversos, sÍluações

estressantes e emoções Jades sem desmoronar, enfreTLtando atiça e positivamente o

estresse(ver Tabela B.8). Para as variáveis de Estado de ânimo e motivação, o pri-

meiro eixo é relacionado a OP Àabã/idade para uer o aspecto ma s Z)rãJ/cante da uÍda

e marzter uma af rude posÍtáua apesar dos self merztos rzegat Dose FE Aaó cidade para

seTttir-se satisfeito com a tida, desfrutar de s't mesmo e dos Outros para diuedãr-se e

expressar sezztámenfos posátáuos. Já a segunda CP é o contraste entre elas (ver Tabela
h lltl

Lembremos que as projeções dos eixos parciais como das variáveis sobre o primeiro

plano da ACP global, são as correlações que elas têm com os eixos globais. As corre-

lações entre os dois primeiros favores da .4(7P parcial com as duas primeiras CPs da

AFM (ACP global) são apresentadas na Figura 5.1. Em cada caso as duas primeiras

CPs da ACP parcial são apresentadas. Os resultados mostram que os primeiros favo-

res referentes a .4daplab Z dado, .Marzeyo do eslresse e Estado de animo e znofãuação

estão no mesmo sentido, em contraposição aos primeiros eixos dos /rztrapessoaãs e

lvtterpessoüis.

Assim, observa-se também que a primeira CP geral é explicada tanto pelas variá-

veis considel-adas, como também pelos primeiros eixos fatoriais do primeiro, segundo

e quinto grupo (eixos parciais l GPI, l GP5 e 2 GP2), os quais são representados

por vetores bastante prolongados, ao contrário dos segundos eixos parciais do quinto,

primeiro e terceiro grupos de variáveis (ver Figura 5.1). Isto nos permitirá uma me-

lhor interpretação, pois coloca em evidência que a primera CP geral depende dos
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eixos pardas l GI, l G5, 2 G2 e l G3 e das variáveis .ÁO, OP, .4-R, (l:lÀ/, /'.F e aS,

podendo-se concluir que não depende de todas as variáveis, como indicaria uma ACP

simples. Em outro sentido, não só confirmaria ou não uma estrutura fatorial dentro

do conjunto de dados se uma AFC é aplicada, mais que isso, permite-nos identificar

melhor as variáveis que influem nas CPs finais.

Em nosso exemplo, percebe-se que o primeiro eixo principal depende das variáveis

ligadas ao grupo Intrapessoal e Estado de ânimo e motivação, e ao segundo eixo

parcial do grupo Interpessoal (que é relacionado a R.r, .EM e nS). Como foi dito,

os primeiros eixos parciais são explicados por todas as variáveis pertencentes a cada

grupo, logo, representam o respectivo grupo de variáveis. Assim, pode-se afirmar que

o primeiro eixo global refere-se a conduta Intrapessoal, Estado de ânimo e motivação

e conduta Interpessoal. Assim, é relacionado à pessoa e ao seu estado de ânimo,

como a compreensão do eu, a capacidade de proximidade emocional e intimidade,

como também a valorizar-se como pessoa social.

O segundo eixo global está ligado às variáveis CI AaóíZÍdade para resistir a um

ãmpu/se ou fezzÉações e centro/ar as emoçõese EM Àab /idade de perceber, comprerzder

e respeitar os seno merzfos das pessoas, apresentando um contraste entre elas, assim

como aos primeiros eixos parciais do segundo e quarto grupo de variáveis, referidas

a Manejo do estresse e ao favor Interpessoal, e também ao segundo eixo parcial do

quarto grupo em menor proporção (ver Figura 5.1). O primeiro eixo do quarto

grupo indica habilidade para o Manejo do estresse, habilidade que tem a pessoa para

resistir a impulsos ou tentações e controlar suas emoções, e o segundo eixo do grupo

quarto (2G4), que é descrito como habilidade para suportar eventos adversos ao qual

soma-se a variável CI AaZ) /idade para resásfír a um àmpuZso ou lenfações e confio/ar

as emoções, que explica-se como habilidade para o controle de emoções. Este eixo
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global está associado mais ao quarto grupo de variáveis, ligado ao Nlanejo do estresse

e controle e solução das situações difíceis.

Sob esta visão, poder-se-ia ter dois índices gerais, um primeiro associado ao de-

sempenho pessoal (enter e Intra) e ao Estado do ânimo e motivação, e um segundo

referente ao Manejo do estresse, condutas e adequação a situações mutantes, isto é,

um fator ou uma CP de controle sobre si mesmo.

As primeiras componentes ou eixos parciais das análises por grupo de variáveis

estão associadas com todas as variáveis que pertencem a cada grupo. No entanto, as

segundas CPs marcam as diferenças; por exemplo o primeiro grupo está associado a

Á(7 e CI/l/; o terceiro grupo a FZ, o quarto grupo a TE e o quinto grupo a OP e .li'E.

Tudo indica que estas segundas CPs destacam a diferença significativa com respeito

a seus grupos, ao serem ortogonais às primeiras CPs de cada grupo respectivo.

5.2 Representação superposta dos sub-grupos popu

nacionais (grupos por idade e gênero)

A Figura 5.3 é um gráfico do sub-espaço em que os diversos grupos de variáveis e

indivíduos podem ser comparados. Nesse gráfico pode-se interpretar tanto as posições

como as tendências dos grupos de variáveis e de indivíduos dentro de um mesmo plano.

Em nosso caso, temos cinco grupos de variáveis, que formam cada um, um favor

proposto por BarOn (1996), e grupos de indivíduos, dois formados por sexo e cinco

formados por faixa de idade. Os grupos de variáveis são etiquetados por GI, G2,

G3, G4, G5, correspondentes a cada fator de BarOn descritos anteriormente e estão
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ligados por segmentos ao redor do centróide representativo do grupo etário ou de

gêneio a que pertencem, pois cada grupo de indivíduos é avaliado em todos os grupos

de variáveis.

Deve-se levar em conta que as projeções dos eixos parciais e das variáveis nos

eixos principais são sempre correlações entre eles e os eixos principais ou globais (ver

Seções A.2.2 e A.2.3). Essas projeções sempre se encontram na hiperesfera de raio

l ao serem representadas em qualquer sub-espaço de dimensão s < p (p número

de variáveis), como pode-se ver na Figura 5.1; a AFM nos proporciona ferramentas

gráficas que permite-nos representar os grupos de indivíduos por projeções dos vetores

que representam os valores médios ou centróides de cada grupo de variáveis, isto é, são

novos indivíduos representativos dos grupos, projetados no espaço onde encontram-se

as duas primeiras CPs globais. Eles não necessariamente estarão no círculo unitário

de eixos e variáveis, como pode-se observar nas Figuras 5.2 e 5.3. O que deseja-se

verificar precisamente é que os pontos pertencentes a um mesmo grupo de variáveis

estalam superpostos, por exemplo, o ponto que representa os indivíduos de 25 a 34

anos, avaliados pelo grupo l de variáveis (Intrapessoais) está quase superposto ao de

25 a 44 anos. Isto nos indicará se a estrututra de correlação proposta por BarOn é a

mesma para sub-grupos populacionais.

É evidente que se os grupos de idade tivessem um comportamento homogêneo,

eles deveriam ter localização próxima nesse plano, quanto mais perto estiverem os

grupos (15 a 24, 25 a .34 anos ou 55 ou mais, ou b'masculino e Feminino) menor é

a diferenciação entre eles e, de forma similar, pode-se considerar ao projetar eixos

parciais dos diversos grupos de indivíduos avaliados nos grupos de variáveis (Figura

5.3)
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Devido ao gráfico nos proporcionar múltiplas possibilidades, começamos por ana-

lisar os grupos de indivíduos, primero por sexo e depois por idade. Em seguida, pas-

samos a realizar a análise por grupos de variáveis dentro de cada grupo de indivíduos,

e finalmente comparamos as possíveis relações que os fatores obtidos apresentam.

Observando os resultados por sexo, na Figura 5.3, existe uma contraposição entre

os vetores que representam os comportamentos masculino e feminino, em torno do

segundo eixo principal. Isto se nota melhor ao realizarmos a análise por grupos de

variáveis, observando-se que existe na maioria dos casos uma oposição dos velares

representativos dos grupos de variáveis dos homens e das mulheres, apresentando

maior diferença para os grupos Interpessoais e Manejo do estresse. Assim, pode-se

concluir que os fatores globais não são válidos para esses grupos de indivíduos, uma

vez que têm comportamentos diferentes (sentidos opostos).

Das Figuras 5.2 e 5.3, temos que os grupos de idade 25 a 34 anos e de 35 a 44

anos estão muito próximos. Isto indica que o comportamento emocional é muito

similar entre eles. Por outro lado, existe uma diferença notória entre aqueles que

pertencem aos grupos de idade 15 a 24 anos e os outros todos. Os indivíduos de 15 a

24 anos têm um comportamento muito diferenciado e quase contraditório aos demais

grupos no que se refere à primeira CP global. Já os indivíduos com 25 a 34 anos,

35 a 44 anos e 45 a 54 anos, estão relacionados positivamente com o primeiro eixo

principal da AFM global que, como visto anteriormente, é um indicador relacionado

ao conhecimento do próprio eu, aos sentimentos e emoções nos aspectos Interpessoais

e Intrapessoais, assim como perceber-se como um integrante importante da sociedade,

contrariamente aos indivíduos do primeiro grupo de 15 a 24 anos. Isto faz sentido

uma vez que é provável que uma grande porcentagem dos mais jovens ainda não tenha

desenvolvido uma postura frente ao aspeto pessoal (intra, enter e social) , e maturação
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dos sentimentos e emoções, oposto ao que ocorre com as pessoas de maoir idade

Tabela 5.1: Coordenadas e contribuições de cada primeira componente parcial aos

eixos principais
CoordenadasContribuição

Grupo Etário Eixol Eixo2 Eixo Principal l Eixo Principal 2
15 a 24 anos 0,886 0,584 22,6% 27,3%

25 a 34 anos 0,67 0,483 18,6% 18,7%

35 a 44 anos --0,84 --0,063 20,3% 26,5%

45 a54 anos --0,71 0,282 16,5% 6,4%

55 ou mais anos --0,863 --0,173 21,5% 24,1%

5.3 Representação superposta da qualificação nos ín-

dices emocional do ponto de vista de grupo etá-

rio

Nesta seção tentamos dar resposta à seguinte pergunta: os favores emocionais en-

contrados para as populações de Estados Unidos e Lama-Pera, são válidas para sub-

grupos populacionais? Se existe diferença entre os grupos populacionais, será que

podemos avaliar ou estabelecer esta diferença? Que grupos são os mais próximos

e quais são os mais discrepantes? Daremos resposta a essas questões considerando

algumas variáveis suplementares. Para isto, a cada indivíduo associamos uma sub-

nuvem que corresponde a cada fator pré-definido por BarOn. Uma vez que o conceito

do favor implica na independência, pontos representativos de um mesmo favor devem
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Primeiro eixo global

Figura 5. 1: Projeções dos eixos parciais nos dois primeiros eixos principais da AFM global
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sobrepor-se graficamente. Podemos observar na Figura 5.3, que a dispersão relativa

aos valores de cada sub-grupo têm diferentes comportamentos pois a maioria dos pon-

tos referidos a um mesmo favor estão localizados em diferentes regiões no primeiro
]:-- -... ..Ha ',"..nn ataria t.êm cnmnol'Lamento diferenciado

plano fatorial. Isto indica que c

para cada grupo de variáveis.

