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Capítulo l

Introdução

O problema de est.ima] as probabilida.des pfj en] unia tabela de contingência r x c

na qual as probabilidades marginais pi. e p.J,({ = 1,. . . ,rl J = 1,. . . ,c) são conhecidas

foi primeiro proposto por Denling e Stephan (1940). A solução dada por estes autores é

conhecida como "Procedimento Iterativo de Ajustes Proporcionais" (PIAP), o

qual foi proposto para minimizar a estatística qui-quadrado modificada

x': - )ll: >1-- ("jj - "pfjy

onde nij > 0 é o tamanho amostrar na casela ({,J), e n = )ll:i >:j n

J

t.7
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Mais tarde, Stephan (1942) mostrou que ainda quando PIAP satisfaz as restrições

marginais ele não minimiza X'2 e um procedimento alternativo foi proposto. Deming

(1943) também volta a trabalhar sobre a idéia anterior. Desde então, e talvez devido à

atração basicamente intuitiva, o algoritnao tem recebido considerável atenção, existindo

várias redescobertas totalmente independentes da técnica, assim como estudos de suas

propriedades (Smith (1947), EI Badry e Stephan (1955), Frienlander (1961), Ireland e

Kullbad( (1968), Fienberg (1970), Causey (1972), Freeman e Kock (1976)).

Um dos trabalhos teóricos mais importantes é aquele devido a Ireland e Kullba.ck

(1968). Eles mostraram que PIAP minimiza a informação discriminante

'''' -;; , .,«(T
nfj > 0, (Fienberg (l 970) também examinou anverge para cone que o procedinaento co

vergência de PIAP).

Os a'lanços e modiâcações têm sido numerosos e fizeram com que nas últimas décadas

os investiga.dores do "Statistical Cartada" e tanlbénl "U.S. Buieau of Census' estuda.ssenl

profundament.e a aplicação do procedimento em censos e le'ç:ant.an3entos amostrais. E ent.re

os investigadores do "U.S. Bureau of Census" que o procedimento começa a receber o nome

''Raking Ratio Estimators Procedure''(À4adow et. a](1983: vo1. 2, p. 163)) e é a.ssina

como a literatura mais recente faz referência a est.e procedimento.

A necessidade de criar um nome na língua portuguesa para este procedimento, levou-

nos a adorar o de "Procedimento Iterativo de Estimação por Totais Marginais

Fixos" , ao qual faremos referência simplesmente como (PIETOMAF)
Em muitos tratamentos de PIETOMAF é suposto que dois (ou mais) conjuntos

de totais marginais, digamos .Nf. e .N.j, são conhecidos, mas que o interior da tabela .Nfj

só pode ser estimado a partir de uma amostra.. Portanto, no Capítulo 2, estudamos e

derivamos as propriedades do estima.dor PIETOMAF para a frequência populacional em

cada cadela da tabela de contingência
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No Capítulo 3, avaliamos através de simulação o desempenho deste estimador para

cada iteração do processo, comparando-o com o estimador usual sob amostragem aleatória

simples. Procuramos também propor uma estratégia de análise de dados e variáveis de

classificação a fim de saber quando adotar este procedimento.

Os resultados obtidos sobre o estimador PIETOMAF .N#) motivaram (ein parte) o

estudo do estimador PIETOMAF para. uma característica (por exemplo, bens ou renda)

a qual têm sido observada níj-vezes na cadela (i,.j).

Na estimação dos parâmetros populacionais a. partir dos dados amostrais, a disponi-

bilidade de outros dados sobre a população é relevante em três aspectos:

i.- representa informação que pode ser usa.da no p]anejamento amostrar (

para estratificação ou para a determinaçã.o do tamanho da amostra.)l

ii.- o uso de infonnaçã.o a.dicional é inl])ortante na reduçã.o da x:ariância amostrar (por

exemplo, atra'ç'és de estimadores razão)

por exemplo

iii.- é possível verificar grandes inconsistência.s entre os valores amostrais e popula-

cionais, pelo menos a nível das variáveis auxiliares. A concordância entre a estimativa

obtida a partir da amostra e o correspond

sistência entre população e amostra.

e colaente valor populacional,será]

Assim, no Capítulo 4, são propostos os estimadores PIETOMAF para o total de uma

característica qualquer na casela, para os totais marginais e para. o total gerall, descrevendo

as principais propriedades de cada um destes estima.dores.

No Capítulo 5, tratamos de algumas aplicações de PIETOMAF em grandes amos-

tras. As informações das populações foram coletadas por intermédio do formulário RAIA

(Relação Anuall de Informações Sociais-Brasil-19S5).
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Finalmente, no Capítulo 6, seguem comentários e conclusões sobre o presente trabalho

sim como sugestões para futuras investigações

Em apêndices apresentamos: uma aproximação para o viés assintótico do estimados

PIETOMAF (Apêndice A); alguns resultados da distribuição multinomial, importantes

na. demonstração das propriedades do estimador PIETOMAF (Apêndice B); a obtenção

de um estimador do tamanho da. amostra para uma população multinomial (Apêndice

C); alguns comentários sobre o programa desenvolvido para calcular as estimativas de

PIETOMAF e suas propriedades (Apêndice D), e finalmente, tabelas de valores popa'

lacionais (publica.dos pela RAIA) que sã.o usados a fim de comparação com as estimativas

dos mesmos obtidas através do processo iterativo no Capítulo 5 (Apêndice E).

as

4



Capítulo 2

Estimador PIETOMAF das n'equências Populacionais

2.1. Introdução e Notação

Considere unia população de N unidades, da qud é extraída uma amostra aleat.ária

simples (a.a.s.) de tamanho n.

As unidades populacionais são cla.ssifica.das em uma tabela de dupla entrada, definida

em termos de características cujos totais naarginais por linha e coluna são conhecidos.

Sejam:
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.Nf.f: número de unidades populacionais na casela(i,j),({ = 1,. . . ,r;.j = 1,. .. ,c);

.Nf. e .N.j: totais ma.rginais populacionais conhecidos da i-ésima. linha e j-ésima

coluna, respectivamentel

.Ar = )1-i >-J .Nfj: número total de unidades na população;

nfj: número de unidades «mostrais na casela(i,j),({ = 1,. .. ,r;j = 1,.. . ,c);

ni- e n.j: totais marginais amostrais linha e coluna, respectivamente;

n = },; },; niÍ : número total de unidades na. amostra

Podemos resumir esta. situação nas seguintes tabelas

Tabela 2. 1 Classificação para. o universo

-A'lN

N,r rl rc

N.a N.j N.c
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Tqbçlq 2:2::; Classificação para a amostra

7

1 2 ... c

l nln12 7tlcnll

2 n2IZ2cn22n2]

n'r72rc?tr2r

72 . ll 72 .2 7'2 .J ?'2 .c

A finalidade é estimar as frequências populacionais Aria, (Í = 1, . . . r;j = 1, . . . ,c) e

investigar propriedades destes estimadores.

Uma rápida investigação sugere pelo menos os três estimadores abaixo:

i.- a partir do tamanho tot.al da população N. sendo o estimador dado por .N !u'

ii.- a partir unicamente da i-ésima linl)a, sendo o estinlador .Ar{. :r
iii.- a partir unicamente da j-ésima coluna, sendo o estimador Ar.j Íl:-

As três estimativas resultantes não serão em geral iguais, e ademais os totais marginais

estimados (obtidos como soma destas estinaativas), não conduzirão necessariamente aos

totais marginais conhecidos.
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2.2. O Estimados PIETOMAF

PIETOMAF obtém por via. íterativa, com início por linhas ou coluna, um novo

estimador combinando as três formas de estimação acima mencionadas. Clomeçando com

linhas, os pesos são definidos do seguinte modo:

Definição (2.1): Seja W#) o peso na cadela (ij), na t-ésima iteração de PIETOMAF
Então W/(í) é definido por:

se t = 0, e para todo i, .j;

Tllr(t--i) XZ.')«.j' set é par;

Tllr(í--l) Wh.:)«.j ' se t é impar.

( f )

J (2.1)

Definição (2.2): O estimador razão PIETON4AF da frequência popu]aciona] ]Vij na

t.-ésima iteração do processo é:

.#j:l) . T4/Ü) n,j (i = 1: , ,;.j . . . , c). (2.2)

Usando a definiçã,o (2.1), (2.2) pode ser escrita da seguint.e n)abeira

se t = 0;

Dll-l)
.NI -'\Ç.-:) , se t é impar;Ni''

se t é par

(2.3)

Destas definições decorrem as seguintes considerações:

(a) A constante T4/(o) depende só do planejanlento amostral;

(b) A expressão TJlr(í) para t ? l nâo envolve T,l ,.J );
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(c) Se ni.f = 0 então de (2.2) PIETOMAF faz .NÍj = 0. Em tais casos convém deÊnir

também Wij = 0;

(d) Os pesos usa.dos nas caselas, e portanto as frequências populacionais estimadas, são

definidas recursivamente, de tal maneira que nas iterações ímpares, as frequências

marginais por linha estimadas coincidem com as respetivas frequências marginais,

(i.e., .N.l.2t-i) . .Nf.); e nas iterações pares, as frequências marginais por coluna

estimadas, coincidem com as correspondentes frequências marginais populacionais,

b.e., NtÍÜ = N.i).

ligais ainda, a convergência de .N.l.2í) para JVi e de .N.yt']) para .N.j é geralnaente

rápida.

para .Nj

(e) PIETOh4AF é assimétrico, isto é, a. escolha inicial (linhas ou colunas) afeta os

resultados. Brackstone e R.a.o (1979), discutem o uso de pesos da forma !-i-il;!,

onde 14.T;) é o peso na t-ésima iteraçã.o, conaeçando com colunas. Reconhecem a

sin-tet.ria deste procedimento, Dias realçam que ele não assegura consistência entre

populaça.o e amostra em nenllunla das dimensões.

Estes.autores (ver também Afora e Bra.ckstone (1977a)), sugerem então, no caso de

ambas as dimensões serem importantes, o uso de um número par de iterações. e a

fii[alizaçã.o cona a margem para a qual é mais in]portante assegurar a consistência

entre população e amostra.

Do exposto no item (e), se deduz que a. escolha da partida depende inicialmente da im-

portância relativa das variáveis localizadas nas linhas e colunas da matriz. Neste tra.balão,

teoria e aplicações são realizadas considerando como ponto de partida a linha, já que o

nosso interesse fundamental ra.dica no desenvolvimento das propriedades deste estiniador,

e não num problema específico para o qual desejamos assegurar maior consistência entre

população e aJTlostra em alguma das dimensões.
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2.3. Propriedades do Estinlador PIETOMAF

Nesta seçã.o, calculamos em detalhe as expressões para o viés e a variância dos esti-

madores .N#), t = 0, 1 e 2. O único artigo encontrado, que deriva estas expressões é devido

a Konijn (1981).

Com base nas idéias por ele desenvolvidas, foi possível generalizar

viés e da variância do estimados PIETOMAF .W.y) para qualquer t.

No caso da amostragem aleatória simples, os esticadores são não viesados (t = 0 e l)

ou aproximadamente não viesados (t ? 2), condicionando aos tamanhos amostrais observa

dos, nf. , das linhas da tabela. de contingência. E nazis vantajoso a'ç'aliar o viés, a. variância

e seus respectivos estimadores, condicionando previamente à. linha, já que as variáveis ní

são ancilares, (i.e., a sua distribuiçã.o conjunt.a depende só dos totais marginais linha Ar.

conhecidos). Em outras palas'ras, passa-se desta forma a trabalhar com uma distribuiçã.o

de parâmetros conhecidos.

Algumas outras estatíst.ices ancilares que podem ser usadas como variáveis aleat.árias

condicionantes são:

(a) os n.j, (.j l,. . . ,.);

(b) os nf e ,,.j, conjuntamente,({ = 1,...,,;.j = 1,...,c);

(c) os «fj,({ l,. . . ,,;.j . . ,c)

Porém, sob (c) e para t ? 1, os estin)adores são viesados (mesmo pala lt{.í grandes),

e sob (a) ou (b) fica difícil investigar as propriedades dos esticadores.

Portanto, nos cálculos a seguir, o sub-índice 2 denota esperanças ou variâncias condi-

cionais ao conjunto dos n.i. (i.e., dado ltf., ã = 1, . . . ,r), e o sub-índice l denota que as

esperanças ou variâncas não são condicionais, no sent.ido em que incluem a variação nas

linhas ni.,({ = 1,. . . ,r) e colunas n.j,(.j = 1,. .. ,c) da tabela de contingência.

as expressões dor S
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2.3.1. Viés, Variância e Covariância do Estimados Inicial

Na amostragem aleatória simples o algoritmo PIETOMAF começa fazendo

.&#0-.N::.,({- l,.-.,,;j-:,...,.)

als 11

(2.4)

Teorema (2.1): O estimador PIETOMAF .N=) é não viesado, com variância

"'*g', - ,. \$;#' (: - #l (2.5)

(2.6)

verificando também

c'-(.&#'', .&S'l:) - -$-$B :. .v.j.w.,., , {, {',.j, . .j' q-:;q--

onde PÍJ :: ::lêllB ;: ::?- = frequência relativa. da i-ésima linha na população.

demonstração:

Como no caso í = 0 não usamos a informaçã.o adicional (i.e., totais n)arginais por linha

e coluna conhecidos), l/(.N(o)) = .A''y(!!Ê' ) pode ser obtida usando o Teorema (3.2) de

Cochran (1974) sobre a variância de uma proporção (ou equivalentemente por propriedades

da distribuição mult.inomial). A expressa-o resultante, escrit.a em forma conveniente, coin-

cide com (2.5). Entretanto faremos a deinonst.raça.o usando o condicionamento prévio à

linha pois será út.il na dedução das itera.iões superiores.

O valor esperado de .N.(jo) é

"''*#'' - "-'','"':?» - «(: ,,.«.,)

Como consequência do Teorema (B.2) do Apêndice B, sabemos que {nfjln'.};-l segue

uma distribuição multinomial com parâmetros 71f. e {pfJl;-i, portanto .E2(nfj) = ni.píj

Assim (2.7'1 é

(2.7)

.E(.&5o) - .vp.j.E- (T).
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Pelo Teorema. (3.1) de Cochran (1974), a proporção na amostra é um estimados não

viesado da. proporção na população, (i.e., !?- é um estimados não viesado de $b-). Portanto

E(.N(o)) = .Níj; i.e., .W.g) é um estimador não viesa.do de N{J.

Por outro lado, calculamos a variância de .W.y), mediante a expressão, (ver, por

exemplo, James (1981, página 187, exercício 36, item (b))),:

y(.&#D)(.&#0))+ E:(V2(.&g»)). (2.8)

Mas

vl(z:(&8o)) - v ({ "'. :u) - (A' /':jy vl(7),
então aplicando o Teorema. (3.2) de Cochran (1974) para a variância da

obtém-se a. expressão

proporção nü,

'á o,:(.&s'y - p',:J' 1+ o - +) } (}:i-f)l ,
a. qual pode ser tambéna escrit.a da seguinte maneira

\'l(z,(.&#'b) - n;,.J' 1+ 0 - +) XÇ= (:- - ;)l
ou ainda, depois de algumas simplificações:

I'. (.E:(.&l.Fb) - ,L 'n''.(.n' - .A'JO' - ") . (2.9)

Por outro la.do:

.E:W2(N'.' » - E-Wam''=» - .E. l$"?.v2(a)l
e usando novamente o Teorema (3.2) de Cochran (1974)

«-'"'.*#''« - .'- IÇ«? (k': - k,2-'%ne,l
- z- IÇ,..o - p:ax::T"?.(i

- ;,..o - «.ax:h.'. 1«: (: - É-)l . (2.10)
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Sej am

(2.11)

Observe-se que

;['E,' «:] i,]
.E(nf É-"(«D

X-"i(Tpi

; [«'T, * ,'.T,]
:- lTo - +): (}=) $]

«:lk
«'l+.:

;o - +):(}=) - hlA''J
A:;. ll

j\r -- l

i.e

,[.t,'..] (2.12)

Com algumas simplMcações (2.12) pode ser escrita da seguinte maneira

, ['F ,'«.] - . (2.13)

Usa«do (2.13), (2.10) é

.E. ( V2 ( .&.Ç) ) ) À'i
lÉípfj(i - pfj)X

«(A' - n)(Ni. - l)

.A'(.A' - l)

i.e

.E.(v2(&#o)) - píJ(i -- pfj)!il;-:T)x . (2.14)
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Somando (2.9) e (2.14), uma expressão para a variância de .Wg) é dada por:

}''(.&8b - ,Í,: (.v - .w: WS' + ,.,o - p.D
.Ni.(N - n).M

n(.M - l)

Substituindo PÍJ pelo seu valor (i.e., píj = ;f), é possível obter unia expressão mais

.mples para a variância de .N.(Jo). Ela é dada por:

v'(ãS») - p'j1l$Ç;?lg. (i - $j-)

que verifica (2.5)

Finalmente, (2.7) é consequência imedia.ta de propriedades da distribuiçã.o multinomial

(ver, (B.3) do Apêndice B) quando é considerada a correção para população ânita. H

O estimador mais usual da variância do número total de unidades na casela (i,j) na

populaça.o, sob anaostragenn aleatória simples, é

U(Ar(o)) = ]\r(/X -- 7z)pdo)(l -- Flo)), onde pd;) = 1l-j
(2.15)

(veja Cochran (1974), Corolário da página 82).

Poréna um outro estinlador da variância de a'lf) poderia ser obtido substit.uíndo cada

termo desconhecido na expressa.o (2.5) pelo seu respectivo estimador. Isto é

o(N(o)) = ão) ]\rl (]V - 7Z)N (l - 'N' êlo)), onde d;) =' IZiJ. (2.15.a.)

Obser\ amos que ambos estinaadores conduzena a resultados aproximadanaente iguais

(2.15.a.) foi proposto devido a que este naecanismo de obtenção de um estimador da

variância (assim como também do viés e da covariância) é o mecanismo usado por nós nos

diferentes passos do procedínlento PIETOMAF
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2.3.2. Viés, Variância e Covariâncias na Primeira lteração

De acordo com (2.3)

*#' - «. $ - '''. a:h - ": =
Teorema (2.2): O estimador PIETOMAF .M#) é não viesado, com variância:

V'(.&.Ç)) = Pij(l - P{.i).Bi;

veri$cando também

c-(.&#', .&l,l,Z) - { !,:, ,:., ...,
se i # á', j qualquer;
se i = i', .j # .j' ;

= .E(Pí) - I'''' u''-iXlltl.(«;n+Anl

demonstração:

O ç'dor esperado de Ar,Ç) é:

.E(8j;l') - z- (.E,(A'..:!-)) - z, P',.:y-) - r-H'.j) - a'.j

i.e., Ar.Ç) é un] esticador nã.o viesado de .A',J.

Por outro lado calcular a variância de .&ljl) se reduz a calcular .E:(V2(.N(1)))

y(.&#)) = 1'q(E2(.&#))) + E](v2(.&L'))), mas I'\(.E2(&L'))) = \'l(.A'Í.Í) - 0. Assim

"'''#'' - ',.'«..*!;'« - .'- (''H': :))
- .';- l"?ü2'z'»l

- .'- l.«':#': - #,i %sT,l
- .n: ip.jo - p.DB::=.w?(É- - )t)l
= Pij(l - Pi.f).Bf

onde .Bf

15

(2.16)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

Ja que
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e portanto âca provado (2.17).