Os grupos etários de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos são os mais semelhantes, tendo

sua maior diferença com o fator referido a Adaptabilidade, por isso estão próximos.

Quanto aos outros grupos, pode-se observar maiores diferenças salvo alguns pontos,

como o caso entre os indivíduos de 55 ou mais anos e os de 45 a 54 anos no que se

refere ao fatos Interpessoal; com respeito aos outros favores, são muito diferenciados.

Os indivíduos da primeira faixa etária são diferenciados dos demais já que o

grupo está localizado do lado negativo do primeiro eixo global; já os demais grupos

em conjunto se encontram próximos, destacando-se a proximidade entre o grupo de

25 a 34 anos e os de 35 a 44 anos de idade e 55 ou mais. Assim, pode-se assumir que

as diferenças entre estes grupos são mínimas (ver Figura 5.2), mas ao fazer a análise

por grupos de variáveis, encontra-se que a principal diferença está no que se refere

ao segundo e quarto grupo de variáveis, e em menor proporção ao terceiro grupo-

Na Figura 5.3, pode-se observar como os dois grupos de idade maior se diferenciam

dos demais precisamente no segundo grupo de variáveis (G2) no sentido que tem

menor valor quanto ao eixo positivo da segunda CP global. Isto indica que, no que

se refere ao favor Interpessoal, existe um controle diferenciado. No que concerne ao

quarto grupo de variáveis, G4 está mais próximo de zero para o grupo de 55 ou mais

anos, que para as demais faixas etárias, entendendo-se que tem um menor b/lanejo do

estresse e um comportamento menos controlado frente a situações sob pressão.
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Quanto ao primeiro e terceiro grupos de variáveis (GI e G3), salvo o quinto

grupo etário, o valor da primeira CP aumenta à medidia que o grupo etário aumenta

em idade. No entanto, para o resto dos grupos suas nuvens não são independentes

posto que se transpõem entre si e isto acontece para qualquer grupo Assim, pode-

se concluir que é pouco provável que os grupos etários tenham a mesma estrutura

fatorial. Mediante a AFM pode-se obter respostas de como cada favor descreve cada

grupo populacional e como pode ser diferenciado entre eles.

Por exemplo, os indivíduos da faixa etária 55 ou mais velhas são pessoas mais

velhas que se identificam por um comportamento emocional relacionado com as vari-

áveis R,S, R/, .4S, (l;lÀ/, .li'E, .,4.R e .D.ü/, que se identificam pelos fatores /nfe7pessoaãs,

/ntrapessoaís e .Estado de animo, dado pela variável .D.A/ (ver Figura 5.2). Tudo isso

faz concluir que a estrutura de correlação neste grupo não se identifica com os fatores

propostos por BarOn, mas pode ser uma combinação entre eles ou variáveis a eles

associadas.

A Tabela 5.2 nos proporciona também a proporção de explicação de variância de

cada grupo ou a contribuição do grupo na formação das duas primeiras CPs. Tudo

isto faz concluir que cada grupo etário é avaliado de forma diferente pelos fatores

dados por BarOn, chamados aqui grupo de variáveis.

Detalhadamente dentro de cada faixa etária temos que os grupos de 25 a 34 anos,

35 a 44 anos e de 45 a 54 anos com respeito aos favores Adaptabilidade e Manejo

do estresse têm comportamento similar, e um tanto menos com respeito ao favor de

Estado de ânimo e motivação ao qual se soma os indivíduos de 55 ou mais anos.

Como pode-se notar, em nenhum caso os indivíduos de 15 a 24 anos são próximos

dos demais grupos (ver Figura 5.3).
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5.4 Clonclusões

Além de que os favores propostos por BarOn para a população dos Estados Unidos

foram confirmados para a população de Lama-Perú tem-se o interesse de saber se eles

são os mesmos para os sub-grupos etários. Ao fazer uma Análise Fatorial Confir-

matória (AFC) se põe em evidência 5 fatores, que foram confirmados por Ugarriza

(2001), salvo pequenas diferenças entre as populações avaliadas.

e Da Análise Fatorial Múltipla pode-se obter como conclusão que dentro de cada

grupo etário não são válidos os fatores propostos.

e Os grupos etários de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos e de 55 ou mais anos têm um

comportamento emocional similar no conjunto. Os outros dois grupos etários

(15 a 24 anos e 45 a 54 anos) são diferenciados entre si e dos anteriores. De

igual forma, ao considerar os gêneros, existem diferenças entre os grupos ainda

que sejam menos evidentes (Figura 5.2).

e Internamente, os grupos considerados, ao serem analisados pelos cinco fatores

ou grupos de variáveis, apresentam comportamentos diferenciados. Por exem-

plo, os grupos formados por sexo apresentam uma avaliação emocional mais

similar no que refere-se aos grupos de variáveis /ntrapessoaÍs e .Ádaptabá/idade,

oposiçoes entre as avaliações feitas por Ã/ando do estresse e Estado de animo e

motivação, e uma diferença notória quanto às variáveis /nterpessoaÍs. Pode-se

notar que mulheres e homens são diferenciados pelo segundo, quarto e quinto

grupo de variáveis (ligados à segunda CIP global) do resto de grupos. Isso é

indício de que os 5 favores propostos são válidos para a estratificação por gê-

nero, pois os favores 2, 4 e 5 são refletidos pelo centro das coordenadas dos eixos
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principais, indicando que os favores podem ser os mesmos, mas

interpretação é distinta (contrária) de homens para mulheres.

e Com respeito aos grupos etários, o primeiro (15 a 24 anos) é mais homogêneo

com respeito aos 5 grupos de variáveis. Este grupo etário está localizado ao re-

dor do lado negativo da primeira CP global. No entanto, não podemos concluir

que apresentem a mesma estrutura de correlação e atinja os mesmos fatores que

a população geral. Isto é concluído uma vez que este grupo está correlacionado

com a primeira CP, que é explicada por uma combinação de variáveis perten-

centes a 4 dos fatores teóricos propostos (AC, OP, AR, AS, FE, SP, PR, TE,

CM). Isto indica que se realizarmos a análise fatorial é possível não chegar aos

mesmos fatoies. Esta mesma conclusão é obtida para o resto dos grupos etários

com maior justificativa uma vez que eles apresentam maior heterogeneidade em

seus resultados

Em nosso exemplo, a análise feita anteriormente por faixas etárias não tinha podido

encontrar que os grupos correspondentes às faixas etárias 25 a 34, 35 a 44 e 44

a 55 anos têm comportamentos muito diferenciados no que se refere aos diferentes

grupos de variáveis, e que eles se diferenciam muito com respeito às pessoas que

pertencem à faixa etária 15 a 24 anos. Também foram representados distintos grupos

de varia;vens dentro de um mesmo plano fatorial para permitir realizar análises como

a aqui desenvolvida.
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Capítulo 6

Conclusões Gerais

A Análise Fatorial Múltipla

8 permite-nos identificar quais variáveis iniciais ou favores que influem decidida-

mente na formação dos eixos ou fatores globais;

B permite-nos analisar os eixos globais não só por variáveis de interesse mas tam-

bém por CPs parciais (que representam grupos de variáveis), isto é, incorpora

variáveis que são interpretáveis, que explicam a estrutura de correlação entre

as variáveis pertencentes ao grupo Isto permite explorar totalmente o compor-

tamento entre os diferentes grupos de variáveis, entre eles e dentro deles. Neste

caso é muito útil visualizar as posições relativas dos favores parciais na mesma

escala que as variáveis iniciais, de forma tal que enriquece a interpretação dos

eixos finais;

B não só permite uma identificação visual, que de fato é um modo didático pala

mostrar os resultados, mas também nos permite quantificar, mediante as cor-
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relações entre as variáveis inicias, CPs parciais e globais, quais são aquelas

variáveis que influem na formação de eixos globais e o modo como isto acon-

tece. Esta abordagem, comparada com os métodos tradicionais como a ACP

ou AC, nos dá uma maior flexibilidade no uso das variáveis pois pode tanto

trabalhar com variáveis quantitativas quanto com variáÀ'eis categorizadas;

e permite-nos comparar as estruturas fatoriais de diversas sub-populações dentro

de uma mesma estrutura global populacional, considerando as correlações dos

elementos representativos dentro de cada sub-grupo de indivíduos, identificando

que grupos são mais homogêneos entre si e que relações possuem com os demais

grupos;

e permite-nos comparar de forma simples as relacões existentes entre um grupo

de indivíduos avaliados por diferentes grupos de variáveis, considerando a maior

explicação da variabilidade dos dados e maximizando a relação entre os eixos

parciais de cada grupo e os eixos globais da ACP global (correlação canónica),

melhorando as análises feitas sob outras abordagens, como a análise Procrustes

que resulta limitada ao caso de dois grupos de variáveis, e complexo para mais

de dois, e ou STATIS no caso de uma análise no conjunto dos grupos-
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Apêndice A

Análise nos Espaços Gerados

A.l Análise dos indivíduos no espaço de variáveis

Seja a base de dados original (respostas iniciais) dada por

rii ''' rip

ri.j (A.l)

Tnl ''' Tnp

Assim, rij é o v-dor resultante do indivíduo { na variável .j.

As interpretações entre as linhas e as colunas das tabelas de dados permitem

representar visualmente as proximidades entre os indivíduos e variáveis. Para os

n indivíduos, as !!(1l:U distâncias em RP correspondentes aos pares de pontos que

representam os indivíduos têm uma interpretação direta. Para ilustrar a distância
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entre o indivíduo í e o indivíduo i' temos:

d'(i;i') = ).(rij --r{,jy V.j - l,...,pei,i' = 1,...,n.
P

lJ

E=:: ":Ê-

(A.2)

Trata-se da distância euclidiana clássica. Dois pontos são muito próximos se

suas p coordenadas são muito próximas. Os dois indivíduos de interesse são então

caracterizados pelos valores quase iguais para cada variável (Piron et al., 1995).