Ora atendendo a (2.16) a Cou(.&o), .&,l,t:) é

16

c'.., (.&S ' , .&l,bi ) - c- (.N.. % , .A,:,. !u

'-: (.', (.«,. :) , ", (.«,., =y) -- ,: ('-, (.«'.. :, .'":,
Observe que qualquer que sejam {, {',.j, e .j', por (2.19) é

c'-: l z, (x:. u) , .E, (.N.,.
t

Cou. (.Nfj, .Ni, Í,'l = 0

Além disso, para í # i' e por resultados da distribuição multinomial condicional (ver

Teorema (B.2) do Apêndice B), ten'os que Coo2 IXÍ.:l, .N{,.11u- ) = o. Assim

c- (.&# ' , .&l,!i ) se i # {' (2.20)

Então para } - {' e j # .j' t.enlos

':..,(.&i;',.ps,u - '- lc.:,:(l«:,. :« ol
' [«;;( :=:,:.«:.,)]

co«(Nll),íill)) = -E: (l3i pij pij') ' F'ij' Bi

desta forma provámos (2.18)

Para finalizar a denlonstraçã.o do teorenaa determinen]os .Bi ' Z(P{), cona /3í definida

em (2.11), ou seja

'a. - Xi:2-Í.r(.D.
Para n moderadanaente grande e # desprezível tal que .N:Í H 1, iremos pro''ar que

[+ *:.: - +,].E(ai)a.N' (2.21)
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expressão que resulta do uso de a.proxima.ção até segunda ordem por série

;#:, (ver, por exemplo Konijn (1973), Cap lIA -$10, página 120; ou Bussab

(6.11)). Com efeito:

lacionais 17

de Taylor para

(1971),Mrm«la

''É-, ~#l: * ': ' ''tÊj: ' #'l
á 1: -- ': ' '':ü': ' :''l

onde .f :: -E , e assim:

;.:, ~$Í+ * aP.: -+ ,] . (2.22)

como

;x? l} -' o - n:o -+) - f:;"'..
;x? lTo - n -* o - H:o -+)l
A': .,,[+*:.:-+,]

obtém-se

'(.o - "l''':(Z. - É-)l ~ To - n 1+ -- Z-o - +)l
que vehíica (2.21).

Assim, usando (2.21), e após as simplificações convenient.es, resulta:

.BOJO H X:e] ÇDl:i-0 l.W. (« - D + .A'l . ' (2.23)

Os estimadores da variância e covariância de .N#) são respetivamente

«(&#)) - -a.ãJ)(i (2.24)
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.-(N#),.&oP) Pl;) ã;?, .j #.j'

onde PÍ.l) - jg(o . .:i .P(o).

18

(2.25)

2.3.3. Viés, Variância e Covariância na Segunda lteração

De (2.3), com t = 2, resulta:

.&.y) -.x. .#'' (2.26)

Teorema (2.3): O estimados PIETOÀ'IAF Ar,y) satisfaz as seguintes propriedades:

.a(&lo) B -)t l.n.p.J(l - p'j) - "'j >ll: -a:,p:.j(l - p:'j)j ; (2.27)

.EO.A4'(.©l.f)) = -a.p.j(l - p.j)(i - 2«.j) + «L }: .a.,p.,j(i - p.,j);

e unia aproximação para. a co\nriância entre .A'j.f) e .Arf,jl é dada por

Kij(.B..pi.ipi'j') v Ki.j'ÇBipijpij') Ki'i-'Í.,.(B.p.jp.j'). se i# i' ,ii:# j' ,

--(.'l -- KiJ'= Kii')l.BiPiiPii ) K-iiKii'')l-a(B.p.ip.j'). se i -- i' j # j';
Kfj(-Bí,Pf,j(l -- PÍ,J)) - Hf j(.B.'PI,'(l -- Píj))

+';fj«i,j E.(-e«P..j(i - p.j)) se { # i',.j = .j

onde K{J = ;li:11 = ;iJ- = frequência relat.iva da j-ésima coluna na população.

ubuva

(2.28)

(2.29)

Para obter uma expressão aproximada. para o viés de Àr.(J2), usamos a aproximação

(A.2) do Apêndice A. Mas, como Àrl) e .N.j ) são esticadores não viesados de NÍj e Ar.j

respectivamente, uma aproximaçã.o para o viés de .Ni(;2), é dada por

"'.*l'', ~ -t'-(*y', *#' - t*9') ': «,
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Como E.(V2(.&O))) = y(.&(])), substituindo na expressa" acima por (2.17), uma

aproximação para o viés de .Ni(J2) é:

"cç#ü ~ -É I".«.,o - ,.a - «..

que verifica (2.27).

>l: .af, p{,j( l

Por outro lado, uma aproximação para o erro quadrático médio de .Ní(J2) (ver, Cochran

(1974))

EQÀa(jql?) ) -N v (x l? - .;.,xo) )

v (&ll' ) - z«.,c« (&ll' , &l}) ) -F 4,v (Nt;) )

I'(.&L'') «.jv(.&.ç')

onde a última igualdade foi obt.ida usando (2.32) e (2.33).

Subst.ituindo pela expressa-o (2.17) en] (2.34). resulta

.EQ.À4'(.&f/ )) = -BfPij(l - /'jj)(1 2':fJ) + 'íl >. .B..PÍ,j(l - Pf,J);

que 'verifica (2.28).

+ «$ )1:l'(.&l,l/i (2.34)

Para finalizar é dada unia ap'oxidação a C'ot,(.&Ü ), .&Í,jl), para {, {',.j, e J' quaisquer

Usando (2.26) obtém-se

'«'*;',*;,;» - '-(~ l,«,.R
a qual pode ser aproximada por

Co«(jql?),&l?l,) Co«(&ll) - .;.;R(1),X.,j- - k.,i'jq(}1))

e pela propriedade de bilinearidade da covaliâ.ncia é

C« Çnl:l) , Íil?l, ) H C«ÇÍÍ!}) , &ll?, ) - -.,c«(Íq'l) , &l)?, ) - .., j' C«(&l}) , &(;))

"F ';:j-.,i' c-(R(;) ,Ê'll) ).
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(Jra.

(a) para { # {', c'-(.&S'),.&í,lil) é zero,

(b) C'o«(.&,9), .&.JP) = E. C'.«(.&#), .&:j?) = C'o',(.&#), .&(]P) já que o somatório só

é diferente de zero quando a = i

Por argumento anállogo

a«(.&Ç' ', .&j,!Z ) - c'«(.&j,l,' , .&ál.i),

c.«(.&.ç ', .&.Ç') - >1: c'.:,(.&::', .&:J?).

Portanto, atendendo a estes fatos, e considerando os diferentes casos para {, {',.j e .j' temos

que uma aproximação para a covariância entre Ar(2) e Ar(j) é dada por

e

-«.jco-(.ÊI):l, &l'?. ) - ':,i' c«(Rll) , Ã'll> )
+"'j".,j' E. c'.«(.&:l),.&:;?), " i # í', .j # J'
li «:j')c'''(.&l,I',.&l:lP) + «.j«.j' E. C.:,(Â:J',.Ê:;l), se í = í',.j # j'
-«.,}''(.&j,!)) - '.,jv(.&Ln) + «.j«.,j E. l,(.&:})): " { # i',J - j'

Desta última aproximaçã.o usando (2.17) e (2.18) segue-se facilment.e (2.29). R

Os estimadores para o viés, o erro qua.drático médio e a covariância de Arlf) podem

ser obtidos substituindo nas expressões do Teorenaa (2.2) y(Ar(i)) e Coz,(Ar(1), Ar(1,)) pelos

seus respectivos estiniadores cit.ados en] (2.24) e (2.25), e Klj por Rlj' = '=(1)

( 1 )

J

2.3.4 Generalizações

Uma aproximação para o viés de .Nl;t), t qualquer, pode ser obtida usando a. expressão

(A.2) do Apêndice A para .N(í) = .W:.{ll;l- ou .&(í) = .W.j.Êlt:n segundo t seja ímpar ou

par, respectivamente. Assim, após os desenvolvin)entes possíveis tenros:
J
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.e(.&#''b H .B(.&#''U) - «ÍJ''''.a(.&9'''')

IX c-(.&lj'''', .&#'''D - .ÍÍ''''''(.&.y'''ÜI ,

l l
2(t-l)
j

.a(.&.y''n)

.E(8y''o)

e

,'*#'*'', ~ "'*#'', - ,:j'','.*;"'' - ®h (: - gg
IE c- (.&lf'', .&g'') - ,lj''l''(ãf.''')l ,

]

l
K(&S' ü

onde pljt)
r( jÇIÍ' - ' b

z(Nf.'' ) ) z(N.F'''))

Usando a aproximaçã.o en] grandes amostras para o erro quadrático médio de um

estimador razã.o e o fato que os estimadores das margens sâo assintóticamente não viesados

(por exemplo, no caso ímpar ist.o é .EQÀ/(Ar.Ç)) B l/(Arf''') ).&(.t-l))), facilmente

se chega as seguint.es aproxima.ções

ZQ.A4-(&#''') ~ I'(&#'''') - "lj'''' l2 E c-(&#'''', &:3'''') - "1Í'':'T''(&y'':')l ,
e

.EQm(Â#:''''') ~ I'''(N#'') - "lj'' l2 E c'-(&#'', &#'') - plj''v(&j''')l

Por propriedades análogas, unia. aproximação para a coÃ,aliância entre

para um t qualquer é dada por:

G(t) eJ .©f,?,
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C'«(.&#'', .&l,:l!)) H C'-(&#'''0 , .&S:li-' ') - «lj'''' >1: C-(.0:3''0, .&j,:ll-n)

«ly,''' >1: c'-(ÃI''-' ', .&:3J-'')

+ «lj'':'«l?l,''' E >ll: c«(.&:3'':', &!j,'-:b

a

a

ba

e

C'«(.&.g''''n , .&S:l!-''0) H C'-(.&#0, .&S3:)) - Plj0 >: C'«(.&!f0, .&S31) )

>l: c«(.&l:f'' , .&l,I'b + plj''pl?l,' >1: >: c«(.&j;'' , .&j,l,'b

b

Lenlbrenlos que no caso das covaiiâncias além de diferença.s entre t par e ímpar, temos

de distinguir covariâncias entre totais de caselas estimadas na mesma linha, covariâncias

entre totais de caselas estimadas na ]nesnln coluna e co\ariâncias entre tot.ais de caselas

em linhas e colunas diferentes (ver resultados da it.eiação 2, e lembrar que ca.da passo usa

os resultados do passo prévio).

Os est.imadores do viés, erro quadrático médio e da covariáncia são obtidos subst.i-

tuindo ca.da termo (não constante) nas correspondentes expressões pelos seus respectivos

estimadores.

2.4. Margens Estimadas por PIETON4AF

Temos visto que o estimador PIETOMAF .WÍI)(i = 1, . . . , r; .j = 1, . . . , c), é construí-

do de forma td que .N(.2t-i) .: .N.. e .N.yt) :: .Ar.j. Porém, .N(.2t) e .N.(2t'l) nã.o necessaria-

mente coincidem cona as correspondentes frequências marginais populacionais. Portanto,

embora .Ari. e .Ar.J sejam conhecidos, pode ser desejável por algum naotivo, ter aproximações
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para o viés, o erro quadrático médio e a co'ç'ariância de .Nj.t) quando t é par e de ]V.l)í) quando

t é ímpar.

Vamos a obter resultados explícitos para estas aproximações nos casos t = 0, 1 e 2, e

generalizar para qualquert

Teorema (2.4): .Mj.o) e .N(o) são estimadores não viesados de .Ni. e .N.j respectivamente,

caiu variâncias

«'.*!'', - ": ''" - «. ,:*L (: - ;), (2.35)

Ç

"''''y'' - "'.'''' - «.,~-L (: - ;) (2.36)

Além disso
Ar /'l l

';«(.A';."'', A'>"] - ' . X'i Çi. (2.37)

e

'«''*ç''', ''9'' - -»' .«'., *L(} - ;) (2.38)

'l n nl n n c+ P n '- ;n.

Como À'.Ü) é um estima.dor nã.o viesado de Arfa, pela linearida.de da esperança é

ediato que ÀTÍ.o) e ]\r.j ) sã.o estio-dadores nã.o viesa.dos de .Nf. e .Ar.j respectivamente

Agora, (2.35) a (2.37) resultam imediatamente do fato que as margens da tabela de

contingência seguem uma distribuição multinomial (ver, Teorema (B.l) do Apêndice B)

im

Na primeira iteração do PIETOMAF Àr.l.i) - Ari. das .N.Ç) - )l-- .&(]) . }--. Ari. .+

e portanto poden)os enunciar o seguinte teorema:
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Teorema (2.5): .N.';' é um esticador nã.o viesado de .N.j , verificando as seguintes pro

priedades

25

G(1)N eJ

v'(&.ÇO ) - Pij), (2.39)

e

'-«*g', *9', - ;(-« «,: ,)
(2.40)

demonstração

O teorema é conseqilência imediata do teorema. (2.2)

Na segunda. iteração PIETOMAF faz Ar.y) -: .Ar.j, mas .N,l.2) = }--.f N.j ntb e portanto

podemos enunciar o seguinte teorema:
J

Teorema (2.6): O estinaador PIETOMAF .N,l.2) verMca as seguintes propriedades:

.a(Ãj.n) B >1: -)t- l.B.p.j(i - p.j) - "'j >, .a',p.,j(i - p''j)l ;(2.4i)

.BQ.À/ ( .&f.n ) (2.42)

e para í # {'

c;.«(8j.n , .&l)n) = }: ':fj l«i,jT,(.&.b' ) ) + >1: "f'j' c'o«(.&S' ),i ' j'+i

demonstração

(2.43)

A aproximação (2.41) para o viés de Ar.l.2) obtém-se somando em j as aproximações

para o viés de .W,g) (vel fórmula (2.27)).

Por outro lado, usando a aproximaçã.o ein grandes anaostras para o erro quadrático

médio de um estimados razão, temos
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.EQ.W(.&J.n) H }'' ( }:l.&# ) - «:J.&.S' )l

- « (*j'' -x ««*9'l

- "'*!'', - , E «:,'-'''j'', .~g', -- «(E ««*$''

J

Mas, como .Wj.l) - .Ni. é uma constante conhecida , resulta

.Ee.w(.&lu) = }: "?jl,(.&çn) + >1: >11: ';fJ«.j' c«(.&ço , .&.9)).

Substituindo por (2.37) e (2.38) nesta expressão obtemos (2.42).

Finalmente a covariância entre totais marginais linha na segunda. iteraçã.o pode

aproximada por

sei

'.«'*'.:', *;.:'' - '.:, (; «'-.$ , ; «'..,B)
~ '«(;-''j;' «;..*9'- , ;'.''j,b: ' «.,.,.*';',)

- ''-(':j:' - ; «..,*9' , ':;,-' ' ; «,,.,''9')

Pela propriedade de bilinearidade da covariância e sendo .Arj.]) = AÍ{., temos

C«(&ln ,RID ) z }.I'}.,"'j-:-i' C.:,(&'}) ,&t;))
j'J

ou equivalentemente (2.43). H

lterativamente, para qualquer t, é possível achar uma expressão aproximada para o

viés e o erro qua.drático médio de Arf.í) e Ar.(t) (assim como também aproximações para
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a cow,riância entre totais marginais por linha ou coluna), segund

iteração par ou ímpar respectivamente.

Uma. aproximação para o viés de .Nj.t) é obtida soma.ndo em .j a.s aproximações para

o viés de .&#), i.e., B(.&j.')) = )ll:j .B(.&#)). Analogamente .B(.&(t)) = )1,. .B(N(t))

Já as aproximações para o erro quadrático médio e a covariância. são obtidas a partir

das respectivas aproximações em grandes amostras de um estimador razão e usando o

fato que .Ar.(j2t'i) e Ar(.2t) são assintóticamente não viesados. Como consequência disto,

fa.cilmente se chega as seguintes aproximações:

.Eem(.&f.:q H E «lj'-'' l«lj'-:'v(.&y'-h+ E «lj;-oc'-(.&y'-'', .&.$'-'bl ,

.EQ.A/(.#T'+o) H >1: pÍf'' lpljol'(.&j'o) + 1: plT)c'o«(.&l'oz ' t':F:

corresponda. a uma0 r S

,.&l,'o)

c'-(&J'o, .&l,:o ) e )l: «ÍJ'-'' l.la'ol''(.&.If'':') + }: «lg,'' 'co«(.&lf'-n, .&.$'-'')1
C-(.&.p''-), .&$''''')) H 11: Plj0 pljJ)'l'(.&l'o) + >, Plg/Co«(.&.I'0, .&j,'0) .

i ' f'#f '

2.5. Exemplo

Considere os dados fictícios da. tabela (2.3) onde uma amostra. de 546 inda\íduos são

classificados segundo duas varia.fieis com dois níveis cada unia (na última linha e coluna

da ta.bela são incluídos os dados conhecidos sobre a população).
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Tabela (2.3): Dados observados com marginais alas

28

1 2 lzf .Ni
l
2

n..j

A tabela (2.4) a seguir nos mostra o valor do estinaador para o número total de

unidades na case]a ({,j) (estinaa.dor usual e estima.dor PIETOMAF em 3-passos do pro

cedimento).

Tabela (2.4): Esticador do número total de unidades na casela

J - 1,2(a) Estimador Ar.T) = À n,j, á = 1,2

1 2 A'. A'f

(b) Estimados Al:l) A'f.:la- f = 1,2; J 1,2

l '2 Ni

66 186 252 4615
192 102 294 5385
258 288 546  

4720 5280   10000

l 1208.791 3406.593 4615.384 4615.000
2 3516.483 1868.132 5384.615 5385.000

', 4725.274 5274.725 10000  
r.J 4720.000 5280.000   10000

l 1208.690 3406.310 4615.000 4615.000
2 3516.735 1868.265 5385.000 5385.000

©', 4725.425 5274.575 10000  
v., 4720.000 5280.000   10000
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(c) Estimador .N#) = .W.J.ãlb { = 1,2; .j = 1,2.

29

l '2 Ni.
l
2

(d) Estimador .N.(J3) - ATÍ. {(2) i = i,2; .j 1,2

1 2 .Nf

Na tabela (2.4) (a) pode-se observar a falta de consist.ência entre popula.çã.o e amostra

nas duas dimensões (fui-Ldanlent.alnlente nas colunas). Já nas tabelas a seguir, observamos

que PIETOMAF garante consist.ência das linhas nas item'aç.ões ímpares e das colunas nas

pares. Quando PIETOMAF colaverge (tabela (2.4) (d). iteiação número 3) a consistência

é "quase" satisfeita também nas colunas.

As estimativas do viés e da variância (assina como outras medidas de interesse) para

o estimados Ar,Ç), á - 1,21 .j = 1,2;t = 0,1,2, e 31 encontram-se no exemplo D.5.1.

do Apêndice D. Na tabela (2.5) a. seguir iaaostramos a plausibilidade das estimativas por

PIETOMAF no primeiro e no último passo do procedimento, compara-das com as esti-

mativas usuais sob amostragem aleatória simples.

1207.303 3409.813 4617.116 4615.000
3512.698 1870.187 5382.884 5385.000
4720.000 5280.000 10000  
4720.000 5280.000   10000

l 1206.749 3408.250 4615.000 4615.000
2 3514.078 ]870.922 5385.000 5385.000

v', 4720.828 5279.172 10000  
hr.J 4720.000 5280.000   10000
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Tabela (2.5): Propriedades do Estima.dor usual sob amostragem aleatória simples

e do estimador PIETOMAF na. primeira e na última iteração.

EP: Erro Padrãol

CV: Coeficiente de Variação;

\rR: viés Relativo (nos passos 0 e l o esticador é nã.o

EF: Eficiência Relativa ao Estillladoi Usual.

viesado)

  ;+n..,.p;,-. n
A "b' '"-y '-'v v

;+nr;,P;,. l
' "b' u'-y 'D-.' '   iteração 3    

cadela EP CV EP CV EF EP VR cv EF

(1,1) 135.649 11.22 124.433 10.29 84.15 95.369 -.13 7.90 49.53

(1,2) 197.215 5.79 124.433 3.65 39.81 95.369 .05 2.80 23.38

(2,1) 198.701 5.65 145.475 4.14 53.60 96.042 .05 2.73 23.36

Í2,2) 162.197 8.68 145.475 7.79 80.44 96.042 -.09 5.13 35.06



Capítulo 3

Comparações e Simulações

3.1 Introdução

Os objetivos deste capítulo são os seg-

(1) estudar as condições sob as quais as iterações do PIETOM
quadrático médio quando compara.dos cona o caso t = 01

(2) determinar o número de observações necessárias para que o estimados razão

PIETOMAF, apresente no máximo o mesmo erro do estimador usual baseado

só no tamanho total da população; e

(3) apresentar ilustrações numéricas dos resultados e assim dar alguma idéia sobre

quando e como trabalhar com PIETOMAF

int.es

AF diminuem o erro
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A complexidade das expressões envolvidas não permiti

teórica para os objetivos (1) e (2).

Embora. não tenhamos conseguido estudar analiticamente o comportamento assintóti

co da variância de .N#) como função de t, para t ? 2, obtivemos un] resultado aproximado

para a eficiência assintótica entre .N(o) e .N(i)

O segundo objetivo foi alcançado usando um resu

entre 2 estimadores sob amostragem aleatória simples.

Para dar uma resposta a (3) não fizemos uma comparação direta. do viés e da variância

nos vários passos do processo, mas analisamos a convergência e o efeito de usar o algo-

ritmo PIETOMAF sobre o número total de obter\nções, trabalhando com populações e

amostras simuladas para ta-belas 2 x 2

ram grandes "lucros"de oSr

ltado assintótico para a eficiêncial ] ]

32

rdem

3.2 Comparação dos Esticadores PIETOR'IAF

X/amos procurar conaparar as aproximações para o erro quadrático médio do estimador

Arfa) para. t Z 1, cona a variância de A'llo) obtida quando se supõe a escolha de uma amostra

aleatória. simples de tamanho lz

Para comparar estimadores assintóticamer

uma medida chamada "eâciência assintótica"

A eficiência assintótica entre .N(o) e .N(t) (na acepcão, por exemplo, de Bickel e Doksum

(1977, p.137)) é definida por:

t.e não viesados en] grandes amostras temosSS

. cos'',.&#b - :g$1, ,r; .j = 1,. . . ,c; t 2 1 (3.1)

Para t Z 2 este quociente é muito complicado de analisar, porém quando t = 1, após

algumas aproximações, é possível ter uma idéia sobre como (3.1) se comportará.
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Atendendo a (2.5) e (2.17) a. eficiência assintótica entre N(o) e .N(]) é dada por:

. /&m &m~ . i'l1l;l} ~ !ii1l!: fl
' ~'':' ,'''' ' li - 40

Sendo píj = :1li-, após algumas simplificações resulta. a expressão

. p'#',''#ü ~ (gEy"',Ík ? :"' UP
Para populações suficientemente grandes podemos escrever a aproximação acima na

seguinte forma mais conveniente de analisar

(.~s'',.~lo ~ (g=l
Fazendo cij = ;:;Í:-, (cfj $ 1) obtemos

e
:.7

1 -- PÍ.f
l P

N -- Ni. 'L

'i. -- l n

ou sela

.(&l?',Â'l;b =
onde

e
N Ni.
.Arf. -- l

observe-se que:

i.- .4ij e .B{.Í não dependem da amostrar

ii.- "usualmente" ,4fJ < 1, (--NL H 1, e cfj <

iii.- .Ai.j -----, 0 quando pi.j é grande comparado

Portanto

1 );

com píj

. (.&8'',.&ÊI') --, .A.J,

Então, "usualn,ente" V(.NIJll)) < V(.Nij ))

7?. --+ 00
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Em resumo, com o aumento do tamanho da amostra a variância do estimados obtido

na primeira iteração do PIETOMAF é geralmente menor do que a do estimados inicial

sob amostragem aleatória simples.

O programa computacional do Apêndice D dá o quociente (3.1) em cada passo do

processo iterativo. Resultados empíricos mostram que na segunda iteração o ganho em

eÊciência é "usualmente" grande no sentido de diminuir o erro quadrático médio. Porém,

após este ciclo formado pela primeira e segunda iteração, o ganho é pouco significante e

inclusive, em determinadas situações, os esticadores podem ser ainda menos precisos.

3.3 Sobre o Talalanllo da Amostra

3.3.1. Tamanho de Amostra Estimado para uma População R'lultinomial

Tortora (1978) baseando-se num procedimento de int.er't,aios de confiança simultâneos

devido a Goodinan (1965), obteve um estinaador do tamanho amostral para uma populaça.o

multinomial. No nosso caso, no qual consideramos unia população multinomial com r x c

categorias de resposta, este estimador é dado por

.B.A'Pf.f(l -- PiJ) { . ]
b?j(.N - l)+.BPf.f(l -P,j) ' ' ''

(3.2)

onde

pij: proporçã-o da populaça.o na casela (i,j),

bij: precisão absoluta requerida. para a casela (i,j),

B: valor tabelado da distribuiçã.o qui-quadrado cona l grau de liberdade, que deixa

uma área igual a ;::; à direita.

O procedimento completo sobre a obtenção da. expressão (3.2) está descrito no Apên

doce C deste trabalho.
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3.3.2. Tamanho de Amostra Estimado por PIETOMAF

Uma outra interpretação da eficiência. a.ssintótica em grandes amostras (Bickel e Dok-

sum (1977, exercício 10, p. 150)) nos permite determinar o número de observações necessá-

rias para que o estimador PIETOMAF e o estimador usual sob amostragem aleatória

simples sejam igualmente precisos.

Se n denota o tamanho de amostra fixado para o estimador N#) (para o caso de uma

população multinomiall, n determina-se por meio de (3.2)), e m é o tamanho de amostra

requerido para que .EQÀ4(.N(í)) $ .EQ.A/(.N(o)), então

U ..., . (.&m , .&ÍI)), quando n --, oo. (3.3)

Obsen,e que este procedimento determina um valor de m. para ca-da cadela ({,.j).

Dentre eles, o maior 't'dor de llz é selecionado como o tamanho amostrar do procedimento

PIETOMAF

3.4 Aplicações em Amostras Simuladas

Esta seçã.o tem como objetivo analisei como ''o efeito da dependência" entre as

variáveis, "a discrepância" entre população e amostra e "o balanceamento" das margens

populacionais conhecidas afetain os seguintes dois aspectos importantes dos resultados

obtidos:

l convergência do processo iterativo, e

11 precisão das estimativas, através da diminuição do tamanho da amostra

Estes aspectos serão aqui analisados cona base eil] populações e anaostrm simuladas

estruturadas em tabelas 2 x 2. A ilustraçã.o, com base neste caso artificial mais simples, nos
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serve para- obter uma primeira idéia da influência dos fatores mencionados na convergência

do processo e na precisão das estimativas finais obtidas.

3.4.1 Procedimento e Resultados

Como supusemos uma população conhecida,. determinamos um coeâciente de asso-

ciação para esta população. A medida de associação usada foi Q = -gltlgíííâtí$u. devida

a Yule (1900). A escolha desta medida deve-se ao fato de Q não ser afetada por troca de

linhas e colunas e pode tomar uma gama. de valores independente dos totais marginais

(ver Cap 11, Bishop et al. (1975)).

A partir desta medida. de associa-çã.o consideramos 2 "padrões" de população:

A: Populações cujo coeficiente de associação é zero.

B: Populações cujo coeâciente de associação é aproxima.demente +l

(Observe que Q assume o valor zero sob independência das variáveis, e senapre está

entre l e +l. Por razões de simplicidade t.rabalhan]os cona 0 $ Q $ 1.)

Cada un] destes padrões é subdividido em 5 .categorias de acordo com a margem como

segue:

AI

A2

A3

A4

A5

A'l Ar. = 5000

Ar2. ;: 5000

.7V2. = 5000

/V2. = 5000

.N2. = 5000

A'.l = Àr.2 :: 5000

.Ar.. = 4000 , .N.2 = 6000

.N.] = 3000 , .N.2 = 7000

.nr.l = 2000 , .Ar.2 = 8000

.Ar.i ;: 1000 , .Ar.2 :: 9000

Ab tentarmos fazer comparações entre AI, A2, A3, A4 e A5, simplesmente olhando

para. os números, terem)os dificuldade em dizer qual o grau de dissinailaridade entre elas,

portanto utilizou-se uma medida de infonnaçã.o, conhecida como "entropia relativa" para

este fim. A entropia. relativa n]ede quão longe un] conjunto de probabilidades dadas .P
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encontra-se do conjunto de equiprobabilidade .Po (a efeito desta ilustração medimos quanto

se distanciam os conjuntos .Pt = {pf. : i= 1,2} e .Pc = {p.j : .j = 1,2} do conjunto

p'o ' {5, {}) , e é definida por

.u")- E, g
Uma propriedade interessante desta medida é: 0 < e(.P) $ 1

Com as mesmas margens (e portanto as mesmas medidas de entropia) consideramos

as categorias BI a B5 dentro do padrão B

A seguir para- cada unia. destas combina.ções escolhemos três amostras de um mesmo

tamanho n, e cona os mesmos totais marginais, mas com coeficientes de associação dife-

rentes (i.e., uma primeira amostra cona coeficiente de associação aproximadamente zero,

uma segunda amostra com coeficiente de associação aproximadamente +- 1 , e uma terceira

amostra com coeficiente aproximadanlent.e +l).

Numa primeira parte da simulação as margens anlostrais são bem comportadas com

respeito às da população (i.e., a.s proporções nlaigillais anlostrais são aproximadamente

iguais as correspondente proporções marginais populacionais). Utilizou-se a estatística

XÍ, - }l,Í ("'''p' )' cona (1' -- 1) - 1 gra.u de liberdade para test.ar .Ho : 0Í. ' X,

i= 1, .. . ,r, onde 01. é o parâmetro da distribuiçã.o binomial de 71.i.; (analogamente

XÊ' ' )l.'j (!L'ii:1111!:'iE com l grau de liberdade testa. a. hipótese .Ho : g..j = :;Í-, .j = 1, . . . ,c

onde 0.J é o parâmetro da distribuição binomial de 7z.j).

Em seguida o procedimento foi repetido para amostras cujos totais marginais difere-

l.vã= bastante dos da populaça.oCI

O programa do Apêndice D fornece os resultados de PIETOMAF. Os mesmos são

resumidos nas tabelas (3.1) e (3.2) cuja notação tem o seguinte significado:
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e(#'c): entropia relativa das margens nas colunas t,

n: tamanho de amostra aleat(ária simples sem informação adicional (obtido

2)),

C? = l$111gÍÍ::lgl.Í#n : medida de associação da população,

nii n22-Fnt2n2i edida de associação observada,

t: número de iterações necessárias para a convergência tt

m.: tamanho de amostra para PIETOÀ4AF (usando (3.3))

E.R = T100% : eficiência relativa.

}

t Observe que e(.PL) = entropia relativa das margens nas linhas = 1 para cada unia

das categorias nos padrões A e B.
tt veja. Apêndice D, SD.3
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Tabela (3.1): Resultados para os pa.drões A e B de população e amostras

com margens bem comportadas

f

ER

10 5 5 3 3
218 352 402 467 531

48.1 69.7 74.1 81.5 89.5

9 7 3 5 5
273 393 466 514 536

46.1 66.3 78.5 86.4 90.1

      Q =o              
  AI A2 A3 A4 A5 BI B2 B3 B4 B5

e(T4'c ) 1. 97 88 72 47 1. 97 88 72 47

n 454 505 543 573 593 593 593 594 595 595

Õ 000 0o3 003 002 002 07 06 02 02 08

t 2 l 2 2 2 3 2 2 2 3

  152 380 225 256 282 207 228 247 268 301

ER 33.4 75.2 41.4 44.7 47.6 34.9 38.4 41.6 45.1 50.6

Õ 58 59 49 43 54 42 62 58 59 42

f 4 2 3 3 3 4 4 2 3 4

  182 264 297 340 421 227 297 354 395 386

  40.1 52.3 54.7 59.3 70.1 38.3 50.1 59.6 66.4 64.9

ê 96 93 85 83 86 89 91 88 89 88
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Tabela (3.2): Resultados para os padrões A e B de populaça.o e amostras

com margens mal comportadas

Õ

t

50 .54

7 6

226+ 219

.49 .43 .54

7 10 7
237'F 250* 320'k

.4] .62

7 7
286# 259

58

7

273

.59 .42

7 5
296 268

+. 'k'b e #'k'k ver seção 3.4.2. item (5)

                     
  AI A2 A3 A4 45 BI B2 B3 B4 B5

.(}{ ) 1. 97 88 72 47 1. 97 88 72 47

  454 505 543 573 593 593 593 594 595 595

                     
Q 00 01 003 002 002 01 06 02 02 08

f 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4

  183 191 182 192 198 234 202 201 201 209

  40.3 37.8 33.5 33.5 33.4 39.5 34.1 33.8 33.8 35.1

  49.8 43.4 43.7 43.6 53.9 48.2 43.7 46.0 49.7 45.1

Õ 82 86 85 83 83 91 9] 88 89 88

f 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8

  259'b 242+ 406+# 514'k'k 682'kl'* 343+ 351 393 443 460

  57.1 47.9 74.8 89.7 115.0 57.8 59.2 66.2 74.5 77.3
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3.4.2 Análise dos Resultados

Dividimos a avaliação dos resultados através dos fatores já mencionados em duas

partes:

i.- as proporçoes marginais am

dentes proporções populacionais, e

n.- as proporçoes marginais am

No primeiro caso (tabela (3.1)), observamos que

(1) variáveis de classi6cação independent.es na amostra, independentes da popu

loção, implicam numa rápida convergência (2 ou 3 iterações são suficientes) e em geral um

ganho em eficiência superior a 50%l

(2) o balanceainento das margens na população (proximidade à distribuiçã.o uni

foin[e) parece pro't:ocas un] ganl]o en] eficiência (independente do número de passos para

convergir).

A simulação i-lo segundo caso (tabela (3.2)),. nos conduz às seguintes observações

(3) se as variáveis de classificaçâ.o na amostra são independentes a conclusão é a

sma feita en. (1), n.as

(4) temos dificuldade em concluir como o balanceamento das cat.egorias nas margens

afeta os resultados, e

(5) quando as variáveis de classificaçã.o na amostra são dependentes, ou ainda na

presença de caselas amostrais rarefeitas, o procedimento tem comportamento bastante

irregular, demorando muito em convergir e chegando inclusive, em algunos casos, a ser

menos preciso que o estimador usual. Por exemplo:

-- os casos sinalizados por ('p) na tabela significam que em algum passo do processo

(fundamentalmente a partir da terceira. ou cluarta iteração) o erro quadrático médio e o

me
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tamanho da amostra tiveram um aumento pequeno (em todos estes casos observou-se um

aumento de l a 3 unidades no tamanho da amostra);

-- os casos sinalizados com (**) o aumento foi

casela com uma pequena frequência amostrall)l

o caso mais crítico, aquele sinalizado por ('p**), o erro quadrático médio,a

partir da terceira iteração, aumenta em todos os passos (neste caso, a amostra tem uma

casela com apenas 6 unidades observadas)

O procedimento foi repetido para outras amostras sob as mesmas condições em que

se obteve ('k*'k), observando-se que na medida que as varia.veia classiâcação tornavam-se

menos dependentes (embora ainda o fossem bastante), aumentando assim o número de

frequências observadas na casela rarefeita, ia-se obtendo um ganho (muito' pequeno) em

ehclencia,

bem irregular (todos eles têm uma1'

4'2

3.4.3. Conclusões

Embora as simulações forana realizadas cona an)ostras de tabelas 2 x 2, e o número de

casos aqui estuda.dos tenha sido pequeno em relaçã.o ao número de con-tbinações que pode-

riam ser consideradas, já serviu pala nos dar uma idéia do comportamento do estimados

PIETON'IAF em relaçã.o ao estinlador usual.

Existe um ganho na adoção deste procedimento quando

(1) as varia.vens de classificaçã.o sã.o independentes ou pouco dependentes, e

(2) as proporcões marginais anaostrais são aproximadamente iguais às pápula

cionais,

e o ganho será ainda maior se a estas condições fundamentais somamos

(3) as proporcões marginais populacionais não se distanciana muito umas das

outras.
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Estimador PIETOMAF para. uma Característica qualquer

Xiiül tlcl uçclLJ c 1 1 tJÜ(Xk(xtJ

Suponha, como no capít.ulo 2, que as unidades populacionais e amostrais são classi-

ficadas numa. tabela de dupla. entrada, cujos totais marginais populacionais por linha e

coluna são conhecidos (ver tabelas (2.1) e (2.2)). Então, como anteriormente, sejam;

.N{J: número de unidades da populaça.o na casela (ij);

nij: número de unidades da amostra na casela (i,j);

A' E;.. x.j . « E;:- "'j;
.Vi. e .N.j: os totais marginais conhecidos por linha. e coluna respectivamente;

ni. e n.j: os totais marginais amostrais por linha e coluna respectivamente.

4 l
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Agora consideremos

g/í.ft: valor de uma. certa característica na k-ésima unidade amostrar da

casela(i,j), i= 1,...,,; .j = :,...,c; k = :,...,"ij.

As principais medidas amostrais desta característica. na subpopulação (i,.j) são repre'

sentadas por:

3/ij - },k=1 3/iJÀ;: total para todas as unidades amostrais na casela (ij);

gij = W-: média amostrar na casela (i,j);

;;;b- E.(yijt - gijy : v"iância amostrar na casela (i,j).

As medidas amostrais na i-ésima linha são identificada.s por:

gf. = 1 },j },k yfjt : média. amostral da característica na i-ésinaa linhas

s? = ;;iJ:Í l:j ll:t(3/fjt -- Ê7i.)' : variância amostrar na i-ésíma linha;

(de forma análoga de6nem-se a média e a variância amostral na j-ésima coluna, isto é

i?.J = Ü- E.Ei;yíjt, e '3 = ;:.IÇÍ E. E*(yfjt - ú.Í)' )-

E ânalmente

g :: n >-.f 2..j 2,i; 3/f.jt : média amostrar globall

s2 = 1 },l }..J )l,t(3/fjt -- Ú)2: variância amostral global.

As correspondentes medidas populacionais serão denotadas p

exempl', Sâ - )Vl= E.(Lji - Ê})')-

stimador PIETOMAF para uma Característica qualquer]imaao ara r C

or letras maiúsculas (por]

44

Deseja-se estimar totais Y,Z,. . . , de algumas características (assim como subtotais cor

respondentes a várias subpopulações), cujas frequências populacionais na casela (i,j) são

.Nij,({ i,...,,;.j =1,...,c).
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Os totais Nij ({ = 1, . . . ,r; j = 1,. . . ,c) podem ser conhecidos ou caso contrário se

têm uma estimativa deles.

Quando os .Níj são conhecidos o estimados razão usual com pesos ;: pode ser usado

se os nÍJ não são nulos ou muito pequenos. Oh e Scheuren (1987) desenvolveram uma

técnica para estudar este caso, a qual combina. o estimador razão usual e o estimados

PIETOMAF deânido assumindo margens conhecidas.

Neste capítulo assumimos .Nij desconhecidos e níj # 0 para. todo (i,j). Mas, neste

contexto, também acontece muitas vezes que algumas frequências amostrais são muito

pequenas para produzir estimadores suficient,emente precisos dos totais correspondentes

Hj,({ = 1,...,r; .j = 1,...,c). Contudo, este problema é atenuado relativanaente a

obtenção dos estimadores para os totais marginais y;. e yj, ou para o total geral y, já

que eles são calculados "somando" os estinladores de illj. Segundo I':onijn (1981), as

frequências marginais amostrais rzl. e ?z.j podem ser consideradas não muito pequenas se

lê-. e :l:+- não são muito pequenas (possa'ç'elnlente após o agrupamento de linhas e/ou

colunas), o que será assumido nest.e traball)o -os crit.brios que regena os agrupamentos de

marginais procuram preservar, na medida do possível, a homogeneidade dentro das linhas

e colunas.

45

Na seção(4.2) é proposto o estimador PIETON'IAF para o total de uma característica

na casela (i,j) }l.Í { = 1, . . . ,r; .j = 1,. . . ,c, sendo est.udados o -viés e o erro qua.drático

médio do esticador em qualquer iteraçã.o do processo.

Na seção (4.3) estudam-se as prop

rginais por linha }l. e coluna yj

Na seção (4.4), como nas seções anteriores, estudam-

médio do estimador PIETOMAF para o total global y

do est.amador PIETOMAF para os totaisST.l

ma

se

.:.J. ] -.