Em nossos exemplos, duas pessoas avaliadas pelas perguntas mencionadas em

cada aplicação representam pontos próximos se têm os mesmos valores ou valores

próximos para as mesmas variáveis avaliadas.

Desde que se.ja necessário encontrar as direções ou sentidos das maiores dispersões

dos dados, não é necessário tornar máxima a soma dos quadrados das distâncias à

origem da projeção, mas sim maximizar a soma dos quadrados das distâncias entre

todos os pares de indivíduos (Figura A.l). Assim, se as projeções dos pontos ie i'

são hi e hi, respectivamente, temos

}ll: )l: afi; i') - }, }.,(h: - h:')' - " }: h.' + n }: hl! - 2 }: h: }l: h:'
{-:l {/:l {=1 {/=1 z::l.

. 2.,(E;'l!- - Ã') - 2" }l: (h: - Ã)',

onde Ã designa a média das projeções dos n indivíduos:

lZ

e corresponde à projeção sobre -Ht do centro de gravidade G da nuvem. Então o
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.j-ésimo valor da coordenada é

r.j

d(i,i

1.1
)

Figura Projeção em -HI

Conseqüentemente, temos
2 7t

>: a'({; i') - 2" )l: ó'(i; c)
i-l

Voltar a maximizar a soma de quadrados das distâncias entre todos os pares de

indivíduos no lugar de maximizar a soma de quadrados das distâncias entre os pontos

e o centro de gravidade de nuvem G, isto é,

"'.« IE E '' «:; :u]

w- l=X ''«:; a)] .
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Se a origem se toma em G, a quantidade a maximizar será a nova soma de quadrados

das distâncias à origem, a qual corresponde ao problema de análise geral em RP. O

sub-espaço procurado resulta da análise geral da tabela transformada XI, de termo

geral

'Ut3

A.l.l 'llansformação proposta

A distância entre dois indivíduos á e í' é a distancia euclidiana usual dada pela ex-

pressão (A.2). Podem existir valores de .j para os quais as variáveis correspondentes

são de escalas muito distintas; por exemplo: notas obtidas em uma avaliação de l

a 10 e a idade em anos da pessoa; deseja-se que a distância entre dois pontos, seja

independente das unidades. Pode-se, às vezes, desejar, sobretudo quando as unidades

de medidas não são as mesmas, aplicar a cada variável um papel idêntico na defini-

ção das proximidades entre indivíduos. Trata-se, então, de análise de componentes

principais padronizada. Para isso se corrigem as escalas adotando a distância

''o; :) - E é!$q',
onde sj é o desvio padrão da variável .j

E=::: (,:j -- Õy
' n

Isto induz a concluir que a padronização em BP da tabela inicial X. deve ser

«:. - GIH#-), (A.3)
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ou seja, cada elemento da matriz deve ter como termo geral

«:, - (:s#'). (A.4)

Todas as variáveis assim transformadas são comparáveis, pois elas possuem igual

dispersão

s'(,j)

Em resumo, a análise da nuvem de pontos de indivíduos em -RP nos conduz a

efetuar uma translação da origem ao centro de gravidade da nuvem e trocar, no caso

da análise da norma, a escala nos diferentes eixos. A análise da tabela transformada

X nos conduz a diagonalizar a matriz

r) - XTX

O termo geral pjj' desta matriz é escrito como

pjj' - >1, zijzij

ou seja,

Z

G)(,:j, -- G,)
sjs3'

Isso resulta em

pij' ' corÇRj. Kâ.

A função pjj' não é outra que o coeficiente de correlação amostral entre as variáveis

com índices .j e .j'. Daí a utilidade do coeficiente vii introduzido no denominador

da relação (A.4). Em resumo, a matriz com a qual se deve trabalhar é a matriz de

correlação. Esta será a matriz diagonalizável e sobre a qual posteriormente se poderá

encontrar as componentes ou fatores.

(A.5)
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A.1.2 Os indivíduos projetados em eixos fatoriais

As coordenadas dos n pontos de indivíduos nos eixos fatoriais p. (a-ésimo autovetor

da matriz p associada ao autovalor À. são as n componentes do vedor

q,.

O favor próprio @- já é uma combinação linear das variáveis iniciais. Por estar

a nuvem de indivíduos situada em torno do centro de gravidade, a média do fatos é

nula, isto é,

e sua variância é o autovalor

-,(v,.)
A coordenada de um indivíduo i sobre a c!-ésima CP, é a projeção da linha xi sobre

o espaço de direção p. escrita explicitamente como

@'. - E p.,':' - }: p..pill:áq. n.o

A.2 Análises das variáveis no espaço de indivíduos

A.2.1 Análise das variáveis

Se os valores tomados por duas variáveis particulares são muito próximos para todos

os indivíduos, estas variáveis serão representadas poi dois pontos muito próximos em

R". Isso quer dizer que estas variáveis medem um mesmo fenómeno ou também que

são vinculadas por uma relação particular (Piron et al., 1995).
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Uonsi(leramos primeiro a nuvem aos n inQivlüuos nao ponaeractos. Queremos,

no espaço das variáveis, representar a nuvem de pontos em um subespaço de uma e

seguidamente de duas dimensões, de modo que se obtenha uma representação visual

o mais fiel possível à representação exala, de forma tal que se possa captar as pro-

ximidades que existem entre os n indivíduos frente às p variáveis. A distância entre

variáveis deriva-se da análise em RP. Calculamos a distância euclidiana usual entre

duas variáveis .j e .j':

lZ

a'(.j,J') (z:j -«:,,)',
{-1

d2(J',.j') = >1. (zij)2 + >1, (zü')2 -- 2 }. zijaçij'.
{-l {-l {-l

Substituindo nij por seu valor dado em (A.4) e sabendo de fato que

, EL. (,j -- 6')'
s; = ,

' n

obtemos l:Li zS - )l,i:: z:, = 1 e igualmente

}, zilz{.Í' - Pjj'-

ou sela,

Segue que a relação que vincula a distância ein R" entre duas variáveis açj e iç; é

função do coeficiente de correlação p,.j,x{ entre essas variáveis,

d' (,j , ,;) 2(1 - P*;,,.;)

Isto implica em que

O s; d'(.j, .j') $ 4

No espaço de R", o cosseno do ângulo entre duas variáveis é o coeficiente de

correlação entre essas duas variáveis dado por (A.5) e pode também ser obtido da
d.,GniPan-"yuv'
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uma variável e tem como norma a unidade

Por isso a nuvem -Mv está contida em uma hiperesfera de raio um;

ll«riá«lll' ;'"=,') - :
cada vetor é a representação dee

+ o cosseno do ângulo formado pelos vetores que estão representando as duas

variáveis .j e .j' coincidem com o coeficiente de correlação entre ambas.

«-.",'', -« ','' »- ;(:'"?,)('"=,) - «-'~,~,,

A interpretação desta última relação é muito importante porque é geométrica,

e conseqüentemente visual. Esta propriedade requer a centralização prévia. É im-

portante ter em conta que a padronização escolhida (expresão (A.4)) implica que,

na represevttação das variáveis, o que nos está ãvtteressando principalmente são as

direções determinadas pelas uaháueis, isto é, mais como uetores que como pontos.

Ao ser a longitude dos vetores que representam as variáveis igual à unidade, a

coordenada da projeção de uma variável sobre a outra pode ser interpretada como a

medida de correlação entre elas.

O sistema de proximidades entre dois pontos de variáveis dada pela relação acima

é familiar para um estatístico:

e duas variáveis fortemente correlacionadas são muito próximas uma da outra

(cj.Í' = 1) ou pelo contrário elas podem distanciar-se o máximo possível (cjj' =

--l) dependendo da relação linear que elas têm, direta ou inversa;

8 duas variáveis ortogonais estão a uma distância média. A proximidade entre os

pontos variáveis é interpretada conseqüentemente em termos de correlações.
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Conclusão

Efetuar um balanço de coeficientes de correlação entre as variáveis supõe estu-

dar os ângulos entre os vetores que definem esta nuvem Arl''. E impossível realizar

tal estudo diretamente, dada a dimensão de R". Segue-se o interesse na ACP a
proporcionar-nos variáveis sintéticas que constituem um resumo do conjunto de va-

riáveis iniciais e permitem uma representação plana aproximada das variáveis e os

ângulos que formam entre si.

])estância das variáveis à origem

A análise em R" não é feita em relação ao centro de gravidade da nuvem de pontos

variáveis, contrariamente à nuvem dos pontos indivíduos, mais sim em relação à ori-

gem. A distância de uma variável .j à origem O se expressa por

E
{-1

Todos os pontos variáveis estão dentro de uma esfera de raio l centrada na origem

dascoordenadas

a' (j, .j') zi,' = 1.

Os planos de ajuste cortam a esfera em grandes círculos (de raio 1), círculos de

correlações. A inércia deles é a inércia das variáveis pertencentes ao plano. Enfati-

zamos que transformações analíticas simples da expressão (A.4) nos espaços BP e R"

dão interpertações geométricas diferentes. Consideremos por exemplo a interpretação

de centralização dm variáveis:

e em RP, esta transformação equivale a uma translação de origem dos eixos ao

centro de gravidade (ou ponto médio) da nuvem;
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e em R", é uma projeção paralela à primeira bissetriz dos eixos sobre os eixos do

hiperplano quelhe é ortogonal.

A.2.2 As variáveis projetadas nos eixos fatoriais da AFM

Temos observado como os indivíduos são representados nos planos fatoriais por

Ü. (A.7)

para a ;: l, ...,p. Sejam 'ü. os autovetores e os À. respectivos autovalores da matriz

p = X'XI de ordem n x n, onde os u. autovetores são unitários ortonormais, e estão

na direção da a-ésima componente principal

O vetor

(A.8)

será o autovetor unitário de XXT. Então a a-ésima componente principal em R"

(das variáveis) é escrita como

l

P. = .?:=Xu.

V

P. :: X'u..

Da expressão (A.7) temos:

:X'Xu.
'/\a

e pela descomposição espectral chegamos a

l
(A.9)

P. = u.vÀ.. (A.IO)

Como @. = Xu. sustituindo na expressão (A.9) temos,

,=x"V,
/\a

onde p.j = {Paj} para j ' l....p. Logo, os valores p.j, .j = 1,

fatoriais das v-ariáveis nos eixos a que são obtidas por ua'ZÀa

.p são as coordenadas
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Além disso, podemos observar que:

Ç,. - u..«E - --J X'V,. - {p.j}À.

e daí, temos

«..-$q#'f ,.
Então:

CPaj = cor(Hj, @.).