Capítulo 4 Estimados PIETOÀ4AF para uma Característica qualquer 46

4.2. Estimados PIETOMAF para o Total de uma Característica na casela

Definição (4.1): O estimador PIETOMAF do total da característica de interesse na

casela (ij) Ei, na t-ésima iteração do processo, é:

Ê$'' - w' «'',

O sistema de pesos W/#)({ = 1,. . . ,r; .j = 1,.. .,c) é aquele definido no capítulo 2

(definição (2.1)) e portanto, sob amostragem aleatória simples, (4.1) e(luivale a

TWfj, se t = 0;
0( t -- l )

.Nf.i$fi-:D, se t é ímpar;

Àr.J Íi( ..]) ' se t é par

O estimador PIETOMAF assim deânido é uin estinlador razão do total }qJ na casela

(á, .j), apresent.ando a. mesma. forma do estilrLador PIETON4AF para a frequência popula-

cional .Ní.f na casela (i,j), obtido no capítulo 2. Portanto, pata estudar as propriedades de

(4.1) poderíamos limitar-nos a repetir toda a teoria alí deselJvolvida- Porém, uma outra

forma de fazer isto, que, além de aproveitar os resultados do capítulo 2 e, portanto, exigir

um custo computacional menor, desenvolve unia teoria de aproximação diferente, baseia-se

nos pesos

t

( t 1 )

J

:.7

temos a seguintel

, r;.j = 1, . . . , c. (4.1)

3(f)yt.7 (4.2)

T?lij) . Z=ji.. se 71.ij # 0, { = 1,...,r; J:: l,... ,cl

(ver definição (2.2)). Substituindo 14<#) na expressão (4.1) por este valor

definição:

Definição (4.2): O estimador PIETOMAF do total da característica. de interesse na

casela (ij) Ej, na t-ésinla itelação do processo, é:

, r; j = 1, . . . ,c. (4.3)
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Konijn (1981), obtém expressões aproximadas para o viés e o erro quadrático médio

de KS') para t = 1 e 2, considerando este como um estimador razão (de6nição (4.1)). Nós

derivados as mesmas expressões a partir de aproximações para um estimador produto

(definição (4.2)). O único caso que pode ser obtido sem aproximações é o caso t = 0;

por esta razão estudamos primeiro as propriedades do estimador };SO) e a seguir propomos

o método de aproximação para t 2 1, particularizando estes resultados para os casos

t=le2

4.2.1. Viés e Variância do esticador inicial

Sob amostragem aleatória. simples

Êg'' - í",, (4.4)

Teorema (4.1): X(o) é um estinlador não viesado de Hj, com \faria,cicia

v(ÊI'D - :il::# l.A-Ü.. ')sã + E3,..(.A' - A'..,..)l ,
com X.l = ;e-, e píj como no teorenaa (2.1).

demonstração

(4.5)

Usando o artifício de condicionar previament.e à linlla, o 'ç'dor esperado de }''llo) é:

.E(ÊS'') - r: (z,(:g.J)) - .E- (;z,h:j)):

para o u-ésimo elemento amostrar na. linha {, evalor de uma. ca.ra.cterísticarSendo 3/,u o

definindo-se

«i«(j) se o elemento yi. está na coluna .7;
caso contrário;

tem-se

n

«i«(.j )n. Eyi.Í " yí«aí«(.j) , (4.6)
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.E(ÊF'') - .E- (:' .E, (E «:«':«W)~
u=l

í.e., y;SO) é um estimador não viesa.do de y:.f

Por outro lado, calculamos a variância de y;lo) mediante a expressão:

}'(Ê$"') - V] (.a,(ÊSÜ)) + .E: (V2 (ÊSO)).

donde

P) - ~ k

Ora

v] (.E:(Ê!'')) - I''; (;'.E:Ü:D) - v] (; «'

e pelo Teorema (3.2) de Cochran (1974)

''w,a;ç'u - «':(#): lto - +):(}=)1,
a pode ser escrita da seguint.e maneira:

y w,üs'o) - "' ,?, xs l+o - +) x1l=(! - ;)1.
Simpliâcando, obtemos

n@:&y'U-,%ESI IÜ&.I' l:
tro lado:

v2(ÊS'') - v2 (:«',) - ;í"?.v2

- :«: o -t)il©U (; '';s. - «,. (k
- r«? (2- - É-) x:b é- 1; '';i* - .«,: (k)'l

a qual aind

Poros

(k)'vl(t)

(4.7)
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usando (2.11) segue-se que

V2 (Êl"' )
.N2
n2 'P,']
.N2
n2

n2

$ ,. i- 1; '';;. - "..xs -- "..'';i - R-l

ié' p. ){- l(.N.j - Ds8 .:]. (4.8)

Logo

.E: (% (Êln ) )
.N2
n2

.N2
n2

l)s8 + x3 (.L ã-)l .'- ((t)',.
l)sB + x3 (.L É- )l /Ü«: ((k)'«

ou seja, atendendo a (2.13)

.E: (1% (ÊI'' ) ) : #hl'«:. "';'u's -- q? (t - É-)l
n(.Ar -- n)(A:f. -- l )

.A'(A' - l )

'.N;':)s$ +E p jO - p.j)l (4.9)

Somando (4.7) e (4.9), temos unia expressão para a 'ç'ariância de X$o), que após algu.

mas simplificações se reduz a (4.5)

Um estimador da. variância de Vly) é da.do por

«Êyo - :é;::# I'"w;'.n';'')'fj + úLdlP(w «,.d:bl, (4.10)

-d. d;' :Ü-, definido no capítulo 2
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4.2.2. Viés, Variância e Covariâncias quando t 2: 1
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Quando t = 1, un)a. aproxima.ção para o viés do estimador produto (4.3) pode ser

dada pela. C'ou(N(í),g.j), já que gíj e .N#) são estimadores não viesados de bj e .Nlj,

respectivamente. Com efeito

.a(t$o) - .a(8#)g:J) - .E(.&.Ç)í.j - .w.jXj) - c'-(.&lj), g:j). (4.11)

Quando t ? 2, .Nl;t) é um estimados aproximadamente não viesado de .Nij e portanto

c-(ã#), í:j) .E(.&ÍI)g..í) - .E(.&l)) .E(g.j)

- .E(.&#)g:J) .E(&#)) Ej

-"''\$'''--". '''#',--«',),

ou seja

c'« (.&S ) , ü.J ) .B (t!' ' )

Mas esta covmiância deve ser zero ou desprezível na maioria dos casos (ver Kish (1972: p

252)). Então uma aproximação para. o viés de ÍÜ') quando t ? 2 é dada por

.e(tSO) = í;j.e(.&#'). (4.12)

Por outro lado, uma. aproximaçã.o para- o erro quadrático médio do estimador produto

Ê(t), t ? l é dada por (ver Kish (1972, pag 505))

.DQW(Ê$0) H .NÕ}''(g.j) + X3l'(.&.Ç)) + 2L}.P:.jC«(.&.Ç), g'.f)

Como, em geral, o termo da covariância é aproximadamente zero, temos

.EQ.A/(K$0) H .W8l''(g.j) + E3V(.##)). (4.13)
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Daqui, só necessitamos obter uma a.proximaçã.o pa.ra a variância do estimador razão

i?fj, dado que uma aproximação para o erro quadrático médio de .N#) qualquer que seja t

foi obtida no capítulo 2 deste trabalho.

Como gij é um estimador não viesado de y:j , condicionando previamente à linha

y(gi.i) - .E] (V2(gíJ)) = .EI (V2(n )). Então pela 6rmula (6.6.3.) de Kish (1972, pag 248)

rpqllltn

)

Ca[cu[amos agora cada um dos termos que aparecem em (4.14). Em primeiro lugar
. 71i. \

"ü.J - «; «(É-EI«..«:« .,)u=]

(para obter esta última igualdade foram seguidos os nlesnlos passos que conduziram a

(4.8)) . Assim

T''(gij) H .E: @h («.« , - '';.'-,'"'., «.., -- ':;"'«..,

F)',:É (.A'.. - Usâ + }13 Qt

(4.14)

"',J - l(ty,(ü. - «,;'u'B -- «õ';i&(ã - i))l. (4.15)

Por out.ro lado

'.«,'"'., «:., - «:.(z 8 ..- '',«.«, : É« «.',)

- «:. : s i'.«,(«:«.,,":« , «.«''':

ky, 1«, (.««,«.««,) - ',
: («.«cnl l,

af.(j)ai. (J)yi.
2

n
Pf l .E2 l ai«(.j)y,«

ou seja

'.«,'"'.,«.., -(t)', *.,:,': - ,:.,. (4.16)
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Aaemais

"'«.., - «:.«(i E' «'',) - «:.;ei«:.': - «..,

isto é

v2("'j) - l.t?',l P.p.j(l - p'j)

2

(4.17)

E ânalmente

E:(nÍj) = nl.E: (4.18)

Logo, substituindo as expressões (4.15) a (4.18) em (4.14) temos

t''Q.D - -E: ip. ãb-ü.. .n';.' ' )sB

isto é

v(i7{.f) - .aí)ib-(pfj

com .B. = E(Pi) da.da por (2.23).

A;;.'')s8 (4.19')

Finalmente, é possível demonstrar que quaisquer que sejam á, {',.j, e j'

C'o.,(K$0, XI'l ) H .A'{.fA'{,j' Co.'(©fj : gf,j' ) + .A'Í,j' }''l.fC.«(.&#) : i?f,.Í' )

-+ Nij'Pi. j' Cot, (Ü:j , jq :l. ) -+ 'i'iji'i. j' Co.,(&li}) , &l:l. )

(para obter esta aproximação usamos o mesmo método pelo qual Kish (1972, p. 252) obteve

uma aproxinaação para o erro quadrático médio do produto, mantendo só os termos de

segunda ordem).

Mas, já vimos que Cou(.&#),Ê7i,J') a' 0 (de forma análoga C;ou(.&j,?,,gfj) = 0).

Também (7ou(gí.f,gÍ.j') = 0 já que gfj e ©f,.f' são condicionalmente não viesados e in-
dependentes. Log:o

a-(?l$0, Êl;l) H EJR,j'o.«(âil), 81;?,). (4.20)
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Assim, usando os resultados do capítulo 2, estamos em condições de obter aproxi-

mações para o viés e o erro quadrático médio de }'.$') qualquer que seja t ã l (assim como

aproximações para as covariâncias entre dois totais de caselas diferentes quaisquer). Nos

casos t = 1 e t = 2 podemos enunciar os seguintes teoremas:

Teorema (4.2): X(i) é um estimador não viesado de Xj, com variância

I''(Êm) p.J - N;'':)sg + X3p.j(i - p'j)j B', (4.21)

e covariancia

c'«(ÊS'', ÊçJb - { !.a. ,'' ,',,

demonstração:

.j qualquer
/ jJ

(4.22)

Usando o artifício de condicionar previamente à linha temos

.E(ÊÇ'') - E- (E,(A;' :)) - E- (A;...E,(:- E «-««:«m),I - E- (.A'...I') - };'
U

i.e., y;Si) é um estin:dador nã.o viesado de }lj.

Por outro lado, obtém-se facilmente (4.21 ) subst.it.uindo em (4.13) y(g.j) por (4.19) e

l,'(.N#)) por (2.17).

E (4.22) segue-se de (4.20) substituindo C'ot,(ÃÍ#). Ãtl,J) por (2.18). H

Um estimador para a variância de y;$i) é

«(ÊS:') - l(dl' - A'í'')'L + gLplj'o - d:ül .a (4.23)

onde pd}) = ê(o) . !Ü.
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4.3): O estinaador PIETOMAF y;$2) verifica as seguintes propriedades

.B(K} )) H -- 1 %j .B:,.j(l - PiJ)

54

\

.Bí,Pi,j(l - PI,j (4.24)

«:.I'".,..o
e uma aproximação para a covariância entre

+ .Bí, HiJ

e }lij) é dada por

P{'jPÍ'J' -- Ki.ÍKÍ,j' }:. .BaPajP'j' 1 , se { # í',J # j'

'HJEJ' l.aíPíjPij'(i - Hfj -- Kfj') + KfjK{J' }ll:. BaP'jPaJ' , se i= {', .j # .j ,

--X.fb,j-Bf';i,jPij(l -- Pfj) - bjE,j-BI'';fjPi,j(l - Pi,.f)
+"ij«f'jbjb,j E. .B.P.j(l - P.j)

.DQW(Ê$:') H t''(ÊS:') .Bi,P.,j( l (4.25

j

hlh,J' l.BiKi'j'pi.ípíj

se i # i' \ j = j'
(4.26)

demonstração:

Por (4.12) uma aproximação para o viés de }'.l2) é dada. pelo produto }qj.B(Ar(2)).

Então substituindo .B(A'ij )) neste produt-o por (2.27) obtemos imediat.agente (4.24)

Agora, atendendo a (4.13), unia aproxinaa.ção para o erro quadra.tico médio de

.DQ.A4'(X$D) = .A'I!\''(gfJ ) + E3\''(.&I:?)).

Nuas, por (2.34)

.EQ.À/(.&#)) H }'''(.&8o) - 2«f.fv(.&.Ç)) + «b vi.&l,lfb

donde

.EeW(ÊF)) B .Wél''(ü'J) + E3v(ã8o) - X3«:J l2V(&#))

}''(Ê$' b

v''( .&j,!) )

IK.j 2y(&#)) «.J >ll: I''(ãSlí')

Substituindo V(.NÜ )) nesta aproximação por (2.17), obtenaos (4.25)



Finalmente (4.26) segue-se de (4.20) e (2.29). H

Os estinladores para- o viés e o erro quadra.taco médio

Z,(Ê$a) H g.J b(.&#));

«(Ê$a) H «(ÊSO) - ©bil})

com il}) como foi definida no capítulo 2

4.2.3. Comparações

De (4.5) e (4.21) a eficiência entre }'.(o) e Xjl) é dada por

.ü''' t':,, . fl: lir:( - "1111 l?$ ! 111'i'll : rd
'-''' '''' ' ' #w liÁ;i;ii - x;bãi ;l;iliiÂ: - «,. ,.JI

nv -- «?-) l.,« - «';'' ,;õ -'- '';},..': - ,:,,l
xb' l(p:j - A':)SB + E$p.j(i - p:j)l

(l - pÍj) > (1 - pij) temos

(Píj - Xjl)s8 + E3PiJ(i - Pij) > (Pij - .NÍ'')SB + X}Pii(i - Pij)

u equivalentemente

l.pij -- N;')S?j -F 'rêpii('t - pij) , .

"Usualmente" o favor )#T l /v .-] (!!=D + ;;i)é-i\ H l

(Ê$0) $ 1'(Ê$D).

Capítulo 4: EsEstimador PIETOMAF para uma Característica qualquerCLeris

são respectivamenteS'DeCt]

Nuas como

0

"usualmente"portanto, e l

y

(4.27)

(4.28)2«(ã#)l
c(1) «( &sl? )K J

«?b- aP + A'
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Para t ? 2 podemos ter uma idéia. do comportamento da variância como função de t

a pa'tir da diferença y(X(')) -- V(X(''')), já que o quociente l;l;li(n) é muito complicado
de analisar. Com efeito

}''(ÊS'b - I''(Ê$'-'b H X3 IT'(.&#b - v''(.&.y-:bl .
Embora nos capítulos 2 e 3 nâo tenhamos estudado especificamente a diferença

V(.N(t)) -- y(.N(í':)), resultados empíricos mostraram (lue na segunda iteração o ganho

em eficiência é geralmente grande no sentido de diminuir o erro quadrático médio, sendo

que nas iterações superiores o ganho é pouco signi6ca.nte com respeito à segunda iteração, e

inclusive, em determinadas situações, os estimadores podem ser melros precisos. Portanto,

da expressão acima. o mesmo conaportamento é esperado para a cara.cterística na cadela

4.3 Estimados PIETON'IAF para os Totais N'marginais

Definição (4.3): Para uma caract.erística de interesse. na t.-ésima iteração do processo,

definin)os

o estinl a.dor PIETOM tal ma.rgina} por linha }l 111A.E' do to

Êlo - >:ÊSO, {- i,...,,;

ii.- o estimador PIETOMAF do total naarginal por coluna:l'.f

?S'' - EÊ''',
{-1

onde KS') é o estimados PIETOMAF do total na casela (i,.j).

C

r

(4.29)

(4.30)

Usando a. deânição (4.2) de K(') podemos escrever

- N. { - l
(f) , r; t ímpar; (4.31)
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P' l:. - l )

's'' - '''' 8:«,

57

(4.32),c; t par

Assim os estimadores das margens por linha e coluna são estimadores razão dos corres-

pondentes totais marginais populacionais. Portanto, para estudar as propriedades destes

estimadores (i.e., viés, erro quadrático médio e cox'ariância) poderíamos usar as aproxi-

mações para um estimados razão em grandes amostra usadas no capítulo 2. Porém,

os mesmos resultados podem ser obtidos a partir das propriedades do estimador

(i = 1,... ,r; .j = 1,...,c) derivadas na seção 4.2

Começamos estudando o ca.se t = 0, e logo generalizamos para qualquer t ? l.

0(t)

4.3.1 Viés e Variância do Estimados Inicial

Sob amostragem aleatória simples, os estimadores para os totais marginais por linha

e coluna de unia. característ.ica qualquer são definidos respectivamente, por

tt''--": . (0)
} J

.Ar
(4.33)

Teorema (4.4)

com vananclas

.(0)
e yÇO) são est.amadores não viesados de }',. e yj respectis'amente

I''(ÊI'') - #;;ià IX'.x..(.A' - .w..) + .N(.A'..

v''(PS'') - ;l$;g IÍ':3.w..(.w - .v.D + A'(.x.. - nsjl .

(4.34)

(4.35)

demonstração:

N4ostrou-se que Vly)) é um estimados não viesado de y;J. Então pela propriedade de

linearidade da esperança, y{(o) e y(o) sãx) estimadores não viesados de y;. e yj, respecti-

vamente
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Agora calculamos a variância de y;lo), a partir da igualdade

V'(Êln) - V] (.E,(Êl0)) + .E- (V2 (Êm)).

58

v] (.E, (tlo)) - v] (.E,({v:.)) (.w Ê.yyi (t)

A+(: -+).
i.e.

v] (.E, (Êln))

Por outrolado

',.("a:''U - «.(«({«. ,..» - Ç .':(«?«ho

; .'-(«: :o
E*(}';jt - E.)'

Somam

l
(.w Ê.y .N (4.36)

Ollde .92 :=

Assim

'. '«''v'',, - :;, («;

Usando (2.13) resulta

,.«»''::'',, - «' ';(''" ':R,P:,' :')
do (4.36) e (4.37) temos uma expressão para a variância de Xlo), dada

}''(Êln) - ;lÍ;=::i\ IX''v..(/'' - x'-) + A'(A''.

al'prova (4.34).

A demonstração de (4.35) é análoga a (4.34~1

'? "- l(z)' .:l

(4.37)

por

i)s? l ;
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(4.34) e (4.35) respectivamente, a média e a. variância populacionais pelas correspondentes

medidas amostrais.

4.3.2. Viés, Variância e Covariâncias quando t 2 1

O viés de V;lÍ),{ . l, . . . ,r pode ser obtido somando sobre todos os vallores de .j os

vieses de }:(it), já que

.B(tm) - .E(ÊIO - X.) - .E(}: ÊSO - }: Xj)

- >: .E(ÊS'' - xj) - >1: .a(ÊS'').

Analogamente, o viés de ySÍ),j . 1, . . . , c é obtido somando sobre todos os valores de

os vieses de X$'), isto é .B(y(')) = },. .B(ES')).

Por outro lado, como

v(ÊI';) = }:v'(ÊS:b+ 2 : 1: c.,(ÊSO,t$t));
3 3 i'+.3

(4.38)

\'(p'l'b = >1: t''(ÊS'b + 2 1: 1: c.«(ÊSO,tl;));

usando as expressões para o erro quadrático médio de }:St) e para as covariâncias obti-

das na seção (4.2) obtemos a.proximações para o erro quadrático médio do estimador

PIETOMAF para os totais marginais por linha e coluna

Usando agora. a proprieda.de da bilinearidade da covari

ovaFiância entre y{(t) e yi(t) quando { 7é á' é dada por

c'-(tlo, Êll)) - >: }: c«(ÊS'', Êl;l)

- E c«(ÊSO, Êi;b + E >: c«(ÊSO, Êl;l ).
3 3 j''#3

anciã, uma aproxima-çao para

a. c

J'J

(4.39).

(4.40)
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Da mesma maneira, para .j # .j', uma aproximação para a covariância entre y(t) e y(t) é

dada por

c-d'$o, p'Sib - >ll: c-(ÊSO , Ê$!b + >: }: c-(ÊSO, pll;l ).
f f f'?éi

Nos casos t = 1 e t = 2 temos os seguintes resultados:

(4.41)

Teorema (4.5): X{') e P}') são estimadores não viesados de }q. e yJ respectivamente,

com variam c] a.s

v(f$'') - }: v(ÊS'');

v(Êlo) - Á.s?;

com .AÍ = E(oí) como foi deÊnido en] (2.21). Além dias

r o. ,(tm, tii)) - o,

'l Co«(f$'), f$1)) = - Eí .BfPijPij'l''ijÍ;j-

demonstração:

Como V;SI) é um esticador nã.o viesado de }'lj, é

ma.dores não viela.dos de }}. e }'j, respectivamente

De (4.39)

}''(ÊI'') - }''(E ÊS'') - E v(ÊS'') + 2E E c.:,(ÊS:', Êll')

(Êl;o ,Êlt)

0

( 1 )
imediat.o que }] ?

donde obtém-se# á' C'ou 0er que sqa J, para Z }

(4.42)

(4.43)

con, { # i'

..«j #j' (4.44)

mas por (4.22) qualqu

imediatamente (4.42).

Por outro la.do.



v(Êlb - >1: T''(Ê$b + >ll: >ll: c«(ÊS'', Ê$ib

l (p.j - .w;''' )s8 + Ê3p.j(l - p:j) l + }: >:(-a.p.jp.j'xjEJ')L J : nJ.-

,: IÉ- ;; *i. -E: «%';; - 'E :
B:lEEX}. EK3 --EE'';.n.,

i. j'+i

Escrevendo )ll:j K3 = Ol:j }ljy + )ll:j El:J':..j bjHJ' = K' -- )ll:j )l:j';..j bjEj
ntre parêntesis na última ]inha da a.proximação acima. é igual a. yí2. Logo

Finalmente, (4.44) resulta inlediatainente substituindo (4.22) em (4.40) e (4.41). H

Os estimadores para o erro quadrático médio de }'lll ) e rll ) são dados respectivamente

.r u(XO)) = .4f s?, e "(PI')) = >:. u(X$')) onde t'(tS')) é um estimados da v'ariancia

de y.(.])

Alguns aut.ores (ver, por exenaplo, lÇonijn (1981), e Arara e Brackstone (1977a))

preferem o produto ais2 como un] estimador da variância de VIII)

Teorema(4.6): As aproximações para o erro quadra.rico médio de y;(2) e yj2) sã.o resp
tix,ament.e

.Ec?w(Êln) H v(tlo) - >1: Ê3 «.j l.a.p.j(i - p'j) - "'j >ll: .e.p.j(i - p.j)l

":.«... E .n.p.',.., l ; 0.4

}''(Êl0) .E(.'j)
l

;;*s. -:)l - «'«',;;

, , o termo

e

P

ec

a

- >1: T''(Ê$'b +
J

K3. - )1.: p%X:
J

kJ

v(tln) - >1: Ê3 «íj l.aípi.f(l
J
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e

.EQW(9'm) H y(f'm) - >1, X3«Íj l.a.P.j(i - p'j) - ":i >1: .B.p.j(i - P.j)l

+ >ll: >: E}E'J IKi.f(pí' pf'.jpi.f' ) + 'i'j'(Bipijpij') -- ':ij';{,j' >ll:(.B.p.jp.j' )l

(4.46)

demonstração

Substituindo os resulta.dos obtidos no Teorema (4.3) nas expressões (4.38) e (4.39)

segue-se imediatamente o teorema. H

Formas computacionais convenientes poderiam ser obtidas também pala a covariância

entre dois totais marginais (linha ou coluna) quaisquer na segunda iteração do procedi-

mento, mas a.s próprias expressões desenvol't'ida.s para o erro quadrático médio no teorema

a.cima dão já uma idéia das complicações algébricas. Além disso âca muito difícil analisar

a expressão da covariância como função de t.

4.3.3. (;onaparações

Foi impossível chegam a alguma conclusã.o a respeito do comportamento dos quocientes
v'(ÊO)) \'(?!'))
v'(Êlo) ' \'(?lu)

Resultados empíricos mostraram que as estima.uvas finais poi' PIETOMAF para }'i.

e yj tem un] comportamento satisfatório (i.e., existe um ganho em eficiência) cole respeito

ao estimados usual sob amostragem aleatória. simples.



Capítulo 4: Estimador PIETOMAF para uma Característica qualquer

4.4. Estimados PIETOMAF para o Total Geral

Definição (4.5): O estimador PIETOMAF para o total geral y, de uma característica

de interesse na t-ésima. iteraçã.o do processo é:

63

P(t) . (t)
.7 } ,r; .j = 1,. . . ,c. (4.47)

t .7

Observe que um estimados do total geral, também pode ser obtido somando os estímadores

dos subtotais }:(t) ou y(t). Isto é:

pU- >ll:tl0, o« fU
J

(4.48)

4.4.1. Viés e Variância do Estimados Inicial

Sob amostragem aleatória simples

.hr u= N B. (4.49)

Teorema (4.7): y(o) é um estin)a.dor não viesado de ll', com variância

T''d'''D - .v'T (4.50)

denlonstraçao:

y(Ó) é um estimados não viesado de }' pois É7 é um estimador não viesado }

Por outro lado, pelo teorema (2.2) de Cochran (1974)

y(p''') - /'''l'''M - .w'Ç(1 - ;'),

onde S: = iV' }:f E} E.(Ejk -- i'y
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Um estimados da variância de y(o) é obtido substituindo em (4.50) a variância popu

lacional globall pelo correspondente estimador amostrar.

4.4.2. Viés e Variância quando t 2 1

Uma aproximação para o viés de y(t) pode ser obtida a partir da soma em í das

aproximações para o viés de yllt), ou a partir da soma em .j das aproximações para o viés

de ySt), ou ainda a. partir do somatório duplo em í e .7 das aproximações para o viés de

Da mesma forma, poderíamos usar qualquer das deânições (4.47) ou (4.48) para obter

uma aproximação para o erro quadrático médio de y(t). Ma.s a.s fórnaulas explícitas desta

aproximação são n)ais fáceis de obter se adotarnios o seguinte estiinador para. o total geral

. ?.(t)
l ' 1. '

,f.m,
se f é impar
se f é pa.r

Teorema (4.8): y(]) = }1:.Í)l(i) . }R.A'{.i?,. é um estimador não viesado de y, cona

va,riancia

I'(í'''') - )l: (4.51)

demonstração:

Confio y;(i) é um estimador não viesado de }',., y(1) é um est.amador nã.o viesado de

y , e ademais

v(í''o) - )ll:v(Ê':') + 2 >1.: : c. ,(tln,Êll').
t t :'#:t

Para { # {' os estimadores das margens na primeira iteração são condicionalmente

independentes e não viesados, e portanto o segundo termo na. expressão acima é zero

Logo substituindo pela expressão da varia.ncia de }'.li) obte:la-se (4.51). H
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Teorema (4.9): Uma aproximação para o erro quadrático médio de y(2) = }1:J Pl2) é

dado por

ZQ.W(9'm) H V''(9'm) - }: .B: 2(Ej - Ê.) - yj(l - Pi.j) - 2 }: }'j' PÍ.Í'

(4.52).

monstraçao:

A expressão (4.52) se obtém substituindo T''(y(2)) e Cou(y(2), y(2)) na fórmula para

variância de uma soma. e agrupando convenientemente. B

de

Aroma e Brackstone (1977a), dóri-.'am formas computacionais convenientes para y('),
até f = 4 iterações, mas estas expressões sã.o bastant.e conaplica.das e não ajudan] no estudo

do conlportaniento da variância de y(t) como função de t.

4.4.3. Conaparações

Assunaindo + desprezível de forma tal que .Ãí:Í H 1, tenros

E >11: }: }:3* - .A'í'': - E s?A'
l
A

a qual pode ser escrita da seguinte maneira]

T''(f'm) - t'(f'o)) =
n.Ni. -- N -} N

71 /v

V''(Í'm) - }''(9'm) e .V l)S? + Xf.(E. - }'') - ::-(Ni.': - .N + .A'f.)

2

Após alguns agrupamentos convenientes

«'f''', - «'?''', ~ .«, (: - ;

a. expressão acima resulta

E Ig(.A' - .N.. - «) + .N:.M.

a qual é "usualmente" positiva.

Portanto, "usualmente"
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Para as iterações superiores, a complexidade das expressões envolvidas não permitem

um desenvolvimento analítico do quociente Jli(!1:5 , quando t 2 2 (também foi imposível' V(y(o))'' ' ~ '

analisar a diferença y(P(')) -- V(P('''))), no entanto, resultados empíricos mostram um

ganho (embora não sempre signiâcante) do estinlador PIETOMAF y(t) sobre o estimador

usual y(o)



Capítulo 5

Aplicações em Grandes Amostras

5.1. Introdução

O objetivo deste capítulo é mostrar algumas aplicações para. grandes amostras dos

resu[tados obtidos nos capítu]os 2 e 4 dest.e traba]ho. Para. ta] uti]izarenios informa.ções

disponíveis no íorinulário RAIS (Relação Anual de Informações Sociais-Brasil-1985).

O anuário 85 da RAIA oferece iníornaa.ção sobre a força de trabalho no Brasil, en-

globando os dados relativos a 5 Regiões Geográficas -Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro

Oeste- e à totalidade do país. A informação sobre cada Região Geográfica. por sua vez é

apresentada para cada unia das Unidades da Federação que compõem a dita região.
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Observando que o tamanho da área de ponderação está possivelmente correlacionada

com a consistência das estimativas e ainda o alto grau de heterogeneidade, em relação à

força de trabalho, dos estados que compõem o Brasil, decidiu-se que as aplicações aqui

realizadas fossem restritas ao estado de São Paulo.

O nosso objetivo consiste em analisar através de PIETOMAF as seguintes carac-

terísticas relativas a tal área geográâca: "Número Total de Empregos" para cada casela da

tabela de contingência e "Remuneração Média Total em Salários Mínimos" percebida em

31-12-85 para a população global e para ca-da uma das subpopulações a definir. Para tal

permanece o problema de decidir quais as variáveis de classificação que definirão as referi-

das subpopulações. Numa primeira aplicação, as variáveis de classificação selecionadas são

"Tamanho do Esta.belecimento" e "Setor de Ativida.de Económica"

Por outro lado, a RAIS também oferece informaçã.o sobre a força de trabalho para cada

uma das categorias que constituena a varia.vel "Setor de Atividade Económica" , classificadas

segundo "Tempo de Seis,iço" e "Grau de Instruçâ.o por Ocupa.ção". Decidiu-se então que,

numa segunda aplicação, as variáveis "Número Total de Empregos" e "Remuneração bClédia

Total em Salários Mínimos" fossem est.uda.das para a at.ividade "Serviços"

Os estudos das variáveis ac.ima citadas serão realizados a partir dos dados de uma

amostra de aproximadan[ente 2.5% da população ( a REIS já conta cona uma amost.ra

desta grandeza para cada cla.ssifica.çã.o realizada).

Pa.ra Ênalizar esta seçã.o int.rodutória torna-se necessária unia breve descrição dos

critérios adotados pela RAIS na deânação daquelas \ ariáveis que oferecem maiores dificul-

dades de entendimento e que selecionamos para as aplicações. Os conceitos usados sâ.o os

seguintes:

Tamanho do Estabelecimento: determinado pelo número de empregos exis-

tentes en] 31-12-85 (note-se que o número de empregos é diferente do

número de pessoas empregadas, porque um mesmo indivíduo pode estar

exercendo, na data de referência. mais de um emprego);
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Setor de Atividade Económica: considera-se a. atividade económica de acordo

com o CNAE do Minitério da Fazenda (no caso de haver mais de uma

atividade foi computada a principal ou preponderante);

Remuneração Média Mensal em Salários À4ínimos: definida. como a média

das remunerações individuais no mês de referência, convertidas em sallários

mínimos desse mês (isto é, a remuneração média mensal em salários míni-

mos é calculada fazendo-se a correspondência, mês a mês, entre a remu-

neração individual percebida em cruzeiros e o salário mínimo vigente ao

mês, só depois de obtida esta remuneraçã.o, procede-se ao cálculo da média

aritmética dessas remunerações n,ensais).

69

5.2. Descrição dos Dados

No capítulo 3 avaliamos, através de simulação, o desempenho do estimados

PIETOMAF para o total no interior de casela.s em tabelas bidimensionais com a fi-

nalidade de saber en] que condições se deve adorar est.e procedimento. Pelo menos para

tabelas 2 x 2, dois pontos parecem ser fundamentais no bom desempenho do procedimento:

(1) variáveis de classificação da. amostra independentes ou po\lco dependentes;

(2) proporções marginais amostrais aploximadament.e iguais às correspondent.es po-

pulacionais.

Além disso, como se

devem ser nã.o nulas.

Portanto, antes de aplicar o procedimento PIETOMAF aos dados da TAIS, verifi-

camos se os pont.os acima citados estavam satisfeitos. Na presença de cadelas amostrais

rarefeitas ou nulas alguns critérios de agrupamento foram usados. O grau de associação

entre as variáveis de classificação foi ent.ão calculado por meio do coeâciente de associação

de Pearson através do pacote coil)putacional SPSS (1985)

supôs no desenvolvimento da teoria todas as cadelas amostrais] Sia..
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5.2.1. Aplicação l

Os dados apresentados na Tabela (5.1) correspondem a uma amostra constituída por

aproxima.demente 2,5% da população de empregos em São Paulo classificados segundo as

variáveis "Tamanho do Estabelecimento" e "Setor de Atividade Económica" com coefi-

ciente de associação de Pearson igual a 0.53286

Tabela(5.1): Empregos em 31-12-85 segundo Tamanho do Estabelecimento e

Setor de Atividade Económica.

Notação: SAE: Setor de Atividade Económica

IT: Industria de Transformação IUP: Industria. de Utilidade Pública

CC: Construçã.o Civil Ag: Agropecuária

Sv: Serviços Cm: Comercio

AP: Administração Pública Ou: Outros

Tot.: Totais Marginais Amostrais

    uiiiun.ue ua. reagi'aca.o: Dao .ra'uéo      
    Tamanho do Estabelecimento     
SAE 1-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250 499 500-999 > 1000 Tot.
           
IT 2465 2766 5690 5688 10199 8972 8451 15867 60098

IUP 22 23 71 97 120 196 191 759 1479

cc 229 209 502 559 1070 807 899 1419 5694

4g 82 109 258 237 357 368 353 1013 2777

s\ 5610 3792 6792 5696 7760 5668 4751 11345 51414

Cm 6679 3304 3597 3231 2225 993 616 562 20307

AP 22 22 117 430 938 1257 2184 16625 6300

0u 3346 631 698 419 341 207 178 480 21595

Tot. 18455 10856 17725 15457 23010 18468 17623 48070 169664
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5.2.2. Aplicação 2
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Os dados apresentandos na Tabela (5.2) correspondem a uma amostra constituída

por aproximadamente 2,5% da. população de empregos por Serviços no Estado de São

Paulo classi6cados segundo as varia.veia "Tempo de Serviço" e "Grau de Instrução"com

coeâciente de associação de Pearson igual a 0.21436.

Tabela (5.2): Empregos, no Sector Serviços, em 31-12-85 segundo Tempo de Serviço

e Grau de Instrução

Unidade da. Federação: São PauZo

T.P. 5881 5283 7969 7795 4812 6047 8372 4953 51112

        Tempo de Serviço      
GI <3ms 3-6ms 6-12ms 1-2ans 2-3ans 3-5ans 5-10ans >10ans Tot

               

li ) 171 163 252 184 126 140 143 79 1258

(2) 1137 959 1380 926 613 729 745 307 6796

(3) 1392 1208 1671 1723 1016 1235 1442 892 10379

(4) 844 695 995 1010 590 668 875 459 6134

(5) 668 558 761 856 486 579 895 444 5247

l6) 503 492 784 833 542 628 937 372 5091

(7) 655 618 997 1093 661 964 1398 888 7274

(8) 216 241 432 453 306 434 738 419 3239

(9) 295 439 697 717 472 670 1201 1093 5494
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A notação da tabela (5.2) é a seguinte:

Gl: Grau de Instrução

(1): Analfabeto (2): 4-- Série Incompleta (3)

(4): 8-- Série Incompleta (5): 8-- Série Completa (6)

(7): 2-- Grau Completo (8): Superior Incompleto (9)

(lO): Não Declarado

Tot.: Totais Marginais Amostrais.

n

n
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0

4-- Série Completa
0

2-- Grau Incompleto

Superior Completo

Observamos também que os intervalos que determinam os diferentes níveis da variável

Tempo de Serviço sã.o abertos a direita, e na notação destes níveis "ms" segniâca meses e

''ans'' anos.

5.3 Análise e Resultados obtidos para o Total de Unidades nas Cadelas

5.3.1 . Resultados Obtidos

O anuários 85 da RAIS apresenta os verdadeiros valores .A'ij referentes à força de

trabalho para ca-da uma das populações sob estudo nest.e capítulo (os mesmos podem ser

encontrados na.s tabelas do Apêndice E dest.e volmne). Por.anta, ao invés de apresentam os

valores estimados .A'ij, mostramos a "Porcenta.gene Relativa de Erro Estimado na Casela"

(em relação ao verdadeiro valor popula.cional) obt.idas pelo procedimento PIETOMAF e

pelo seu competidor usual sob amostragem aleatória simples.

Assim deâniinos

4;' if1l::;:!y- x 100% = Erro Re]ativo para a case]a (i,.j) do estimador usual

sob amostragens aleátoria simples,

:.7
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i891.-:!Ü x 100% - Erro Relativo para a casela (i,.j) na iteração t

do procedimento PIETOMAF
t.7

Os valores <;o) e Zlt) aparecem respectivamente na primeira e segunda. linha de cada

uma das categorias que definem a variável Setor de Atividade Económica na. aplicação l

(tabela (5.3)) e a variável Grau de Instrução na aplicação 2 (tabela (5.4)).

Nas tabelas (5.3) e (5.4), além das estima.uvas <:) e <'), são incluídos os totais

marginais por linha e coluna. destas porcentagens, denotados respectivamente por € - e ?.j.

Além das tabelas acima citadas, apresentamos desenhos Ramo e Folhas e Desenhos

Esquen[át.ecos (conhecidos na literatura da língua inglesa como Sten] and Leaf Plot.s e Box

Plots respectivamente) de do) e 4') para cada unia das aplicações em estudo t. Abaixo

de cada desenho Ramo e Folhas incluilnos as seguintes n)edida.s

(i) a mediana, Md;

(ii) os extremos: o m

valente;

(iii) os quartas ou juntas: o primeiro e o terceiro quartel, q(1) e q(3) r

A finalidade é, por naeio destes gráficos e medidas, ter unia idéia global do con)portanlent.o

dos erros estimados e, portanto, dos estima.dores para o número de unidades na casela.

dp colljunt.o de dadosvalor e a(n) respectiS
:z: ( 1 )enoi e o n)a.ioi'

espectivanlent.eS CL]

t Os desenhos foram realizados usando o pa.cot-e computa.cional SYSTAT (1985)
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Tabela(5.3): Erro Relativo do Número de Enapregos para o Estimados Usual e o

Estimador PIETOMAF segundo Tamanho do Estabelecimento

e Selar de Atividade Económica

Unidade da Federação: Sâo PauZo

Tamanho do Estabelecimento
10-19 20-49 50-99 100249 250-499 500-999>1000 :SAE 1-9

IT 0

3

7

4

2

l
24

25

10

12

0

2

23

24

13

11

26

29

96

09

97

16

.56

.74

.90
,98

05

13

99

03

55

64

0

0

13

14

9

11

4

4.

1.

1.

3.

3.

18

20

13

13

72

62

,06

.71

49

.49

24

41

76

12

68

20

40

.52

84

49

0

0

20

19

2

l
2

3

0

0

0

0

12

9.

10

8.