A coordenada de uma variável no eixo principal não é outra senão o coeâciente

de correlação desta variável com o favor @« (combinação linear de variáveis iniciais)

consideradas depois como variáveis artificiais, cujas coordenadas são constituídas

pelas n projeções de indivíduos sobre este eixo.

Enfatizando que

e as CIPs são variáveis artificiais não correlacionadas duas a duas, que resumem

as informações das variáveis iniciais;

B as CPs não se traduzem como relações lineares entre variáveis, um coeficiente

baixo entre duas variáveis não significa que estas sejam independentes, porque

pode existir uma relação de grau superior;

a coordenada da variável no eixo cv é necessariamente inferior a l em valor

absoluto e a soma delas é l.
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A.2.3 Representação superposta de nuvens dos grupos de va

níveis

Na AFM, as piojeções das componentes principais obtidas nas nuvens parciais sobre

os eixos principais fatorais da nuvem total têm a propriedade de não participar na

construção das CPs da tabela total, isto é, são consideradas como variáveis suple-

mentares.

Resulta então:

Porém.

".. - $'J= E *:'"..
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Apêndice B

Tabelas

Tabela B.l: Proporção da variância explicada por CP do grupo intrapessoais

Tabela B.2: Coeficientes das CPs das variáveis intrapessoais

99

  CPI CP2 CP3 CP4 CP5

Desvio Padrão 8.4785 3,9272 3,1476 3.0610 2,6168

Proporção de variância 0,6337 0.1360 0.0873 0.0826 0.0604

Proporção acumulada 0,6337 0.7697 0.8570 0.9396 l,oooo

  CPI CP2 CP3 CP4 CP5

CNI 0,3736 -0.8651 o.1367 0.2313 -0,1994

AS 0,3677 -0.1670 -0.6013 0.3325 0,5925

AC 0.6305 0.4056 0,1310 -0.6105 0,2193

AR 0.4898 0,1452 0,5247 0.6688 0,1285

IND 0.2963 0.1950 -0.5721 0.0477 0.7379



Tabela B.3: Proporção da variância explicada por CP do grupointerpessoais

Ccp1 CP2 CP3

Desvio Padrão 6,9820 4,0824 1,8581

 

Proporção de variância 0,7079 0,2420 0,0501

Proporção acumulada 0,7079 0,9499 1,0000
 

Tabela B.4: Coeficientes das CPs das variáveis interpessoais

CP1 CP2 CP3

EM 0,4703 —0,4225 —0,7748

RI 0,7032 0,7098 0,0398

RS 0,533] -—0,5636  0,6310

Tabela B.5: Proporção da variância explicada por CP do grupo adaptabilidade

cri CP2 CP3
 

Desvio Padrão 5,9546 3,3343 3,0394

Proporção de variância 0,6353 0,1992 0,1655

Proporção acumulada 0,6353 0,8345 1,0000
 

Tabela B.6: Coeficientes das CPs das variáveis de adaptabilidade

cri cP2 CP3

SP 0,4620 -—0,0196 —0,8867

PR O,7i4 —0,4723  0,4155

FL 0,4269  0,8812  0,2030
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Tabela B.7 Proporção da variância explicada por Ur do grupo
CPI CP2

Desvio Padrão 7,5096 3,9903

Proporção de variância 0,7798 0,2202

Proporção acumulada 0,7798 1,0000

Tabela B.8: Coeficientes das CPs das variáveis de manejo do estiesse

CPI CP2
TE 0,4040 0,9148

CI 0,9148 0,4040

Tabela B.9

vaçao

Proporção da variância explicada por CP do grupo estado do ânimo e moti-

CPI CP2
Desvio Padrão 5,5016 2,8173

Proporção de variância 0,7922 0,2078

Proporção acumulada 0,7922 1,0000

Tabela B.10: Coeficienttes das CPs das varia;fieis de estado do ânimo e motivação
CPI CP2

FE 0,7926 -0,6098

OP 0,6098 0,7926
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Tabela B.ll: Proporção de variância explicada na ACP global do grupo de 15 a 24

anos
CPI CP2 CP3 CP4

12,6583 7,2354 6,2843 4.9057

0.4202 0,1373 0)1036 0,0631

0,4202 0,5575 0,6611 0.7242

'Õi; cp6 cp7 cp8 cp9 cplo
4.2957 3,8550 314170 3,3314 311213 2.9099
0,0484 0,0390 0,0306 0,0291 0,0256 0,0222

0,7725 0,8115 0,8421 0,8712 018968 019190

Desvio Padrão

Propor. variância
Propor. acumulada

Tabela B
CPI CP2

0,2415 --0t1100

0.2200 -0.1178

0,3881 0,0087

0,3098 --0,0701

0,1750 0,0376
0.1601 --0,2766

0,3254 --0,3568

0,2041 --0,1975

0,1796 0i0717
0,2783 0.2395

0,1174 0,1076
0,2986 0.2356

0,1949 0,7571
0.3240 --011477

0,2954 0,0094

12: Coeficientes
CP3 CP4

--0,0122 --0.2382

0.1395 0,1057
0,2795 0,0831

0.1062 0,0381

0,1769 0.1779
--0,5077 0,1611

--0.0895 --0,5337

-0,6367 0,2418

-0,0377 0,2597

0,0132 0,2664
0,0120 -0.1203

0,0894 0,2570
--0,3630 --0i3930

0.1853 --0,3322

0,1128 0,1977

das CPs
CP5

0,4835 -

0,1699 --

--0,1929

-0,0951

0,0229 --

-0,0982 -

0,0544 -

-0,0737

-0,0373

0,7082

-0,0320

0,2315 -

.0,1158

-0,1775

--0,2647

do grupoç+g
CP6 CP7

0,3375 0,3811
0,2382 0,2439
0,3213 0.2770

0,3092 0,3173
0,0925 0.1889
0,0339 -0,0451

0,1627 --0,2689
0,1532 0,0755

.0,2585 0,1910
0.3219 --0.4028

.0,3412 --0,0945

0,4099 --0,4060

0,0556 0.1833
0,3128 --0,2770

.0,1226 --0,1390

15 a 24
CP8

--0,3742

0,1881

-0,0557
0,1404
0,3116

0.0261
0,0090

0,0772

-0,081 1
0,0763

0,7587

0.2482
0.0377

-0,0017

-0.2167

anos
CP9

0,0832

0,0516

0,5247
.0.5373

0.2215
0,0418

0,0086

0.1564

--0,5548

-0,0403

0,0208
0,0846
0,0148

--0,1804
-0,0341

CP10

,0,4127
0,5117

0,1465

0,0846
0,3304

.0,0413

0,3341

.0,0422
0.0753

.0,0070

-0,4876

0.0275
0,1738

-0,0658

.0,1903

CM
AS
AC
AR
[ND
EM
RI
RS
SP
PR
FL
TE
c]
FE
OP

Tabela B.13: Proporção de variância explicada na ACP global do grupo de 25 a 34

anos
CPI CP2 CP3 CP4

13.5180 7,1435 5i4730 417953

0,4686 0,1309 0.0768 0,0590
0,4686 0,5995 0,6763 0,7353

CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10

4.4128 3,8430 314412 3)2559 3,0379 2,9421

0,0499 0,0379 0,0304 0.0272 0,0237 010222

0.7852 0,8231 0,8534 0,8806 0,9043

Desvio Padrão

Propor. variância
Propor. acumulada
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Tabela B.14: Coeficientes das CPs do grupo de 25 a 34 +!!Qq

Tabela B.15: Proporção de variância explicada na ACP global do Grupo de 35 a 44

anos
CPI CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10

12.7018 7,2292 5,4069 4,4849 317510 3i6568 312216 2,9559 2,8445 215277

0.4665 0,1511 0,0845 0,0582 0i0407 010387 0,0300 0,0253 0,0234 0,0185

0,4665 0,6176 0.7021 017603 08010 0 3 0,9368

Desvio Pa,deão
Propor. varia.ncia

Propor. acumulada

TabelaB
CPI CP2

0,3025 --0.1311

0,2268 --0,1782

0,3497 --0,0376

0,2555 --0,0799

0,1494 --0,0346

0.1555 -0,2092

0,3394 --0,2095

0,1569 --0,1771

0,1928 0,0376

0,2904 0.0814

0,2013 0,0858
0,3099 0.1726

0,2196 0,8755
0,3099 -0,0915

0,2843 --0,0539

16: Coeâcientes
CP3 CP4

0,0649 -0,2718

--0,1098 0,0474

--0,3121 0,1792

-0,0782 0,0232

-0,1792 0,0508

0,5535 0,1542
0,1069 --0,5994

0,6210 0,2137
0,0061 0,3183

0,1076 0,2638

0.0485 -0.0868

--0.1687 0,3295

0.2482 --0,1969

-0,1226 --0.3066

0,1601 0,1999

das CPs do grupo de
CP5 CP6 CP7

0.2090 --0,4554 0,0251

0,1127 --0,3750 0,1805

0,1461 0,4271 0,2109
0,].333 0.2553 0,2224

--0,0103 --0,1328 0,2847

--0,1602 0,0439 0.1043

--0.1519 0,0051 --0,3762

.0,0825 0,1507 0,1756

--0,1551 --0,0868 --0,3314

0,7288 --0,0654 --0,3046

--0.1418 --0,3338 0.5130

.0,4213 --0,2217 --0,3521

--0,0077 0,0691 0,1100

--0,0557 0,4237 --0,0617

-0,3047 0,0740 0,0544

35 a 44
CP8
0828

0111

3851

4784

1813

0049

1428

1281

6255

1314

1050

3161

0621

1510

0117

anos
CP9

0,1192
--0,5758

--0,1336

0,1722
--0,3988

-0,0753
-0,0647
-0,0471

0,0238
0,2062

0,5611

0,0140

--0.2112

0,0394
0.1769

.0

.0

0
.0

.0

0

0

0

0

0
0

0
.0

0
.0

CP10

0,4523
0,0698

.0,3532

.0,2261

0,5557
0,0408

0,0843

0,0741
.0,0718

0.3355
0,2369

.o,oooo

0,0866
0,3320

0,0067

CM
AS
AC
AR
IND
ER{

RI
RS
SP
PR
FL
TE
CI

FE
OP
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  CPI CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CPlo

CM 0,2571 D,2146 0.0176 0,4791 0,2713 0,3831 0,2134 0.1087 0,2893 0,4180

AS 0,2137 -0.1694 0.2088 0,0482 0,1517 0,1531 0.5358 0.0203 -0.4048 0,2361

AC 0,3503 0,0182 0.2080 0.1952 0.2209 0,232] 0,1644 0,1193 D,1336 0,0047

AR 0,3084 0.1103 0.1858 0,0387 0,1204 0.1349 D,1576 0,3947 0.4300 0,1540

IND 0,1678 0.0252 0,2502 -0.0453 0.0795 0,0253 0.3673 -0,3001 0,1124 0,1018

EM D,1389 0,2725 0,4371 0,2757 --0.1813 0,0108 0.0346 -0,0241 0.0436 D,0646

RI D,3290 -0.2896 -0,2707 0,3482 0.3426 0.2160 0,1079 -0,1327 0.2404 -0,5718

RS 0,1588 0,2814 0.5243 0.3106 0.2196 --0,2605 D,1147 0.0967 0.0536 a,tolo

SP D,1561 0.0109 D,0556 0,1974 --0,1932 0,4116 D.1061 0.4249 0,2$82 0.1194

PR 0,2683 0.1038 0,1266 0,2755 0,5741 0,5370 0,2532 0.1263 0.0611 -0.2844

FL 0.1335 0.1048 --0,0047 0,2460 0.1240 0,0273 0,2931 --0,5606 0,5120 0,3744

TE 0,3372 0,2586 0,1839 0.4058 0,1264 0,2453 -0.4281 0.3895 -0.0820 0.0552

c] 0,2594 0.7637 0,4603 D,1162 D.0659 D,0835 0,2065 0,1846 0.1114 D,0455

  0.3401 -0,0375 D.0190 0.0957 0,4808 -0,2968 D,1719 0.0388 -0,2833 0.3876

OP D,2805 0.0383 0.1061 0.2648 0,0393 0,1Õ14 --0,1918 D.0132 0,2056 -0.0Õ85



Tabela B.17: Proporção de variância explicada na ACP global do grupo de 45 a 54

anos
CPI CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10

12.7018 7,2292 5,4069 4.4849 317510 3i6568 3p2216 2,9559 2,8445 215277

0.4665 0,1511 0,0845 0,0582 0,0407 0,0387 0,0300 0,0233 0,0234 0,0185
0,4665 0,6176 0,7021 0,7603 018010 0.8396 0,8697 0.8949 0.9183 0,9368

Desvio Padrão
Propor. variância

Propor. acumulada

Tabela B
CPI CP2

0,2658 0.1598

0.2245 0,1904
0,3226 --0,0184

0.2526 0.1615

0.11231 0.0273
0,1551 0,2584

0.3156 0.2124
0,11866 0.1666

0.1992 0,0199
0.2845 0.0406

0,1758 --0,1841

0,3091 -0,0967

0,3292 -0,8396

0,3330 0,1008

0,2667 0,1049

18: Coeficientes
CP3 CP4

-0,0576 0,2755

0,3019 --0.0617

0,1961 --0,1946

0,0929 0.1407

0,3383 --0,0235

--0.4002 0,1370

--0,3987 0,0325

.0,2808 0,2186

0,1886 --0,1135

0,3348 0,6426

0,2506 0,0121

0,0122 -0.3260

--0,2440 0,1409

.0.2363 --0,3621

0,1416 --0.3335

das CPs do grupo de
CP5 CP6 CP7

--0,4490 0,0214 --0,1918

.0,2663 0,2001 --0,1006

0.1032 0.1954 0,1557
0,2027 --0,1093 0,5586

--0,0908 --0,0582 0,0564

0,3293 0.2404 --0,2919

--0.4776 --0,0003 0,0626

0,3941 0,2252 --0,0765

0,0812 0,5075 0,1725
0,1710 --0,3608 --0,0377

--0,1551 0,2492 --0,3977

0,2039 --0,4779 --0,4757

--0,0126 0,1063 0,1233

--0,0971 --0,3206 0,2804

0.2541 0.0722 -0.0961

45 a 54
CP8

0,0632

0,3288

-0,061 1

-0.31 71

--0.1063

-0,0281

-0,0046

-0,0780

0,3931

0,1459
-0.7128

0,2078
0,1253

--0,1475

0,0309

anos
CP9

-0.1073
0,0910
0,1169
0,0928

0.7356

0,1266

0,1124

0,1929
--0,1799

0,2670
0,1718
0,1912

0,0711

-0.2662
-0.3244

CP10

0,5406
.0,5815
0,3681

0.0833

0,0249
0,0900

.0,1037
,0,2842

0,1490
.0.1132

0,1390
0,1250

.0,0849
0,2219

0,0224

CM
AS
AC
AR

IND
EM

RI

RS
SP
PR
FL
TE
CI
FE
OP

Tabela B.19: Proporção de variância explicada na ACP global do grupo de 55 ou

mais anos
CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10

7.2438 5,3480 5,1067 4.1033 3,7854 315245 3,0715 2.7154 2,4032

0,1657 0,0903 0,0824 0,0532 0,0452 0,0392 0,0298 0,0233 0,0182
0.5832 0.6735 0,7558 0,8090 0,8542 0,8935 0,9233 0,9466 0,9648

Desvio Padrão

Propor. variância
Propor. acumulada

CPI
11,4979

0,4175
0,4175
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Tabela
CPI

.0,0729

.0.1411

.0,4595

0,2920
.0,1671
0.1589

.0,0447

0,1298
0,2026
0.3054

0,2649
0.3536

-0,4104
-0.2394
-0.2261

B.20
CP2

0,0057

0,3151

0,0420
0.1080
0,1960

0,0997
0,2214

0,1960
0.1697

0,0842
0,0139

0,1046
0.7822

0.1932
0.2352

Coeâcientes das CPs
CP3 CP4 CP5

--0,0518 0,4103 --093499

--0,2241 0,1665 --0,2762

0,1336 --0,3525 --0,5258

0.4183 0,2143 0.3287

0,1511 0,0490 --0,0363

--0,2471 0,2673 0,4051

0.2231 0,5848 --0,2727

--0,3050 0,1416 0,1945

0,1064 0,0381 --0,0309

0,4436 --0,0822 0.2042

--0,1004 0.1370 0,0802

--0.0542 --0,2404 --0,0021

0,0449 0,2190 --0,0334

0,5518 --0,0745 0,2979

.0,0076 --0,2438 0,0200

do grupo! !41 ê!
CP6 CP7
1388 --0,3980

2013 0,2512

2218 0,0758
4556 0,2285
2394 0,5596

0807 -0,0266
2020 --0.1252

0684 -0.2866
.0717 -0,0079

3536 --0,1071
5402 0.2707

2056 -0,1520
1 174 -0,0160

1026 --0,1512
2821 --0,4217

ou anais
CP8

-0,2224
0.6823

-0,0763 -

.0,1214 -

-0,4819

-0,0066

--0,1758 -

0,0485

0,0699 -

.0,1668

0.1934 -

--0,2227

0,1692
0,2097
0.0808 -

anos
CP9

0,0687

0.3595

0,2901
0,0629

0.2463
0,2324

0,0158
0,0979

0,4848
0,0942

0,3409
0,4401

0,1403
0,2443
0.1425

CP10

0,1287
0,0125
0,2356

.0,0727

0,0555

0,0231

0,2304
0,0440

0,6267

0,3843
0,1149

.0,4959

0,0631
0,1062
0.2217

CM
AS
AC
AR
IND
EM
RI
RS
SP
PR
FL
TE
CI
FE
OP

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

.0

0

0
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Apêndice C

Programas

O programa a seguir foi gerado no aplicativo R e corresponde à aplicação l

c.l AFM da Aplicação l

Chame o pacote scatterplot3d e salve em Rlib, install.packages('scatterplot3d',lib='U:/Rlib')

requi.re(scatterplot3d)

requi.re(xtable)
a<-read.csv("VEST97.csv'' ,leader: TRUE, dec:" ,",sep:

class (a)

Extraem as variável

notas<-a[,44:52]

b<-a[,33:37]

dim(b)

de interessequantitativasS

l l . l l fill TRUE)
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socioeconom<-cbind(b[, 1: 5] ,a[, 19] )

socioeconom [1 , ]

dim(notas)

notasE[,]

class(notas)\newline

\textttÍPadronização da Batel\newline

dim(notas)

medk<-vectoro

sk<-vectoro

for(j in 1:9)(nedkEj]<-mean(notas[,j]))

for(j in 1:9)(sk]j]<-sqrt(var(notas[,j])))
medk

sk

matrizX<-matrix(0,12093,9)

for (j in 1:9){
matei.zX[,j] <-(notas[,j] -medkEj])/((sk]j])+sqrt(12093) )

matrizX

dim(matrizX)

notasst<-cbi.nd(matrizX[ , 1: 8] )

notasst[1,]

colnames(notasst) <-c("Portuguez " , "Matemática" , "Geografia", "Histori.a''

'' InglesFra", "Biologia", "Física'' , "Química")
dim(notasst)

princomp ( cor (notas st) )

prc omp (notas st )

}

)
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summary(prcomp (notas st) )

library( ) xtable ', lib: 'U:/Rlib ' )

xt able(suinmary(prc omp(notasse)) )

xtable(prcomp(notasst))

\subsectionCCalculo das CP dos indivíduos}

evals<-eigen(cor(notasst))\$values

evect<-eigen(cor(notasst)) \$vectors
evals

evect

diag<-dias(evals)

dias
G<-evectV%.+\%diagV%ü#VZ.t(evec

CP<-t(evect) VZ.+VZ.t(notas st)

di.m(CP)

ComPrint<-CP

ComPrint

di.m(Compra.nt)

c].ass(notasst)

class(ComPrint)

Comprincipal<-as . data.fume(ComPrint)\#não precisa salvo que queira usar Splus\#
x<-ComPrintE1,1:10000]

y<-ComPrintE2,1:10000]

z<-ComPrint[3,1:10000]

Existem comandos no R; "prcom" e "princomp", que extraem as CP de uma tabela

de dados, ou da matriz de correlação, ê uma forma alternativa de obter os resultac

Mais nos optamos por a alternativa matrici.al, para desenvolver os resultados

)zque qut verá + e se obtem matriz de covariancias\#
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\subsectionÍGráfi.cas das CP}