81

92

.1 1

.55
12

20

05

71

82

00

81

17

.70
84

.16
48

0

0

9

7

l

0

5

4

0

0

l

l

l

3

13

12

88

25

24

94

06

58

29

45

13

04

52

78

18

73

.14

.16

1.42

0.24

5.98

l
0

0

0

0

l
3

4

l
0

0

0

2

0

17

16

17

79

02

97

30

08

62

86

07

73

27

23

58

13

.56

.43

0

0

l
2

0

0

5

4
0

0

3

.3

0:

3

11

12

36

14

41

42

59

S7

86

87

96

70

63

22

0

0

0

2

3

9

l

2

0

0

l

2

4

0

8

6

10

32

90

42

65

39

07

37

17

67

36

03

74

48

36

95

0

0

l
0

l

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

62

00

00

65

00

97

00

08

00

57

00

77

00

16

00

IUP

cc

Ag

Sv

Cm

3

l
0

0

0

0

0

0

l
0

16

15

26

02

40

72

97

50

32

01

85

13

.07

.61

AP

0u

46

16

.29

,68

e..j 2.35

0.09

0.78

0.05

0.61

0.02

o.13

0.02

0.74

0.00

0.12

0.01

0.17

0.02

1.10

0.05
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Tabela(5.4): Erro Relativo do Número de Empregos na atividade Serviços

para o Estimador Usual e o Estimador PIETOMAF segundo

Tempo de Serviço e Grau de Instrução

Unidade da Federação: São PawZo

(1)

(2)

5

0

0

0

2

l
l
0

2

2

5

6

0

4

6

6

0

10

97

55

94

42

49

13

21

42

61

19

59

00

60

85

52

90

9

13

0

0

2

2

l

3

3

2

l

l

2

l

3

3

9

85

.36

22

51

73

55

68

65

56

60

50

12

13

26

13

87

39

l
3

6

3

2

0

2

0

l

3

5

l

0

2

0

l

3

74

61

04

88

05

53

59

80

34

55

25

18

01

01

77

32

59

l0.06
6.12

5.72

5.33

0.28

9.75

7.70

3.33

1.66

0.63

0.45

6.50

3.42

1.84

0.01

5

0

l
3

l
0

2

9

6

5

2

3

3

4

3

4

6

41

28

88

33

75

20

47

36

62

48

97

43

13

46

02

44

96

6

l
0
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Figura (5.1): Ramo e Folhas do Erro Relativo em cada cadela do Estimador

Usual e do Estimados PIETOMAF na. aplicação l

STEM AND LEAF OF VARIABLE Erros do Estinador Usual (Ap.l)

SMALLEST VALUE AT TOP OF PLOT IS 0.020

O M 00000000000000000000011111111111
0 222233333
0 44555

899
001
23333

7

34

0
0
l
l
l
1 67
1 8
2 0
VALUES+#+
2

H

+++OUTSIDE

(=(i) ' 0.02, g(]) 0.67, .À/d = 1.27, g(3) = 8.36. 7(«) = 24.56)

STEM AND LEAF OF VARIABLE Erros do Estinador PIETOMAF (Ap.l)

SMALLEST VALUE AT TOP OF PLOT IS o.ooo

H 000000000000000000000000.111111
O M 22222333333
0 44444

677
0 89
1 11
1 2223
1 45
1 6
VALUES+++
1 9
2 045

0

0 H

+++OUTSIDE

(=(]) 0.00, q(1) 0.71, .À/d = 2.40, q(3) 8.21, z(.) = 25.74)
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Figura (5.2): Ramo e Folhas do Erro Relativo em cada. cadela do Estimador

Usual e do Estimados PIETOMAF na. aplicação 2

STEM AND LEAF PLOT OF VARIABLE Erros do Está.dador Usual (Ap.2)

SMALLEST VALUE AT TOP OF PLOT IS o.ooo

0
1 H
2 M
3
4
5
6
7
8
9 378

10 0
+++OUTSIDE VALUES#+#

14

H

3

6

0012235566789
1223556778899
01124445778999
0011123555
78
11244677
025689

(z(1) 0.00, q(i) 1.42, À4'd = 2.80, q(3) 5.22, #(.) = 14.61)

ATEM AND LEAF PLOT OF VARIABLE Erros do estimados PIETOMAF (Ap.2)

SMALLEST VALUE AT TOP OF PLOT IS 0.010

0 0012222455668899
1 H !122233344566678
2 M 0001133456677
3 H 344566678888
4 4467
5 0347
6 1556

VALUES+++
13 3
15 4

+++OUTSIDE

(a(1) 0.01, q(1) = 1.19, Md = 2.23, q(3) 3.87, :z:(.) = 15.46)
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Figura (5.3): Desenho Esquemático do Erro Relativo em cada casela do

Estimados Usual e do Estimador PIETOMAF na aplicação l

BOX PLOT 0F VARIABLE: Erros do Está.m. Usua]. e PIETOMAF

GROUPED BY VARIABLE: Apl-ic. l
0.00

MINIMUM
25.74

MAXIMUM

( + ) l + + Usual

( + ) l + + + + PIETM

Figura (5.4): Desenho Esquemático do Eno R.ela.tivo en} cada casela do

Estimados Usual e do Estima.doi PIETOMAF na aplicação 2

BOX PLOT 0F VARIABLE: Erros do Está.m Usua]. e PIETOMAF

GROUPED BY VARIABLE: Aplj.c. 2

0.00
MINIMUM

15.46
MAXIMUM

l ( + ) l + Usual

l ( + ) l O O PIETM
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5.3.2. Análise dos Resultados

79

Antes de começar a análise dos resultados obtidos para ca-da. um dos casos em estudo

é bom lembrar que, de acordo com as simulações realizadas no Capítulo 3, esperamos um

melhor comportamento do procedimento PIETOMAF na segunda. a.plicação. Isto porque

na. aplicação 2 o coeficiente de associação entre as variáveis de classiâcação é menor, e

também porque as margens populacionais se distanciam menos uma. das outras do que

na. aplicação 1. Já as proporções marginais amostrais são aproximadamente iguais às

correspondentes populacionais nas duas aplicações.

A primeira evidência disto surge no número de passos necessários para a. convergência

do procedimento: enquanto 2 iterações são suficientes para a segunda aplicação, para a

primeira são necessárias 5 iterações.

As propriedades dos estima.dores o

discutidas no final desta seção.

btidos tais como viés e erro quadra.tic.o médio, serão] ]l l l

Analisamos agora, por meio dos gráficos, o conlportanaento dos estimadores (to numero

de unidades en] cada cadela em relaçã.o ao verdadeiro valor através de seu erro relativo

Em primeiro lugar obter'ç'amos que na.s duas aplicações ambos os estinladores (usual

e PIETOMAF) têm comportanlent.o global nauit.o parecido, sendo os valores dos erros

estimados por PIETOMAF sempre mais concent.rados em torno de zero. Con:aparando.

por exemplo as figuras (5.3) e (5.4), esta concentração é ainda muito maior na segunda

aplicação.

A uliifornaida.de dos estimadores na aplicação 2

forte na aplicaçã.o 1, observando-se neste caso que

(i) há uma grande concentração de valores em torno de zero (i.e., 21 das caselas es

Limadas pelo procedimento usual e 23 estima.das por PIETOMAF são aproximadamente

"consistentes" caIU o verdadeiro valor);

(ii) uma proporção da mesma grandeza está razoavelmente concentrada entre os

que acabamos de sublinhar, não é tão]}
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valores l e D;

(iii) verifica-se uma acentuada assimetria em direção a valores grandes (i.e., de

valores estimados "inconsistentes" com os verdadeiros).

Já uma comparação individual em cada casela. entre as duas estimativas do erro rela-

tivo (i.e., entre 4o) e <') para cada (í,.j)) mostra alguns aspectos interesantes. O número

-- nas linhas ou colunas cujas margens populacionais conhecidas são pequenas em

relação ao tamanho da população (por exemplo, linhas (2) e (4) da tabela (5.3)), e/ou

-- nas linhas ou colunas nas quais se obsertnm caselas com proporções em relação às

margens (i.e., «. ou =: ) que se distanciam muito uma das outras (por exemplo, coluna

(1) e linha (7) da tabela (5.3)).

As duas observações acima registradas fortalecem algunaas das sugestões dadas no

capítulo 3 sobre o uso adequado do PIETON4AF. Observe que, en] outras palavras, (i) e

(ii) conduzem aos itens (3) e (1). respectivament.e, da página 39.

A análise do erro relativo nas margens (ê. e ?..f nas tabelas (5.3) e (5.4)) mostra que

a consistência. entre os totais marginais populacionais estima.dos e os conhecidos en] todos

os casos é superior quando se usa o procediment.o PIETON'IAF

Finalmente vamos analisei as proprieda.des do estiniador PIETOMAF da frequência

no interior de cada cadela. As principais descobertas sã.o enumeradas a seguir.

(1) Nas duas aplicações, o viés dest.e estilnador é desprezível em todas as caselas (o

viés relativo sempre foi 0.00%).

(2) Na aplicaçã.o 1, após a. segunda. iteração existe pouco ganho do estiinador

PIETOMAF en] relação ao estimados usual, assina como pouca variação no valor das

estimativas (o procedimento neste caso continua até a quinta iteração com a finalidade de

assegura: m,ior consistência das naargens).
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(3) Uma con)paração entre o coeficiente de variação do estimados usual (CVl:)) e a

eficiência de PIETOMAF na última iteração (ERAS) na primeira aplicação e ERij) na

segunda aplicação) revela uma forte tendência para grandes ganhos em eficiência (i.e.,

ERl;S) e EK(j) pequenos) associados com caselas grandes (i.e., pequeno CV(o)).

(4) Os resultados da eficiência do estilnador PIETOMAF em relação ao estimador

usual são resumidos através de um diagrama Ramo e Folhas e um Desenho Esquemático

nm Figuras (5.5) e (5.6).

Figura (5.5): Ramo e Folhas e Desenho Esquemático da Eficiência Relativa do

Estimador PIETOMAF na primeira aplicação.

SAEM AND LEAF PLOT 0F VARIABLE : ER do estirador P].ETOMAF
ss

SMALLEST VALUE AT TOP OF PLOT IS: 24.000

2 4

4 4667889
5 568888
6 H 0012367
7 024789
8 M 002445555667899
9 H 0000122244445555688899

3

(AP.l)

(=m = 24.00, qO) = 60.50, Md = 84.50, qO) 92.00, =(«) = 99.00).

BOX PLOT 0F VARIABLE: ER do estirador PIETOMAF (Ap.l)
24.00 99.00

MINIMUM MAXIMUM

+ 1
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Figura (5.6): Ramo e Folhas e Desenho Esquemático da. Eficiên

Estimados PIETOMAF na segunda aplicação.

ATEM AND LEÂF PLOT 0F VARIABLE: ER do Esticador PIETOMAF (Ap.2)

SMALLEST VALUE AT TOP OF PLOT IS: 65.000

6 57888899
7 H 01122234444
7 M 555566777788889999
8 H 000000001111112222333444
8 567777899
9 02

cia. R.elativo do] e ]

82

(«m 65.00, qm .00, .À4d 79.00, qm 82.00, «(«)

BOX PLAY 0F VARIABLE: ER do Esticador PIETOMAF (Âp.2)

65.00
MINIMUM

92.00
MAXIMUM

l + l

Como era de esperar. o ganho en] eficiência é maior na aplicação 2 na qual as varia.vens

de classificação são menos dependent.es. Além disso. os valores desta eficiência estão

nauito mais concentrados. Isto confirnaa a importância da estratégia de agrupamento na

diminuição do erro quadrático médio (e na consistência das estimativas).

Entretanto, segundo a teoria desenvolvida no Ca.pítulo 3, o tamanho de amostra para

PIETOMAF será. aproximadamente 8% menor que o tamanho de amostra requerido pelo

procedimento usual na a.plicaçã.o 2, e de apenas 1% menor na aplicação 1. Para efeitos da

determinação do tamanho da amostra não se justifica assim o maior custo computacional

(pelo menos em populações excessivamente grandes) derivado do uso do PIETOMAF
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5.3.3. Conclusão

Os dois estudos empíricos realizados mostra.m que para. grandes amostras o estimador

PIETOMAF no interior das caselas não consegue un] ganho "global" muito importante

em re]ação ao estimados usual (como pode ser visto, por exemplo, através da determinação

do tamanho de amostra).

Porém, o estimados PIETOMAF oferece sempre maior consistência das margens,

fazendo portanto que os estima.dores no interior das caselas sejam mais uniformes, ou

equivalentemente, menos variáveis que aqueles obtidos pelo método usual.

5.4 Análise e Resultados obtidos para uma Característica

Para as duas aplicações en] estudo discutimos agora o estinlador PIETOMAF, a.ssim

como suas propriedades, para a característica "Remuneração R4édia Total em Salários

h4ínimos", em cada uma da.s subpopulações que fornaanl a tabela. de contingência e na

populaça.o global.

A discussão e apresentaçã.o dos resultados sela realizada em três partes:

(1) Análise dos result.ados obtidos para o estimados do total no interior de cada

cadela;

(2) Análise dos resultados obtidos para o estimador dos totais marginais por linha

1 3) Analise dos resultados para o estima.dor do total geral.

Estas análises são restritas às propriedades do esticador PIETOMAF (por exemplo,

viés e erro quadrático médio), e à conlpatação com seu competidor usual sob amostragem

aleátoria simples, já. que o anuário 85 da. RAIA não oferece informa.ção sobre esta. carac-

terística segundo as variáveis de classificaçã.o aqui ut.ilizadas.

e coluna
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5.4.1 Análise e Resultados dos Totais nas Caselas

Usando o programa PIETOMAF apresentado no Apêndice D determinamos a Re-

muneração Média Global em Salários Mínimos no interior das cadela para. cada tabela

em estudo. Para este caso particular os valores das estimativas não são incluídos neste

trabalho devido à grande quantidade de caselas (64 na aplicação l e 72 na aplicação 2).

Apresentamos a seguir os resultados da eficiência do estimados PIETOMAF em

relação ao estimador usual para esta característica, resumidos em um diagrama Ramo e

Folha e um Gráfico Esquemático.

Figura (5.7): Ramo e Folhas e Desenho Esquemático da Eficiência do Estimador

PIETOM AF para a caia.cterística R.einuneração À'média Total em Salários

N4ínimos na primeira aplicação.

STEM AND LEAF PLOT 0F VARIABLE: ER da RMT em SM por PIETOMAF

SMALLEST VALUE AT TOP OF PLOT IS: 62.000

6 24
E VALUES+++

7 0023
7 57
8 H 01333344
8 555666799
9 M 00000111233344444
9 H 5566667777777888888899

+++OUTSID

(Ap.l)

(a;H = 62.00, gm = 84.50, .À/d = 91.00, qm = 96.50, #(«) = 99.00)
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BOX PLOT OF VARIABLE ER da RMT em SM por PIETOMAF (Ap.l)

62.00
MINIMtJM

99.00
MAXIMUM

+ +

Figura (5.8): Ramo e Folhas e Desenho Esquemático da EÊciência do Estimador

PIETOMAF da característica Remuneração Média Total em Salários

Mínimos por Serviços na. segunda aplicaçã.o

STEM AND LEAF OF VARIABLE ER da RMT em SM por PIETOMAF (Ap.2)

SMALLEST VALUE AT TOP OF PLOT IS 62.000

6 2
+++OUTSIDE VALUES+++

7 66778999
8 H 0000111122223344
8 M 555666667777888888999999
9 H 0000000111112344444
9 5557

(z(i) = 62.00, q(]) 82.00, .À4d = 87.00, q(a) 90.00, #(«) = 97.00)

BOX PLOT OF VARIABLE ER da RMT em SM por PIETOMAF (Ap.2)

62.00
MINIMlm

97.00
MAXIMUM

+
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Todos as observações sobre as propriedades do estimador PIETOMAF do número

total de unidades na cadela são válidas para o estimador PIETOMAF do total da carac-

terística na cadela (i.e., o viés é desprezível enl todos os casos, o ganho em eâciência é maior

e mais concentrado na segunda. aplicaçã.o -na primeira aplicação o ganho acontece funda-

mentalmente na segunda. iteração- e o baixo coeficiente de variação da. estimativa. usual,

associado com caselas grandes, implica um ganho maior em eficiência por PIETOMAF).

Embora acabemos de destacar as mesmas propriedades para ambos os tipos de es-

timadores do total nas caselas, é importante salientarmos que na compara'ção individual

dos dois estimadores (na mesma casela), o ganho de PIETOMAF sobre o procedimento

usual é sempre maior para o estimados do número total de unidades que para o estimador

do total da característica. De uii-la maneira global, tem-se evidência disto através dos di-

agramas Ramo e Folhas e dos Gráficos Esquemáticas (compare as figura (5.5) com (5.7)

e (5.6) cona (5.8)). EiT) compensação, podemos obserx:ar, também através das âguras, que

nas duas aplicações os valores da eficiência do estimador do t.oral da característica na cadela

estão mais concentrados, ou equivalentenlente, a nnlplit.ude do intervalo de valores para a

eficiência. é menor

As diferenças entre os dois estinaadores, cita.das no parágrafo acima, são mais evidentes

na aplicaçã.o l. Ou seja., se as varia.fieis de classificaçã.o são dependentes, PIETOMAF é

mais eficiente quando estima o número total de unidades na casela do que quando estima

o total de uma característica na casela. Quando ag variáveis de classificação são indepen

dentes (ou menos dependentes), este ganho não é globalmente tão claro, embora possa ser

observado na comparaçã.o casela por casela.
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5.4.2. Análise e Resultados dos Totais Marginais

Pelos resultados apresentados nas ta.belas (5.5) a (5.8), é claro que os dois proce'

dimentos conduzem a estimativars em geral diferentes, mas dado que não se conhecem os

verdadeiros valores da população, não podemos fazer nenhum tipo de afirmação a respeito.

Portanto, nos restringimos à análise das propriedades do estimados PIETOMAF e à

comparação com o estimador usual através das mesmas.

Em primeiro lugar, salientamos que o viés para cada nível das variáveis de classificação

é desprezível.

Pelos resultados apresentados sobre a eficiência. (última. coluna de cada tabela) pode-

mos obserw,r uma diminuição considerável da variância do estimados obtido por

PIETOMAF em relação à.quela obtida pelo mét.odo usual

Este ganho surge fundanlentalnlente na primeira ibera.çã.o do procedimento para as

variáveis Setor de Atividade Econõinica e Gra.u de inst.ração (linhas nas aplicações l e

2 respectivan)ente) Já o ganllo sobre o estiiiladol usual para as variáveis Tamanho

do Estabelecimento e Tempo de Serviço (coluna.s nas aplica.ções l e 2 respectis'amente)

acontece na. segunda iteração. Nas iterações superiores este ganho pode aumentar ou

diminuir idas estabiliza-se ao redor do valor estima.do na primeira (para as linhas da tabela)

ou na segunda iteraçã.o (para as colunas da tabela).

Tambéna observamos que nã.o existem valores extremos da eficiência, e portanto a

média destas eficiências pode dar uma boa idéia global do ganho. Assim, o ganho médio

sobre o estimados usual das variáveis Setor de Atividade Económica, Tempo de Serviço

e Tamanho do Estabelecimento é aproximadamente de 40%. Para a variável Grau de

Instrução o ganho médio sobre o estio)ador usual é aproximadamente de 50% , mas a sua

eficiência assume valores nuns intervalo de amplitude maior.