\subsubsectionePara os indivíduos}

par (mfrow;c(2 , 3) )

scatterplot3d(x ,y , z , highlight . 3d:TRUE,
col .axis="blue" , col .grid:''lightblue" ,type:"p" ,xlab:''CPl" ,ylab:

zlab="CP3", pch;20)

scatterplot3d(x ,z ,y , highlight . 3d:TRUE,
col.axis=''blue" , col.grid:"lightblue",type:"p'' ,xlab=''CPl" ,ylab:

zlab="CP2", pch:20)

scatterplot3d(z ,y ,x, hj.ghlight . 3d:TRUE,

col. axis=''blue" , col.grid:"lightblue'',type:"p",xlab:"CP3" ,ylab

zlab="CPI'',pch:20)

plot(x,y,mai.n=''Plano das Componentes l e 2",col.axis="blue",
col . grid:''lightblue",type:''n", xlab='' CP2" , ylab:"CPl" , cex=1 . 5 , pch:20)

points(x,y, lty=2,col:"red" ,pch;20)

plot(x,z,maia:''Plano das Componentes l e 3'',col.axi.s="blue",
col . grid:"lightblue" ,type:"n'' , xlab=''CP2" ,ylab:"CPl" , cex=1. 5 ,pch:20)

points(x,z, lty=2, col:"red",pch:20)

PIDE(z,y,maia:"Plano das Componentes 3 e 2",col.axis:"blue",
col . grid:"lightblue" , type:"n'', xlab="CP2",ylab:"CPl", cex=1. 5 , pch:20)

points(z,y, lty=2,cola''red'' ,pch;20)

\subsubsectionÍPara as varia.vei.s} \#calculo das CP\#\#das variáveis\#

phi<'(notasst) \%+VZ.(evect)

dim(phi)

phil<-evect[, 1] +sqrt(eva]sE]] )

phi2<-evect[ , 2] +sqrt(eva]sE2] )

'-CP21 1
}

-iCP3'',

-iCP2 1 1

)
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phi3<-evect[ , 3] +sqrt(eva] sE3] )

phi4<-evect[ , 4] + sqrt(eva] s]4] )

op <- par(bg : "light blue")

par(op)

par (mfrow:c(1 , 1) )

P].ot(c(-0 .85,-0 .65) ,c(-0 . 9,0 .8)

lar e 2da Componente Principal'',
col.axis="blue" , type:"n" , xlab="CP2'', ylab:"CPl" ,cex=1 .5,pch:2,lwd=2)

abline(0 ,0,0,0 , lty=2 , col:"black" , lwd:l)

points(phil , phi2, 1ty:2,col;"red",pch:17 : 25 ,cex;3)

lhes(phil, phi2 , lty:3 , col: 'blue ' )

text(philEl],phi2E]] ,labels:c("Mat") , col:"blue" ,font=9,pos:"3")

text(phi112] ,phi212] , labels=c("Bio") , col:"blue" ,font=9 ,pos:''3")

text(phil [3] ,phi2[3], ]abels:c(''FI.s'') , col:"blue",font=9,pos:"3")

text(phi.]E4] ,Phi.214] , labels:c("Qui") , col:"blue",font=9 ,pos:"3")
text(philE5], Phi2[5] , ]abe]s=c("Porá''),col:"blue'',font=9,pos:"3")

text(phi.1[6] ,Phi216], labels:c("Geo'') ,col:"blue",font=9 ,pos:"3")

text(phil[7] ,Phi2[7], ]abe]s=c("His''), cola"blue" ,font=9 ,pos:"3")
text(philE8],phi2[8] , ]abels=c("lng-Fra") ,col:"blue" ,font=9 ,pos:"3")

op <- par(bg : "light blue")

PIDE(c(-0.5,0.65),c(-0.9,0.8)

4ta Componente Principal",
col.axis="blue'', type:"n" , xlab:"CP3", ylab:"CP4'',cex=1 .5,pch:2,lwd=2)

abline(0 ,0,0 ,O, lty=2 , co]:"b]ack " ,].wd=1)

points(phi3,phi4 , lty:2,cola"red" ,pch:17:25,cex:3)
lides(phi.3, phi4, lty:3 ,col: 'blue ')

da--Planobg par("bg"),mai.n

3radapar("bg''),naif '-Plano ebg)
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par(op)\\

text(phi3El],phi411] ,labels:c(''Mat"),col:"blue" ,font=9 ,pos:"3")
text(phi312],phi412], labels:c(''Bio") , col:"blue",font=9 ,pos:"3")
text(phi313],phi413],labels:c("Fis") , col:"blue" ,font=9 ,pos:"3")

text(phi314],phi414] ,labels:c(''Qui") , col:"blue" ,font=9,pos:"3")

text(phi315],phi415] , ]abe].s=c(''Port''), col:"blue" ,font=9,pos:"3")
text(phi316],phi416],labels:c("Geo") , col:"blue",font=9 ,pos:"3")
text(phi317],phi.417] ,labels;c("HI.s") , col:'-blue" ,font=9,pos:"3")
text(phi318],pbi418] , labels:c("lng-Fra"), col:"blue" ,font=9 ,pos:"3")
\sectiontPrograma para a AFM}

\subsectioneDivi.são da Base nas Sub bases do Grupo de vara.ãveis}
dadosl<-cbind(notasst[,2],notasst[,6 : 8] )

colnames(dadosl) <-c("Matemática", "Biologia" , "Física", "Qui.mica" )

dados2<-cbind(notasst[, 1] ,notasst[,3 : 4],notasst[, 5] )

colnaines(dados2) <-c(''Portugues " , "Geografia" , "Historia", "lngFranc" )

dados3<-socioeconom

dim(dadosl)

dim(dados2)

dim(dados3)

\secti.ontResultados em cada grupo de variáveis}

princomp (cor(dado sl) )

summary(prcomp(dadosl))

xtable(summary(prcomp(dadosl))) \#inportância da CP\#

xtable(prcomp(dadosl))

xtable(cor(dadosl))

111



princomp (cor(dado s2) )

sununary (prcomp (dado s2) )

xtable(summary(prcomp(dados2))) \#importância da CP\#

xtable(prcomp(dados2))

xtable(cor(dados2))

evals<-eigen(cor(dadosl)) \$values

evals

evals<-eigen(cor(dados2)) \$values

evals

\sectionÍAnâlise da CP em cada Grupo ponderados]

\#dividimos a bases por o maior autovalor da matriz Cov de cada grupo\#

IQ <'.ni apn (cnv(dadosl) ) \$valuesevals<

evals

novodadosl<-dadosl/sqrt(eva]sE]] )

novodadosl

prcomp (novodado sl)

xtable(prcomp(novodadosl))

evals<-eigen(cov(dados2)) \$values

novodados2<-dados2/sqrt(eva]s]]] )

prcomp(novodados2)

xtable(prcomp(novodados2))

colnames(novodadosl) <-c("Matemat ica'', "Biologia" , "Física" , " Qui.mica" )

colnames(novodados2) <-c("Portuguez'' , "Geografia" , "HI.storia" , " IngFranc" )

xtable(prcomp(novodadosl))

xtable (prcomp (novodado s2) )

xt able(summary(prcomp(novadadosl)) )
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xtable(summary(prcomp(novodados2)) )

summary(prcomp(novodadosl))

summary(prcomp(novodados2))

prcomp (novodad osl)

prconp (novodado s2 )

\sectionCAs CP dos individuos em cada Grupo}

princomp(cor(dadosl))

prcomp(dadosl)

summary(prcomp(dadosl))#importância de cada CP#

xtable(summary(prcomp(dadosl)))#i.mportânci.a de cada CP#

xtable(prcomp(dadosl))
xtable(cor(dadosl))
xtable(cor(dados2))

princomp(cor(dados2))

prcomp(dados2)

summary(prcomp(dados2)) \#importância de cada CP\#

xtable(summary(prcomp(dados2))) \#importânci.a de cada CP\#

xtable(prcomp(dados2))

xtable(cor(dados2))

evals<-eigen(cor(dados])) \$va].ues

evect<-eigen(cor(dadosl)) \$vectors

evals

evect

diag<-dias(evals)

dias
G<-evectVZo+\%diagV%.+ VZ.t(evect)
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CP<-t(evect) \%+VZ.t(dadosl)

di.m(CP)

ComPrintdeGrupl<-CP

dim(ComPrint)

CPGl<-ConPrintdeGrup]E1, 1: 12000]

CPG2<-ConPrintdeGrup]E2 , 1: 12000]

CPG3<-ComPrintdeGrup]E3 , 1: 12000]

par(m:frow:c(2,3))
scatterplot3d(CPGI ,CPG3 ,CPG2 , highl j.ght . 3d;TRUE,

col .axi.s="blue" , col .grid:''lightblue'' ,type:"p",xlab="CPI''

zlab=''CP2", pch:20)

scatterplot3d(CPGI ,CPG2 ,CPG3, higblight . 3d;TRUE,

col .axis=''blue" , col .grid:''lightblue'' ,type:"p" ,xlab="CPI''

zlab="CP3", pch;20)\\

scatterplot3d(CPG3 ,CPG2 , CPGI , highlight . 3d:TRUE ,

col. axi.s=''blue" , col . gri.d=''lightblue'' ,type:"p",xlab="CP3''

zlab=''CPI'',pch=20)

plot(CPGI,CPG2,main:"Plano das Componentes l e 2",col.axis="blue",
col. grid:"lightblue", type;"n'' , x]ab=''CP2" , y]ab="CP]" , cex=].. 5 ,pch;20)

points(CPGI ,CPG2 , lty=2 , col="red" ,pch;20)

plot(CPG3,CPG2,mai.n="Plano das Componentes 3 e 2",col.axis="blue",
col . grid:"lightblue " ,type;"n",xlab=''CP2" ,ylab:''CPl" , cex=1 . 5 ,pch:20)

point s(CPG3 ,CPG2 , lty=2 , cola"red" ,pch;20)

plot(CPGI,CPG3,mai.n="Plano das Componentes l e 3" ,col.axi.s="blue",
col . grid:"lightblue" ,type:"n'' , xlab=''CP2" ,ylab:"CPl" , cex=1 .5,pch:20)

G

ylab:

ylab:

CP3

CP2

CP2ylab:
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points(CPGI , CPG3, lty:2, cola"red" ,pch:20)
\sectionCAFM Global - Correlaciones con

bases i.n<- cbi.nd(novodados l,novodados2)

colnames(basefin)<-c(''Matemática'' ,"BI.ologia'' , "Física'' , "Quimi.ca" ,

-'Portuguez", "Geografia'',"Historia" , "lngFranc")

summary (prcomp (bases i.n) )

prcomp(basefin)

xtable(prcomp(basefin))

xt able(summary(prcomp(basef in)) )

prcomp(basefin)

}Principal.sos eixos

\sectionCAFM da Aplicação 2}

#Chame o paquete scatterplot3d e salve em Rlib#

install . packages( 'scatterplot3d' ,lib='U:/Rlib' )

requere(scatterplot3d)

requere(xtable)

##Programas para adequar e salvar bases##

colnames(basefi.nal)<-c(''vl'' ,"v2" , "v3'' , "v4" , "v5" ,

-'v9'' , "v10'' , "vll'' , "v12'' , "v13'' , "v14'')

basefinal<-round((baseponderada) , 3)

a<-read.csv(''IEnelly3.csv'',header = TRUZ, deck",

class(a)

summary(a)

a<-aEa[,321==''1'' ,]### escolhemos a amostra ####

,l ; m r . \

i'V6",''V7'',"V8",

'', sep:'';'', fi.ll TRUE)
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sink(''U:/IEne].ly1996.txt'')
sinko
list (name s ( a) )

colnames(a)<-c(''Suj '', "Edad'' , "Sex'' , "Gedad'' , "Gedad2'' , "Gedad3'' , "GedadH'' ,

"Gedadlnei. " , "lPCI'' , "INCI'' , "CM'' , "AS'' , ''AC'' , "AR" , "lND" , "EM'' , "RI'' , "RS'' , "SP'' ,

"PR'' , "FL'' , "TE'' , "CI'' , i'FE'' , "0P'' , "IA'' , "IE'' , "AD'' , "ME'' , "AG'' , "CE" , "Muestra'')

### Escolher as variáveis quantitati.vas de interesse ####

notas<-a[,9:31]

princ omp ( cor (natas) )

summary(pr i.ncomp(cor(notas)) )

prcomp(notas)

li.st (naves (notas) )

#Padronização da Base#

di.m(notas)

nedk<-vectoro

sk<-vectoro

for(j in 1:23)(nedk]j]<-mean(notas[,j]))

for(j in 1:23)(skEj]<-sqrt(var(notas[,j])))
medk

sk

matrizX<-matrix(0,1996,23)

for (j in 1 :23) (

matrizX[,j]<-(notas[,j] -medk]j])/((skEj]) 'psqrt(1996) )

matrizX

diin(matrizX)

}
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notasst<-cbind(matrizX[ , 1: 23] )

notasst [1,]

#Standarizacion de la Base a#

a[<-a[,11:25]

dim(al)

medi.a< -ve ct or ( )

sd<-vectoro

for(j in 1:15)(mediaEj]<-mean(a][,j]))
for(j in 1:15)(sdEj]<-sqrt(var(a][,j])))
media

sd

matrizX<-matrix(0,].996,15)

for (j i.n 1:15)'(

matrizX[,j] <-(a[,j] -mediaEj])/((sd]j])+sqrt(1996))}
matrizXE1912,]

dim(natrizX)

astan<-cbind(matrizX[, 1: 15] )

astanE[,]

######### divida.nos a base por inda.víduos ###################

lisa (narre s ( a) )

ai.dade<-cbind(a[,2: 3] , a[, 8] ,a[,11:25] )

colnames(aidade)<-c(''Edad'' , "Sex'' , "Gedadlnei'' , "CM'' , "AS'' , "AC" , "AR'

''RI'' , "RS'' , "SP'' , "PR'' , "FL'' , "TE'' , "CI'' , i'FE'' , "0P'')

ai.dade]],]

dim(ai.dade)

IND''."EM
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a[<-aidadeEaidade[,3]

dim(al)

a2<-aidade]aidade[,3]

dim(a2)

a3<-aidade]aidade[,3]

dim(a3)

a4<-aidadeEaidade[,3]

di.m(a4)

a5<-aidade]aidade[,3]

di.m(a5)

:''] " ,]

"2",]

"3'',]

''4",]

:"5" ,]

].i.st (naves (al) )

colname s (al) < - c

"IND'',"EM'',''RI''

colname s (a2) < - c

''IND'',"EM'',''Rl"

colnames ( a3) < - c

'iIND","EM'',''RI''

colnames (a4) <- c

--IND","EM'',''RI''

colname s (a5) < - c

nIND'',"EM'',''RI''

class(al)

(''Edad'',"Sex'',"Gedadlnei."

, -'RS" , ''SP'' , ''PR'' , "FL'' , ''TE''

(''Edad'' , "Sex'' , ''Gedadlnei''

, -'RS" , ''SP'' ,"PR'' , "FL'' , ''TE''

(''Edad'',"Sex'',"Gedadlnei''

, "RS'' , ''SP'' , ''PR'' , "FL" , ''TE"

("Edad'',"Sex'',''Gedadlnei''

, -'RS" , ''SP'' , ''PR'' , "FL'' , "TE''

(''Edad'' , "Sex'' , "Gedadlnei. --

, i'RS'' , ''SP'' , ''PR'' , ''FL'' , ''TE''

,''CM","AS'',"AC'',''AR*',

,''Cl","FE'',"OP'')
,''CM'',''AS'',"AC'',''AR'',

,''CI'',"FE'',"OP'')

,''CM",''AS'',"AC'',"AR",

,-'Cl",i'FE","0P'')

,-'CM'',"AS'',"AC'',''AR'',

,-'Cl","FE'',"OP'')

,''CM'',''AS'',"AC",''AR'',

,''CI'',"FE'',"OP")

####### Deve-se ter como Matriz ######

al<-as.matrix(al)
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a2<-as . matrix (a2)

a3<-as . matei.x (a3)

a4<-as . matrix (a4)

a5<-as . matrix (a5)

class(al)

#### Análise de CP em cada Grupo sem ponderar #####
#### escolhemos as variáveis de interesse de cada sub

vara[<-cbi.nd(a][,4:18])

vara2<-cbind(a2[,4:18])

vara3<-cbind(a3[,4:18])

vara4<-cbi.nd(a4[,4:18])

vara5<-cbind(a5[,4:18])

xtable(summary(prcomp(varal)))#i.mportância da CP#

xtable(prcomp(varar))

xtable(summary(prcomp(vara2)))#importância da CP#

xtable(prcomp(vara2))

xtable(summary(prcomp(vara3)))#importância da CP#

xtable(prcomp(vara3))

xtable(suinmary(prcomp(vara4))) #importância da CP#

xtable(prcomp(vara4))

xtable(summary(prcomp(vara5)))#importância da CP#

xtable(prcomp(vara5))

tabela ####

############# Análi.se em cada grupo ACP parcial #####

aidade<-cbind(a[,2: 3] ,a[, 8] , astan[, 1: 15] )
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colnames(ai.dade)<-c('' Edad'' ,"Sex'' ,"Gedadlnei. '- , "CM'' , "AS " , ''AC"

-'AR" ,"IND" , "EM'' , "Rl" , "RS" ,"SP" , "PR'', "FL", "TE", "CI'' , "FE" ,"OP")

aidadeE[,]

dim(ai.dade)

#### grupos de variáveis #######

varall<-cbind(a][,4:8])

vara21<-cbind(a2[,9:11])

vara31<-cbi.nd(a3[,12:14])

vara41<-cbind(a4[,15:16])

vara51<-cbind(a5[,17:18])

xtable(summary(prcomp(varall))) #importância da CP#

xtable(prcomp(varall))

xtable(summary(prcomp(vara21)))#importânci.a da CP#

xtable(prcomp(vara21))

xtable(summary(prcomp(vara31))) #importância da CP#

xtable(prcomp(vara31))

xtable(summary(prcomp(vara41)))#importância da CP#

xtable(prcomp(vara41))

xtab].e(summary(prcomp(vara51))) #importância da CP#

xtable(prcomp(vara51))

## Análise Descai.ti.vo###

for(i in 1 : 1996) (

hist(a[,"INCA''] , ]abels : TRUE))

120



par(mfrow:c(2,3))
hist(at,9], labels ;

hist(a[,10], ]abels

hist(a[,11], ]abels

hist(a[,12], ]abels

hist(a[,13], ]abels

hist(at,14], labels

par(mfrow:c(2,3))
hist(a[,15], ]abels

hi.st(a[,16] , ]abels

hi.st(a[ , 17] , ]abels

hist(a[,18], ]abels

hist(a[,19], ]abe]s

hist(a[,20], ]abels

par(mfrow=c(2,3))

hist(a[,21], ]abe]s

hist(a[,22], ]abe]s

hist(a[,23], ]abe]s

hist(a[,24], ]abe]s

hist(a[,25], ]abe]s

hist(a[,26], ]abe]s

par (mfrow;c(2 ,3) )

hist(a[,27], ]abe]s

hist(a[,28], ]abe]s

hist(a[,29], ]abe].s

hist(a[,30], ]abe]s

TRUE,mai.n="Histograma IPCl")

TRUE,main="Histograma INCA")

TRUE,main="Histograna CM'')

TRUE,main=''Histograma AS")

TRUE,main=''Histograma AC")

; TRUE,nain=''Histograma AR'')

TRUZ,mai.n="Histograma INC")

TRUE,mai.n="Histograma EM'')

TRUE,mai.n="HI.stograma Rl")

TR(JE,main=''Histograma RS'')

TRUE,nai.n="Histograma SP")

TRUZ,main=''Histograma PR")

TRUE,main=''Histograma FL")

TRUE,main=''Histograma TE")

TRUE,main=''Histograma CI'')

TRUE,nain=''Histograma FE")

TRUE,nain=''Histograma 0P'')

TRUZ,main="Histograma .[A")

TRUE,mai.n=''HI.stograina IE")

TRUE,main="Histograma AD'')

TRUE,nain=''Histograma ME'')

TRUE,main="HI.stograma AG'')
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hist(a[,31] , labels : TRUE,main:''Histograma CE")

hist(a[,8] , labels : TRUE,nain="Histograma EDADINEl")

### Extraemos as variáveis quantitati.vas de i.nteresse ####

notas<-a[,9:31]

princomp (cor(notas) )

summary(princomp(cor(notas)) )

nrcomp(notas)

#padronização da Base#

dim(notas)

medk< -vector( )

sk<-vectoro

for(j in 1:23)(medkEj]<-mean(notas[,j]))

for(j in 1:23)(skEjl<-sqrt(var(notas[,j])))
medk

sk

matrizX<-natrix(0,1996,23)

for (j in 1:23){

matrizX[,j] <-(notas[,j] -medk]j])/((skEj])+sqrt(1996)) }

matrizX

dim(matri.zX)

notasst<-cbind(matrizX[, 1: 23] )

notasst[1,]

######### dividimos a base por individuos ###################
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lisa (narre s(a) )

asex<-cbind(a[,2: 3] ,a[,8],a[,11:25])
colnames(ases)<-c("Edad" ,"Sex" ,"Gedadlnei","CM" ,"AS" ,"AC" ,"AR" ,"IND" ,