Para finalizar esta. ai-tálise obsel\rimos que aqui tainbéna parece existir uma tendênc

relacionar pequeno coeficiente de variação do estimador usual cona grande ganho eil]

ia

em
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Tabe[a (5.5): Estimativas e Propriedades da Remuneração Média. Total

em Salários Mínimos para cada um dos níveis da. variável

Tabela (5.6): Estimativas e Proprieda.des da R.emunera.çã.o h/média Total

en] Salários R4ínimos pala cada uin dos níveis da variável

  b./VVVX V aXVAf4 V VVAAVAXAAVL+B    
  estim. usual estim. PIETOMAF  
linha estim. c.v. estim. c.v. eâc.

l 11.150.950.00 0.55 11.451.260.00 0.44 63.06

2 476.576.30 3.2] 472.130.00 1.97 37.07

3 719.350.80 1.97 707.958.00 1.53 58.21

4 262.991.3o 2.54 265.558.10 1.75 46.25

5 9.247.321.00 0.66 9.254.106.00 0.55 68.74

6 2.330.004.00 1.14 2.323.976.00 0.93 66.48

7 559.642.70 2.16 601.178.40 1.77 67.76

8 4.158.611.00 0.96 4.277.829.00 0.70 36.36

 
J. XXILATXXXAv \.f \JUt4L/\#X\#\#lXll\ XAVVg

   
  estim. usual estim. PIETOMAF  
coluna estim. c.v. estim. c.v. efic.

l 1.481.085.00 1.12 1.447.755.00 0.92 64.39

2 1.190.589.00 1.51 1.182.027.00 1.21 63.55

3 2.250.232.00 1.16 2.365.740.00 0.92 62.68

4 2.324.010.00 1.24 2.321.157.00 0.98 62.33

5 3.888.876.00 1.00 3.860.830.00 0.81 64.00

6 3.524.526.00 1.12 3.527.948.00 0.88 62.12

7 3.585.152.00 1.11 3.587.500.00 0.86 59.74

8 l0.959.990.00 0.59 11.061.050.00 0.44 57.02
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Tabela (5.7): Estimativas e Propriedades da Remuneração Média Total

em Salários Mínimos por Serviços pala. cada um dos níveis

Tabela (5.8): Estimativas e Propriedades da Remuneração À'média. Total

em Salários N'mínimos por Serviços para ca-da um dos níveis

da va.riÁ.xel Tel-nno de Serviços

     
  estim. usual estim. PIETOMAF

linha estim. c.v. estim. c.v. efic.
l 131.506.40 5.55 136.213.10 4.65 75.11
2 617.359.10 1.46 615.507.60 0.95 42.02
3 1.200.338.00 1.18 1.204.264.00 0.78 44.63
4 738.112.30 1.65 727.311.50 1.15 47.47
5 758.921.70 1.84 756.397.70 1.29 49.20

6 786.525.00 1.86 770.917.00 1.34 49.71

7 1.633.660.60 1.61 1.628.899.00 1.18 53.27
8 844.646.00 2.32 942.808.90 1.59 47.00
9 2.368.077.00 1.84 2.450.986.00 1.28 51.81

  ' ' ' J 3  
  estim. usual est.im. PIETOMAF

coluna estim. c.v. estim. c.v. efic.
l 555.113.00 1.97 559.906.90 1.48 60.09

2 595.267.20 2.17 594.539.00 1.76 65.94

3 928.534.10 1.68 916.001.60 1.37 64.93

4 1.033.195.00 1.82 1.045.040.00 1.48 67.18
5 706.183.80 2.24 699.831.00 1.82 65.01

6 1.081.145.00 1.92 1.104.594.00 1.45 59.59
7 2.072.341.00 1.41 2.104.426.00 0.97 48.96
8 2.207.367.00 1.74 2.208.966.00 1.12 41.28
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eficiência por parte de PIETOMAF. Porém, para a variável Setoi de Atividade Econó-

mica, observam-se algumas exceções a esta tendência (ver tabela (5.5)). Isto talvez possa

ser explicado por uma forte associação entre categoria amostral pequena e as linhas (neste

caso) que definem a tabela de contingência.

5.4.3 Análise e Resultados do Total Geral

Da tabela (5.10) é evidente a redução da variância (o viés relativo é zero) do esti-

ma.dor PIETOMAF na estimaçã.o da Remuneração Média Total em Salários Mínimos

por Serviços (ou seja, quando as variáveis de classificação são independentes).

Da tabela. (5.9) vemos que, quando as variáveis de classificação são dependentes, ca-

tegorias grandes ou equivalentelalente pequeno coeficiente de variação não implicam neces-

sariamente um ganho importante na redução da variância usando PIETOMAF

Tabela (5.9): Estimativas e Propriedades da Renauneração N4édia Total en]

Salários Mínimos no esta.do de Sâ.o Pnulo.

estim. usual

estio. c.x-.

29.304.450,00 0.29

estim. PIETOÀ4AF

est in] . c.x'

29.334.010,00 0.28

total eíic

93.11

Tabela. (5.10): Estimativa.s e Propriedades da Remuneração Média. Total en]

Salários À4íninios por Serviços no estado de Sã.o Paulo.

estim. usual

estim. c.v.

9.179.145,00 0.55

estim. PIETOÀ4AF

estim. c.v. efic

9.233.303,00 0.45 67.65

total
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5.4.4. Conclusão

Os resultados dos estudos empíricos realizados mostram claramente que, sob inde-

pendência das variáveis de classiâcação na amostra, o estimador PIETOMAF para uma

característica, especialmente o estimador para o total geral, é muito mais preciso ou efi-

ciente que o estimados usual.

Já para as estimativas das variáveis de classificação em separado, a redução da va-

riância ocorre de maneira particular: na primeira iteração para as subpopulações formadas

pelas linhas da. tabela e na segunda. iteração pa.ra as subpopulações formadas pelas colunas.

Observe-se que esse ganho particular pala linhas ou coluna.s na prinaeira. ou segunda ite

ração depende da inicialização adotada para ajustar o procedimento. Ou seja, o ganho em

eficiência acontecerá na primeira iteração para a.s colunas e na segunda iteração para as lin-

ha.s se o ajuste começar pelas colunas. Isto nos conduz a pensar que uma pós-estratificação

para ca-da varia.vel, separadamente, produzirá. ganhos con)paráveis ao PIETOMAF. Po-

rém, o requisito de consistência. entre diferentes estimativas, alélal do controle de um grande

número de variáveis simultaneamente, dita o uso de um único sistema de pesos para.todas

as vai'ia.veia.

Finalmente, embora tenhamos s,isto que o est.inlador PIETOMAF da característica

numa dada cadela da tabela de contingência. possa não oferecer um ganho significativo, nâo

é menos verdade que, em média, esse estima.dor é geralmente superior ao estimador usual



Capítulo 6

Coment brios e Conclusões

A nossa grande preocupação no present.e tuba.Iho foi apresent.ar, numa sequência coe-

rente, resulta.dos e aplicações sobre o problema de estimar totais em.tabelas bidimensionais

quando se conta com informação adicional sobre as margens da tabela. Tais totais são o

número de unidades populacionais en] cada casela da tabela e os totais de unia carac-

terística genérica. y nas diferentes subpopulações que formana a. tabela.

Restringindo o problema. à anlostragen) aleat.ária simples, propusemos uma solução

que se fundamenta em uma pós-estratifica.çã.o e que utiliza iterativanlente estimadores de

razão em duas dimensões para o cá.óculo dos pesos. Clhanlanlos ao procedimento gerado de

"Procedimento Iterativo de Estimaçã.o por Totais À4arginais Fixos" (PIETOMAF).
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Usando sempre o mesmo sistema de pesos definimos os estimadores para os totais

anteriormente citados. Obtivemos, para cada um destes estimadores, expressões aproxi-

madas para o viés e a variância . Seguindo sugestões de Konijn (1981) conseguimos a

generalização destas expressões, assim como das covariâncias envolvidas.

Elaboramos um programa em Fortran que, além de calcular o valor das estimativas

por PIETOMAF e suas propriedades, avalia, através dos coeficientes de variação das

variáveis e da eficiência sobre as estimativas usuais, o desempenho do processo iterativo.

Numa primeira avaliação do procedimento proposto, tentamos descobrir quais as

situações adequadas para. sua. utilizaçã.o. Salientamos assim, a importância dos seguintes

aspectos para o bom desempenho de PIETOMAF:

(1) variáveis de classificação na. anaostra. independentes ou pouco dependentes,

(2) proporções marginais amostrais aproximadamente iguais às correspondentes

pulacionais, e

PO

(3) totais marginais populacionais pouco distanciados uns dos outrosl ]

Embora estas sugest.ões surgissem da simulação em tabelas 2 x 2 e do uso do pro-

cedimento para estimam somente o número de unidades populacionais em cada cadela, a

importância. dos itens a.cima foi confirmada com a posterior utilização do procedimento en]

grandes an)ostra.s, abrangendo um grande núnleio de variáveis e incluindo a estimação de

uma característica qualquer y. Obser\ amos, ente.o, que o processo :iterativo apresenta um

comportamento "ligeiramente" favorável em relação ao processo usual quando alguns dos

itens acima não é respeitado (fundamentalmente na presença de variáveis de classificação

dependentes). Porém, nas situações (1), (2) e (3), o procedimento mostrou-se muito efi

ciente brincipalnlente para estimar os totais marginais e o total geral de uma característica

qualquer.

Assim, se o objetivo primário é minimizar o erro amostrar das estimativas, assim como

assegurar, na medida do possível, que as estimativas para as variáveis que se conhecem do
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universo soam consistentes com os correspondentes valores populacionais, respeitando os

itens (1) a (3) anteriores, o processo iterativo produz melhores resultados.

Entretanto, se o objetivo é encontrar um tamanho de amostra apropriado para o pro

cesso iterativo, os resultados estabelecidos (veja-se Capítulo 3) são aplicáveis apenas em

casos bastante especiais. As limitações estão relacionada com populações excessivamente

grandes, já que um vallor de e (.N(o),&.Ç)) pouco signi6cante em alguma cadela (i,.j),

talvez não justifique um custo computacional tão grande. Uma alternativa, neste caso,

é determinar o tamanho de amostra, usando o mesmo mecanismo descrito no Capítulo 3

(veja. $3.3.2.), ma.s a partir da eficiência. entre y(o) e y(t). Ou seja, quando o tamanho da

população é considerado muito grande, sugerimos que se determine o tamanho de amostra

para PIETOMAF, diga.mos m, a. partir da expressão m = n x e (y(o),y(t)), com n o

tamanho de amostra para o estimador usual (por exemplo, na aplicação 2 do Capítulo 5,

conseguimos um tamanho de amostra aproximadamente 32% menor do que o tamanho de

amostra requerido pelo procedimento usual).

Para finalizar. enfatizanlos a necessidade de dar continuidade a.os nossos estudos so-

bre o processo PIETOMAF. As aplica.iões aqui realizadas dependem do planejanlento

amostra[, da uti]ização adequa.da da informaçã.o adicional e da ausência. de case]as amos-

trais nulas. Surge assim a necessidade de estender PIETOMAF a outro tipo de plane-

jamentos amostrais (por exenaplo: Aroma e Biackstone (1977b) estudaram já o estimados

PIE'l'OMAF para o total geral de unia característica }' e derivaram suas propriedades

até a quarta iteração, na amostragem por conglomerados). Interessante também resulta

a. modificação do estima.dor da característica y quando se conhecem, além dos totais

marginais populacionais, as frequências populacionais em cada casela (Oh e Scheuren

(1987)' começaram a. discutir este problema incluindo o caso de cadelas amostrais nulas).

Acreditamos que esta modiâcaçã.o de PIETOMAF venha a enriquecer a precisão das

estimativas em estudos como os realizados pela RAIS, por exemplo, e inclusive no Censo

Demográfico.



Apêndice A

Viés Assintótico do Estimador PIETOMAF

Ena geral, se ] e u, são variáveis aleatórias cona esperanças X* e T4'*, e se ó; denota

(--?r) para qualquer variável z, então para qualquer constante X tem-se

XTV*
H ::F;--.E l l + (Ó.y - Ó,Ó«- (.A.l)

A expressão (A.l) resulta de considerar o estinlador r = Xf, como uma função de

duas variáveis aleatórias to e =, contínua e deriva.vel numa vizinhança do ponto (W', X*),

e uma aproximação até segunda. ordem do desenvolvin)ento em série de Taylor dessa função

de duas variáveis. Com efeito, para /(w, a) = XT, tem-se
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.r('",') - /(w'*,x*)+ 'à l(w - w')gÍ+(' - x')gl....',,-x')

+ :i l('- - w'*y igZ-+ 2('" - w'*)(' - x*)zl:lâ- +(' -x*rgl .....,,-x')
+ Resto ;

ou seja

--il:(«,-"' (
Chamando ó, = jL:ial= e ó.., = 31-iÃZ;'

expressão acima, obtem-se(A.l).

(A.l) ainda pode ser escrita d

'(*T)

a

}v*X +H
+Z

*',(-&) * ,'. - *',' (H
e tomando a esperança para cada un] dos termos da

seguinte nla.negra.:

[H# ,h'.«',,«,,]

,(,) - c'-(,, «)l

+x
l x r,lX l,'ú+

lX Col,( # , uXX

onde R* = +

Se .B(a) = X* -- X e .B(w) = T'T''* -- T4/ sâo os vieres de 7 e u, como esticadores de

X e TP respectivament.e, então o viés de XT corno un] estinaador de U/ pode ser escrito

colmo

U.x
aZ

.*ç -à l:'-(., « - '*,) - '"
;; ào-(,, « - "*,,.

XH/* -- X* W
x*
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Agora, usando convenientemente a definição dos vieses de z e to, podemos escrever

97

W"--X'H/
e

(T4'' - .B('")) .R*B(')

e portanto, uma aproximação para o viés de XT como um estimador de W será dada por

~ ''«, - "*,',,- é(: - w)'.«.,,« - "','. '".',

Ora como, o estimados razão PIETOMAF é um estimados do tipo "X ;", uma apro-

ximação para o viés de do estimador da frequência na. case]a, ]V(í), ou do total de uma

característica na casela, }i('), (i = 1, . . . ,r;.j = 1, . . . ,c), t ? 2 qualquer, pode ser obtida

«sa«do (A.2).
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Alguns Aspectos de Interesse da Distribuição Multinomiall

Como unia tabela de contingência de ordem r x c é essencialmente uma amostra d

a. populaça.o multinomial cona r x c categorias de resposta, dizem-Los que o vetor

«-(«::,...,":.,"'-,...,"'',...,",-,...,«,J, ..m >ll:>:«:J -"

segue uma distribuição multinomial com parâmetros n e p, onde

p.'(p--,-..,p- ,p,:,...,,,',...,,,-,-..,p,J, p.. - ;i 2:0, . EEp.j-i

somente se a função de densidade de probabilidade de n define-se por

.f(«--,... ,"..,.. . ,",., . . . ,««) - «! ll ll ey:l:-

Uln

J

J

se e

l .j ]l

(.B.l)
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Notação: n -, .M(n, p).
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l,embremos que a tunçá.o gera.dou. de momentos de n é deu

M.(t) - E('''") = ( >1: >j:pfje''j)

t,:,. . . ,t,.)(ver, por exemplo, James(1981, p. 257))

nada por]

n

J

lc91 ] 9 ) ]

(.B .2)

onde t = (t t

Considerando a k-ésima derivada de .M« (t) avaliada no ponto t = O podemos encontrar

os momentos conjuntos de n[[,...)n]c)n21). .. )n2c} ..lnr])..,n,c. Em particular

r .E(n.J)
-l }'a,(n.j) (l - p.j),
1. Cou(nfj, n.f'j') = --npi.jpf'j', quaisquer que sejam {,{',.j e .j'

(.B .3)

O primeiro resultado importante para n(5s, diz respeito da distribuição do vetor de

transformadas de n fornaado pelos totais marginais linha ou coluna da tabela de con-

tingência.

Teorema (B.l): Seja n «' À4(n,p) e seja n* =..(n] ,n,.) o vetar deânido por

nl

Então n* «' À/(n, q,) cona q, = (pl.,p2

demonstração

Seja t =(tl, . . . ,t,). Atendendo a(B.2)

M.. (t)

ti nij+...+
n

M. (z),
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de z =(ti,...,tl,t',...,t:,...,t,-,...,t,)(cada tí com l$ i$ r

E como por hepótesis n «' M(n, p) de (A.2) resulta

W«.M - "'.@ - (EE, ..'"){=1.j=l

(Ep:j''' ) + (>ll: p:j''') +
.j=i .j=l

-(P-..'' +P,..''+ . . . + P,..'')" -

aparecendo r vez

C C
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es)

o que revela que n* «. M(n,pl., ,P,.)

De forma análoga. podemos mostrar que se n «' M(n, p), e se consideramos n..*

(n.i , . . . , n..) o vedor definido por

então n** -- .À/(«, g*,) o«de q** = (p.- ,p.2 ,p.c) e

Usando o Teorema (B.]) é possível encontrar a distribuição condicional de njn* (o

equivalentenlente de njn**), e que chamaremos de distribuiçã.o multinomial condicional.

Teorema (B.2): Sejam n «., M(n,p) e n* -' M(7t,g*) como no Teorema (B.l).

njn* tem função de densidade de probabilida.de dada por

/(nj"J 72,{. !

llj.. nij!lt

Então

(.B.4)

onde pfj = P = #u-
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demonstração:

101

/(«! -, . )
/(n, «*) .f(n)

/(«.*) /(«*)

«! ]'lL:. n;.. ú:à51-

«! 11:::. a?F

ÚlhqÜF]
üÍdh ú',:.,"'']

Evidentemente, o teorenaa diz muito mais. Observe que a função de densidade con-

junta de njn* é o produto das funções de densidade de {7zfj lzzf };... Portanto, cada linha

da tabela de cont.ingência colldiciona.da a sua própria margem segue uma dist.ribuiçã.o

multinomia] de parâmetros ?tl. e {pi.flj.] cona i= 1, . . . , 7' independentes unia da outra.
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Sobre a Determinação do Tamanho de Amostra para uma População Multinomial

Baseados nuns procedimento de intervalos de confiança simultâneos devido a Goodman

(1965), adaptamos o método desen't'olvido por Tortora (1978) para detenninar o tamanho

de amostra para uma popu]ação mu]tino[nia], a.o caso en] que úma. amostra aleatória

simples é colhida, e as unidas classificadas numa ta.bela de dupla. entrada r x c.

C.l. Metodologia

Consideremos uma população, na qual cada unidade é classifica.da numa tabela de

r x c categorias mutuamente exclusivas e exaustivas.
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Sejam:

piJ: proporção da população na categoria ({, j);

nij: frequência observada a partir de uma amostra aleatória simples de tamanho n,

na 'as'la (í,.j).
Para um valor especificado a, 0 $

Sij, {:: l,.. . ,r; .j:: l,. ..,c; tal que

deseianaos obter um conjunto de intervalosa < l t ] rse] J}
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. s..] l 2: : - «,

i.e., a probabilidade de que todo in

Goodnlan (1965), dá. os limit-

amostras (n ---, .o) con,o sendo

Sí.j contei

medos d-s aprox}

píj é pel.

ltervalo d

fenos (l -- a).

nfiança parae co

Pij :: Píj

onde
{

{

I'B'''o

p:ç = pij + l.apiJ(l - piJ)i'l . (c.2)
.B corresponde ao valor tabelado da. dist.ribuição qui-qua.drado com l grau de liberdade,

que deixa uma área igual a ;:?i a direita.

Obse:''e em (C.l) e (C.2) que lpíj(l -- pfj)ã-l é o desvio p«deão na categoria (i,.j)

da população multinomial.

Para determinar o tamanho amostrar requerido, deve ser especificada a precisão para

cada parâmetro na população multinomial . Suponha que desejamos uma. precisão absoluta

I'íj para cada cadela. Então (C.l) e (C.2) são respectivamente

p.j - ''j - p.j - IBp.J(i - p'j):l ,

p:j + '.j - p.j + l.ep.j(t - p'j):l ,

(c.l)
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ou seja

'..- I',:.o
donde

-BPij(l -- Píj)
(C'.3)

Por outro lado, se .N denota o tamanho da população, usando a correção para popu
[.,=A en:+n n]x+A.A. n- ]:.:+.. ]. ,Anennnn
la\ÍCb\J AAllA UCb vIIULlll\JD vD llllllUvD \At; vL/llllCbll\ÉCL

,; - ,.. - [,*qP }=] :

[,";"n];
precisão absoluta na cadela (ij) é bij, temos

,,,' - ':' - , . - [,»q@ n] ;
,..*''.-, * [,«qP=1:

E portant.o, se a

donde

' . - [«»q©'n] ;
ou equivalentemente

.Í, - «':ai©xl - , Pf.f(l - Pij)

Daqui
N'-BPlj(l - Pij)

Z,?;:(N - l) + .BP.j(l - P.j)
(C.4)
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Observe-se que em(C.3) ou(C.4):

(a) se obtém um valor de n para cada par (bij,piJ), ({ = 1, . . . ,rl.j = 1,

selecionado o maior valor de n como o tamanho amostral desejado;

(b) como função de píj e bf.f, n aumenta quando pij ----, { ou bl.f ----, 01

(c) quando bij = Z, para todo (á,.j) , só é necessário calcular aquele valor de n corres-

pondente ao pij mais próximo de {l

(d) se não existe um conhecimento a priori dos valores pij, considera-se pij = { e

bÍJ = b para. algum {,.j . Neste caso, a. partir de (C.3) temos n = i$ , ou usando

(C.4) n = ,b,ÍN.i\..FB quando é considerada a correção para população finita

)

IUD

c),sendo



Apêndice D

Programa PIETOMAF

Neste apêndice, apresentamos a listagem completa e uma breve informaçã.o geral do

programa "PIETOMAF", o qual permite est.inlar iterativamente o interior de caselas

em tabelas bidimensionais quando são conhecidos os valores marginais populacionais e,

opcionalmente, permite também estimar o total para uma característica observada na

população global e nas diversas subpopulações constituídas pelas cadelas, linhas e colunas

da tabela de contingência.