"EM'' , "RI'' , "RS" , "SP'' ,"PR" , "FL" , "TE" , "Cl" , i'FE" , "0P")

dim(asex)

am<- asex [asex [ , 2] ==''1'' , ]

dim(am)

af<-asexEa

dim(af)

list(nomes(af))
colnames(af)<-c("Edad" , "Sex" ,"Gedadlnei", "CM" , "AS'' , "AC", "AR" , "IND"

''EM" , "Rl", "RS" , "SP'' ,"PR" ,"FL", "TE" , ''Cl" ,"FE", "OP")

colnames(am) <-c(''Edad" ,"Sex" , ''Gedadlnei" , "CM" , "AS'', "AC" , "AR" , "IND" ,

"EM" , "RI'' , URS", "SP'', ''PR" ,"FL" , "TE", "Cl" , i'FE" ,"0P")

sex

)

[,2] ::''2'',]

####### Salvamos como Matriz ######

am<-as.matrix(am)

af<-as.matrix(af)

c].as s ( am)

#### Analise de CP em cada Grupo sem ponderar #####

#### escolher as variáveis de interesse de cada sub-tabela ####

varam<- cbind (am [ ,4 : 18] )

varaf<- cbi.nd (af [ ,4 : 18] )

princomp( cov(varar)) #ihombres#

princomp(cov(varar))#mujeres#
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prcomp (varam)

prcomp(varar)

summary(prcomp(varan))

summary(prcomp(varar))

xtable(summary(prcomp(varan))) #importânci.a da CP#

xtable(prcomp(varan))
xtab].e (cor (varam) )

xtable(sunmary(prcomp(varar)))#importância da CP#

xtable(prcomp(varar))

xtable(cor(varar))

######### Padronizamos por Raiz de laindal ###########

evals<-eigen(cov(viram))$values

evals

aml<-viram/sqrt (eva]s [1] )

prcomp(aml)

evals<-eigen(cov(varar))$values

evals

afl<-varar /sqrt (eva]s [1] )

prcomp(afl)
dim(t(aml))

dim (t (af l) )

transA<-cbind(t(aml), t(af l) )

apadronizada<-t(cbind(t(aml) ,t(afl)) )

dim(apadronizada)
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colnames(apadronizada) <-c("CM'', "AS'' , " AC'' ," AR" , " IND","EM" ,"RI " , "RS" ,

"SP" , "PR", "FL" ,"TE" ,"CI'' , "FE" , "OP")

list (game s (apadronizada) )

class(apadronizada)

apadronizada[1,]
sink("U:/IEnelly1996.txt")
basefinal

s i.nk ( )

####### Calculo das CP Globais #######

evals<-eigen(cor( apadronizada))$values

eve ct<-eigen(cor( apadroni.zada))$vectors

evals

evect

diag<-dias(evals)

diag

G<-evect%#'Z.dias%+%t(evect)

G

dim(G)

Cp<-evect%#%t(apadronizada)

dim(CP)

CP

Cumpri.nt<-CP

x<-ComPrintE1,1:1996]

X
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y<-ComPrintE2,1:1996]

V

z<-ComPrint]3,1:1996]

Z

### Calculo das CP na tabela conjunta de vara.âveis ##############################
evals

phil<-evect[, 1] +sqrt(eva]s]]] )

Phil
phi2<-evect[, 2] + sqrt(eva]s]2] )

phi2

phi3<-evect[ , 3] +sqrt(eva]s]3] )

phi3

phi4<-evect[ , 4] 'F sqrt(eva]sE4] )

phi4

x<--phil

y<-phi2

z<-phi3

w<-phi4

OP <' par(bg ; "light blue")

par(op)

par (mfrow:c(1 , 1) )

plot(x,y,main;''Plano da lar e 2da Cp",col.axis:"blue", col.grid:"lightblue",type

points(x ,y,lty=2 ,cola'-red" ,pch;20)

text(xll] , yE]] ,labels:c("CM'') ,col:''blue'',font:9 ,pos:"3")
text(xE2] ,yE2] ,labels:c("AS") , col:''blue'' ,font=9,pos:"3")
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text(xE3] ,yE3] ,labels:c("AC"), col:"blue" ,font=9 ,pos:"3")

text(x[4] ,y[4],]abels:c(''AR"),co]:"b].ue",font=9 ,pos:"3")
text(xE5] ,yE5] ,labels:c("lND"),col:'-blue",font=9,pos:"3")
text(xE6] ,yE6],labels:c(''EM") ,col:"blue" ,font=9 ,pos:"3")
text(x[7] ,yE7],labels:c(''Rl"),col:"blue",íont=9 ,pos:"3")
text(xE8] , yE8],labels:c("RS"), col:"blue" ,font=9 ,pos:"3")
text(x[9] ,yE9] ,labels:c("SP") , col:''blue" ,font:9 ,pos:"3")
text(xE10] ,yE10] , ]abe].s:c("PR") ,col:''blue" ,font:9 ,pos:"3")
text(xlll] ,yE]]], labels:c("FL") ,col:"blue" ,font=9 ,pos:"3")
text(xE12] ,y]12] , labels:c("TE") , col:"blue",font=9 ,pos:"3")
text(xE13] ,yE13], labels:c("Cl"),col:'-blue",font=9,pos:"3")
text(xE14] ,yE14] , labels:c("FE") ,col:"blue" ,font:9 ,pos:"3")
text(xE15] ,yE15] , labels:c(''0P") ,col:"blue",font=9,pos:"3")

par(op)

par(mfrow;c(1,1))

plot(z,v,lüain="Plano da 3ar e 4ta CP" ,col.axis="blue", col

points(z,v, lty=2 , cola"red" , pch:20)
text(zEl] ,v]]] ,labels:c("CM"),col:'-blue",font:9 ,pos:"3")
text(zE2] ,vE2] ,labels:c(''AS"),col:'-blue",font=9 ,pos:"3")
text(z[3] ,vE3] , labels:c("AC"),col:"blue" ,font=9 ,pos:"3")
text(z[4] ,v[4] , ]abels:c("AR"),col:'-blue",font:9 ,pos:"3")
text(z[5] ,wE5] ,labels:c("IND"), col:"blue" ,font=9 ,pos:"3'')

text(zE6] ,vE6] ,labels:c("EM") , col:'-blue'',font:9 ,pos:"3")
text(z[7] , wE7] , labels:c("Rl"), col:''blue" ,font:9 ,pos:"3")

text(zE8] ,vE8] , labels:c("RS"),col:''blue",font:9 ,pos:"3")
text(zE9] ,v[9] , ]abels:c("SP"), col:''blue",font=9 ,pos:"3")

gri.d:"lightblue
1 1

) type:"
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text(z[10] ,wE10] , labels:c("pR"),col:"blue" ,font=9 ,pos

text(zEll] ,wE]]] , labels:c("FL"),col:"blue" ,font=9 ,pos

text(zt12] ,vt12] , labels:c("TE"), col;"blue" ,font=9 ,pos

text(zE13] ,vE13] , labe]s:c("C]"),co].:"blue" ,font:9 ,pos:

text(z[14] ,wE14] , labels:c("FE"),col:"blue" ,font=9 ,pos

text(zE15] ,wE15] , labels;c("0P"), co].:"blue" ,font;9 ,pos

dadosl<-cbind(notasst[,3: 7] )

dados2<-cbind(notasst[,8:10])

dados3<-cbind(notasst [,11: 13] )

dados4<-cbi.nd(notasst [, 14 : 15] )

dados5<-cbind(notasst[ ,16 : 17] )

colnames(dadosl)<-c("CM'' , "AS'' , "AC" , "AR" ,"IND")

colnames(dados2)<-c("EM'' ,"Rl" , "RS")

colnames(dados3)<-c("SP" , "PR", "FL")
colnames(dados4)<-c(''TE'', "Cl")

colnames(dados5) <-c("FE'' , "0P")

--3")

"3")

-'3")

- 3")

"3")

:"3")

#Análi.se de CP em cada Grupo sem ponderar#

princomp(cor(dadosl)) #interpessoal#

pr inc omp(cor(dados2)) #intrapessoal#

princomp(cor(dados3)) #adaptabilidade#

princomp(cor(dados4)) #Manejo de estresse#

princomp(cor(dados5))#adaptabilidade no geral#

prcomp(dadosl)

prcomp (dados2 )
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prcomp(dados3)

prcomp(dados4)

prcomp (dados5)

sulnmary(prcomp(dadosl))#importância de cada CP#

summary(prcomp(dados2)) #importância de cada CP#

sulnmary(prcomp(dados3))#i.mportãncia de cada CP#

suinmary(prcomp(dados4)) #importância de cada CP#

suinmary(prcomp(dados5))

######### Padronizados por Raiz de lamdal ###########

evals<-eigen(cov(dadosl))$values

novodadosl<-dadosl/sqrt(eva]s]]] )

prcomp (novodad o sl)

evals<-eigen(cov(dados2))$values

novodados2<-dados2/sqrt(eva]sE]] )

prcomp (novodado s2 )

evals<-eigen(cov(dados3)) $values

novodados3<-dados3/sqrt(eva]sE].] )

prcomp(novodados3)

evals<-eigen(cov(dados4))$values

novodados4<-dados4/sqrt(eva]sE]] )

prcomp(novodados4)

evals<-e i.gen(cov(dados5))$values

novodados5<-dados5/sqrt(eva]sE]] )

prcomp (novodados5 )
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# Calculo das CP FINAL ##################

dadosfinal<-cbind(novodados 1, novodados2 , novodados3 , novodados4 , novodados5)

evals<-eigen(cor(dadosf i.nal)) $values

evect<-eigen(cor(dadosfinal))$vectors
evals

evect

diag<-dias(evals)

dias
G<-evect%'P%di.ag%+'%t(evect)

U

CP<-evect'Z.+'Z.t(dadosfinal)

dim(CP)

CP

ComPrint<-CP

x<-ComPrint]1,1:2249]

y<-ComPrintE2,1:2249]

V

z<-ComPrintE3,1:2249]

Z

X

#calculo das CPs das variáveis (final) ###########

phi<-(dadosf leal) '%.+%(evect)

dim(phj.)

x<-evect[ , 1] +sqrt(eva] sE]] )
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X

y<-evect[,21#sqrt(eva]s]2])
y

z<-evect[, 3] #sqrt(eva] s]3] )

Z

w<-evect[,41+sqrt(eva]s]4])

W

summary(prcomp(dadosfinal))

xt able(summary(prcomp(dadosfinal)) )
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