D.l. Linguagens

O programa foi escrito na linguagem Foitran 77 (Microsoft), e é constituído de dois
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arquivos "PIETOMAF.EXE" e "PIETOMAF.OBJ" para a execução do mesmo (existe

também o arquivo "PIETOMAF.FOR" o qual é simplesmente o programa escrito em

Fortran, e reproduzido na seção D.6. deste apêndice).

1) .2. J$ntrada de Içados

Os dados devem ser inseridos através do teclado com a execução do comando

"PIETOMAF > PRN" se queremos uma. saída por impressora, ou simplesmente

"PIETOMAF" se desejamos olhar a saída na tela. A entrada destes dados é constituída dos

seguintes parâmetros: (para melhor visualização desta entrada de dados veja os exemplos

na seção D.5.)

(1) (a) número dç !ípba:$, e

(b) nún,ero dç CQl!!B©:

(foram reservados um número máximo de lO linhas e 10 colunas (i.e., { = 1,...,10;

j = 1, . . . , 10), e o forma.to de especi$cação conesponde ao de uma variável inteira com 2

dígitos (i.e., FORMAR(12)));

(2) frequências amostraij: são acessadas através das linhas da tabela de contin

gência, sendo a proposiçã.o de format.o: FORMAT(F10.0);

(3) (a) ®t-is mardnais populaciona«Jor li:.ha

(b) totais marginais populacionais Dor coluna

(em (a) e (b) a especificação de formato é a mesma de (2));

(4) variável jndiçadora: deâne-se a varia.x'el

J' 1., se uma característica qualquer y será analisada;
1 0., caso contrário;

(especificação de formato: FORA\4AT(F2.0))
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Se z = 0., PIETOMAF executa o algoritmo que calcula as estimativas e as pro-

priedades das frequências populacionais .Nj;t) { . l,.. .,r; .j = 1,. ..,c. Caso contrário

(i.e., se 3 = 1.), ainda devem ser lidos os seguintes dados da característica de interesse

(5)(a) TQt i$ Qbçç v:dQÇ p ç4$elq(i.e., yij = EX;yfjt), e

(b) Soma dos quadrados dos valores observador !!a:ça$eb, (i.e., )ll:t yüt );

(para ingressar estas duas variáveis necesitamos um cartão para cada casela da. tabela c

o formato "FORMAT(F10.2,F15.4)").

D.3. Critério de Parada

O programa é "autoiterativo" no sentido que uma vez ingressados os dados iniciais,

automaticamente são feitas no máxinao 10 iterações ou menos de 10 iterações desde que o

critério de convergência abaixo seja sa.tisfeito:

.#m
Àr 'J l $ 0.0001 para todo i,.j.

D.4. Saída

En) primeiro lugar, PIETOMAF imprime a tabela de frequências amóstrais e os

totais marginais populacionais por linha e coluna conhecidos. Além disso, quando # = 1.,

imprime a tabela de totais obser\n.dos da cara.cterística auxiliar de'interesse.

Para t = 0 (i.e., estimados usual sob amostragem aleatória simples), o programa

PIETOMAF foniecerá os seguintes resultados

(1) tabela do número de unidades populacionais estimadas .Wg) ({ = 1, . . . ,r;
.j = 1 , . . . , c); (na última linha e na última coluna desta tabela aparecem os totais marginais

populacionais conhecidos a fim de uma comparação em termos absolutos com os respectivos

totais estima.dos):
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(2) (a) erro padrão estimado de ãg

(b) coeficiente de variação estimado de .&#) (i.e.,]Z;li:;-- x 100%)

Se z = 1., ainda na iteração zero, teremos

(3) os valores dos ç8tjmBdQrç$ PIETOMAF: V;SO), t(o), P(o) e y(o),

(4) (a) erro padrãçt+$tjll111çb para cada um dos estimadores em (3), e

(b) coeficiente de variaçã.o estimado de cada uin dos estimadores ein (3)

109

(i.e. e

Para t 2 1, o programa calcula.

(5) os tamanhos pooulacionais nas caselas .N(t) , comparando-se .W.y) com .N.j nas

iterações ímpares e Àrf.t) cona .Ni. nas pares;

(6) (a) o yié$ e o viés relativo de ÂS) (i.e., viés de N,Ç) = .B(.&(í)) e

s relata«= jGÇ!) x100%);

(b) raiz#uadrBda do erro quadrático médio (i.e.,

lc) coeficient.e de varia.çã.o estimado de ATEI) (i.e.

(d) eficiência de .&#) (i.e., !iÍll;gl-í) x loo% );

(7) o tamanbç? dç Q l;r a sei selecionado para o procedimento PIETOMAF

(i.e., nz = eficiência x n onde n = :í },J ni.f é o tamanho de amostra aleatória simples

sem a informação adicional).

vie

'Àóú®PI )'à

G(t)
J

x 100% )

Se = = 1., para a característica. auxiliar investigada, o programa determinará

(8) os valores dQÇ e$tim4dores K$'), y.(t), f(t) e y(t), t 2 1;
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e para cada. um dos estimadores em (8) teremos viés, viés relativo, coeficiente de variação e

eâciência relativa à iteração zero (ou seja, as estimativas são as mesmas de (6) para todos

os esticadores em (8)).

D.5. Exemplos

Mostramos agora através de dois exemplos hipotéticos como usar o programa.

PIE'l'OMAF. Especificamente, mostramos como ingressar os dados e qual a saída quando

queremos estimar

(1) número de u

n)plo), ou

(2) além do número de unidades populacionais na casela, q

o total para uma característica observada (segundo exemplo)

nidades populacionais ca.sela com margens conhecidas(primeirona e r

exe

ueremos estimar tambéml l

D.5.1. Exemplo l

Suponha que queremos estimei o número de unidades populacionais na casela, pala os

dados observados con marginais fixa.s da tabela (2.3) apresentada no capítulo 2. Suponha

também que queremos que esta saída. seja através da impressora- Então após digitar

:PIETOMAF > PRN" a informação da tabela (2.3) é dada a PIETOMAF da seguinte

m anelra:

número de ZinÀas
ntímero de coZwnai
hequê«,ci« «,. c«;el« (1,1)
$'eq«ênci. n« c..el. (l,â)
bequêwcia, T a, ca,sela (%,l)
b'eq'«ê«,ci« «,« c.,,.\«(2,%)
total populacional da li ha l
rota,! l)opu.laciona! da linha 2
total popztacionat da. coluna, l
total populacional da coluna, g
variável {n,dica,dera

66
186
192
102

4615
5385
4720
5280

0
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Então o programa PIETOMAF produzirá a seguinte saída

tabela de frequenci.as observadas,com marginais fixas

66
192
258

4720

186.
102
288.
5280

252
294
546.

10000

4615
5385

iteracao numero= 0

numero de unidades está.medas

1208.791
3516.483
4725.274
4720.000

3406.593
1868.132
5274.725
5280.000

4615.384
5384.615

4615.000
5385.000

case].a
( 1 , 1)
( 1, 2)
( 2, 1)
( 2, 2)

raiz
135
197
198
162

eqm
649
215
701
197

coef de var
11.22
5.79
5.65
8.68

(! )

iteracao numero= l

numero de unidades está.medas

1208.690
3516.735
4725.425
4720.000

3406.310
1868.265
5274.575
5280.000

4615.000
5385.000

case].a
( l , l
( 1, 2
( 2, 1
( 2, 2

)

)

)

)

Vi.es
000
000
000
000

V.re].at
00
00
00
00

(! ) Rai.z eqm
124.433
124.433
145.475
145.475

coef.var
l0.29
3.65
4.14
7.79

(! ) efei.to
84.15
39.81
53.60
80.44

0 tamanho de amostra na i.teracao l 459
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iteracao numero= 2

numero de unidades estimadas

1207.303
3512.698
4720.000

3409.813
1870.Í87
5280.000

4617.116
5382.884

4615.000
5385.000

cadela
( l, l
( 1, 2
( 2, 1
( 2, 2

Vi.es
1.294
1.550
1.294
1.550

V.relat
11
05
04
08

(! ) Rai.z eqm
99.801

103.772
99.801

103.772

coef.var
8.27
3.04
2.84
5.55

(! ) efeito
54.13
27.69
25.23
40.93

0 tamanho de amostra na i.teracao 296

iteracao numero= 3

numero de unidades estimadas

1206.749
3514.078
4720.828
4720.000

3408.250
1870.922
5279.172
5280.000

4615.000
5385.000

cadela
( l , l
( 1, 2
( 2 , 1
( 2, 2

Vier
1.562
1.562
1.694
1.694

V.re].at
13
05
05
09

(} ) Rai.z eqm coef.var
95.369 '' 7.90
95.369 2.80
96.042 2.73
96.042 5.13

(} ) efeito
49.43
23.38
23.36
35.06

0 tamanho de amostra na iteracao 270

Stop - Program terminated

D.5.2. Exemplo 2

Suponha agora que queremos estimar o total de uma característica a qual tem sido

observada em cada. cadela o número de vezes indicado na tabela (2.3). A informação com

que contamos sobre esta característica é a seguinte
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l

2

(a notação da tabela significa : (.) = }1:t yi.Ít e l.l = }1:t Z/&t)

Após a execução de "PIETOMAF > PRN" os dados são ingressados da seguinte

maneira.

número de !in,has
n,'úm.ero de cotzn,üs
f«q~.ê«,ci« «,. c.;.l.. (1,1)
frequ.ê'«cia. h.a casetü (1 ,2)
f«quê«ci« «.. c«.el« (2,1)
frequ.ência. n,o, cadela (2,2)
total poputacionat da. tinha. í
rota! pop racional da. tinha. 2
total populacional da cotuTt.a l
t.oral popa,nacional da. colun,a. 2
uatiáue! in,dicas.ora
"'peca., (.) e (b) d, (5) b 0.2 «,a
re8pect., (a) e (b) de (5) \ D:2 «,a
"-peca., (a) e (b) de (5) \ O.g n«
respect., (a) e (b) de (5) \ D.2 na

66
186
192
102

4615
5385
4720
5280

3330.00
10035.00
9372.00
5102.00

202642.0000
630063.0000
559660.0000
312220.0000

c«.el. (1,1 )
c.sel« (!,g)
c«sel« (!,1)
c...Z« r2,2)

Após o ingresso desta. informação, o programa dará a seguinte saída

tabela de frequencias observadas,com marginais fixas

66
192
258

4720

186.
Í02.
288.
5280

252.
294
546.

10000

4615
5385

 

(3330)

[202642]

(10035)

[630063]

(9372)

[559660]

(5102)

[312220]
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Totais observados da caractere.stica de interesse
3330. 10035. 13365
9372. 5102. 14474

12702. 15137. 27839

iteracao numero= 0

1208.791
3516.483
4725.274
4720.000

3406.593
1868.132
5274.725
5280.000

4615.384
5384.615

4615.000
5385.000

cadela raiz eqm coef de var.(Z)
( 1, 1) 135.649 11.22
( 1, 2) 197.215 5.79
( 2, 1) 198.701 5.65
( 2, 2) 162.197 8.68

Estimati.vas usuais do total de uma característica

60989.010 183791.200 244780.200
171648.400 93443.230 265091.600
232637.400 277234.400 509871.800

cadela raiz eqm
( 1, 1) 7614.687
( 1, 2) 11894.150
( 2, 1) 11253.670
( 2, 2) 9169.323

coef de var.(%)
12.49
6.47
6.56
9.8

].i.nha
( 1 ) 12668.220
( 2 ) 12449.780

5.Í8
4.70

co].una
( 1 ) 12171.670
( 2 )' 12881.870

5.23
4.65

global 9518.141 1.87
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iteracao numero= l

numero de unidades estimadas

1208.690
3516.735
4725.425
4720.000

3406.310
1868.265
5274.575
5280.000

4615.000
5385.000

case].a
( l , l
( 1, 2
( 2 , 1
( 2, 2

Vi.es
000
000
000
000

V.relat.('%) Raiz eqm coef.var.('%) efeito00 124.433 10.29 84.15
00 124.433 3.65 39.81
00 145.475 4.14 53.60
00 145.475 7.79 80.44

0 tamanho de anostra na iteracao l 459

Total.s Estimados para a caractere.sti.ca

60983.930 183775.900 244759.800
171660.600 93449.900 265110.500
232644.500 277225.800 509870.300

cadela
( í , l
( 1 , 2
( 2 , 1
( 2, 2

Vies V.relat.(%) Raiz eqn coef.var.(%) efeito
000 .00 7112.138 11.66 87.24
000 .00 8566.969 4.66 51.88
000 .00 9113.227 5.31 65.58
000 .00 8440.027 .. 9.03 84.73

].unha
( 1 )
( 2 )

000
000

00
00

6286.796
7125.699

2.57
2.69

24.63
32.76

coluna
( 1 )
( 2 )

000
000

00
00

11559.990
12026.100

4.97
4.34

90.20
87.15

global 000 00 9502.600 1.86 99.67
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iteracao numero= 2

numero de unidades estimadas

1207.303
3512.698
4720.000

3409.813
1870.187
5280.000

4617.116
5382.884

4615.000
5385.000

cadela
( l , l
( 1 , 2
( 2 , 1
( 2, 2

Vi.es
1.294
1.550
1.294
1.550

reInE.(%) Raiz eqm coef.var.('%) efeito
11 99.801 8.27 54.13
05 103..772 3.04 27.69
04 99.801 2.84 25.23
08 Í03.772 5.55 40.93

D tananho de amostra na iteracao 2 296

Totais Estimados para a caracteristi.ca

60913.920 183964.900 244878.800
171463.500 93546.020 265009.600
232377.500 277510.900 509888.400

casela
( l , l
( 1 , 2
( 2, 1
( 2, 2

Vier
65.313
83.612
63.187
-77.518

V.re].at.(%) R,aiz eqm coef.var.('%) efeito
11 6043.350 9.92 62.99
05 7724.567 4.20 42.18
04 7507.241 4.38 44.50
08 6725.Í69 7.19 53.79

linha
( 1 )
( 2 )

18.299
14.331

01
01

7412.048
8036.494

3.03
3.03

34.23
41.67

coluna
( 1 )
( 2 )

2.126
6.094

00
00

6619.673
6839.242

2.85
2.46

29.58
28.19

globa]. 3.968 00 9513.015 1.87 99.89
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iteracao numero= 3

numero de uni.dades estimadas

1206.749
3514.078
4720.828
4720.000

3408.250
1870.922
5279.172
5280.000

4615.000
5385.000

cadela
( l , l
( 1, 2
( 2 , 1
( 2, 2

Vier
1.562
1.562
1.694
1.694

V.relat
13
05
05
09

(! ) Raiz eqm
95.369
95.369
96.042
96 . 042

coef.var
7.90
2.80
2.73
5.13

(%) efeito
49.43
23.38
23.36
35.06

0 tamanho de aJnostra na iteracao 3 270

Totais Está.nados para a caractere.ética

60885.990 183880.600 244766.600
171530.900 93582.780 265113.700
232416.900 277463.400 509880.300

case].a
( l , l
( 1 , 2
( 2, 1
( 2, 2

Vier
78.792
84.253
82.696
84.741

V.relat
-.13

05
05
09

(} ) Raiz eqn
5858.317
7402.556
7389.474
6431.418

coef.var
9.62
4.03
4.31
6.87

( ! ) efeito
59. 19
38.73
43.12
49.20

linha
( 1 )
( 2 )

5 . 46 Í
2.045

00
00

6292.968
7136.187

2.57
2.69

24.68
32.86

coluna
( 1 )
( 2 )

3.904
488

00
00

6775.480
7001.772

2.92
2.52

30.99
29.54

global 3.416 .00 9510.671

Stop - Prograin terminated.

1.87 99.84

D.6. Listagem
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$large

c Programa para ajustar totais categorizados mediante PIETOMAF (proce
c dimento i.terativo de está.m. por total.s marginais fi.xos)

C

C

dimension tabela(IO,lO) ,tola.p(lO) ,tocop(lO) ,pesou(lO,lO) ,
'p apfreq(lO,lO) , subi(IO) ,suco(lO) ,tocos(lO) ,peso(lO,lO)
+ to].ia(lO) , sdc ovl( 10) , f( 10) , var( 10 , 10) , est im( lO , lO) ,
+ svar(lO) , rvar( 10 , 10) , eff( 10 , 10) , vcn( lO , lO) ,
+ bic( 10 , 10) , cova( 10 , 10 , 10) , sbi.c( 10) , vier( lO , lO) ,
+ scovl( 10 , 10) , cv( 10 , 10) , svies( 10) , vi.rel( lO , lO) ,
+ rvarin( 10 , 10) , covc( 10 , 10 , 10) , sdcovc( 10) , svcn(lO) ,
'p scovc(lO, 10) , corTeI(lO, lO , lO) ,cl(lO , lO,IO) ,docl(lO) ,
# clc( 10 , 10 , 10 , 10) , sclc( 10 , 10 , 10) , scl( 10 , 10) , doce( lO) ,
+ tc]c( ]O , ]O , ]O) , sdc].c( 10 , 10) , cc( 10 , 10 , 10) , scc( lO , lO) ,
+ ccru(lO , 10 , 10 , 10) , do s s( 10 , 10) , am( 10 , 10) , t( lO)

di.mension cary(lO,lO) ,qcary(lO,IO) ,sik(lO) ,qlcary(lO) ,sjk(IO) ,
* qccary(lO) , apcary( 10 , 10) , rqviny( 10 , 10) , cvcy( lO , lO) ,
'p vicy(lO , IO) ,víry(lO , lO) ,rqvay(lO , lO) ,efy(lO , IO) ,
+ svie]( ]O) , rqv in].( 10) , sovas 1( 10) , sovarc(lO) ,

'k rqvinc(lO) ,reviel(lO) ,rqvali(lO) , cvliy(lO) , efyli(lO) ,
+ sviec( 10) , reviec( 10) , rqvaco( 10) , cvcoy( 10) , efyco( lO)
'p varby(lO, 10) , dclcy(lO , 10) , clcy(lO , lO, IO, lO) ,
#' covcy(lO, lO, lO) ,sdcocy(lO) , covly(lO,lO, lO) ,sdcoly(lO)
#' tcovy(lO, lO) ,barsik(lO) ,barco(lO) ,vcary( lO, lO) ,
+ varliy(lO),varcoy(lO)
rea[ tabe[a, to]ip, tocop,pesou,apfreq,subi ,suco,to].i.a,tocos,

'p an,ap,peso,f,var,bic,svar,sdcovl,covl, sbic,scovl,ain,t,
'p cv,re,rvari.n,covc,scovc,sdcovc,cartel,clc,sclc,
+ tclc,sdclc,está.n,vcn,vi.es ,svies,svcn,cl,scl,doca,cc,scc,
+ doce,ccru,dose,virei.

rea]. x,cary,sug]o ,si.k,sjk,qgcary,q].cary,qccary,apcary,rqviny ,
'p cvcy,vicy,virec,rqvay ,efy ,svie],revie]. ,rqvali,cvliy ,efyli,
+ sviec,reviec,rqvaco,cvcoy ,efyco,vago,varby,vieg].o,revieg,
#' rqvag,cvglo,effglo,rqvinl ,rqvinc,sgvali,sovarl-,sovarc,
'p tcovy,covcy, sdcocy,covly, sdcoly,tvay,tdogy,bati.,barj ,
'p vcary,vara-i.y,varcoy,vag
integer ndiml,ndi.mc

J

c ingresse o numero de linhas, de colunas e a tabela de frequenci.as
c observadas de uma amostra de tamanho pre-fixado

C

C

read(+,2) ndiml
2 format(i2)

read(+,2) ndimc
do 15 i=1,ndiml
do 15 j=1,ndimc
real(+,lO) tabela(i,j)

IÕ format(:f10.0)
15 continue

c ingresse os totais marginal.s populacionais linha e co].una da tabela
C

C
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real('P , lO)(tolip(í) ,i=1,ndiml)
read('K , lO)(tocop(j) ,j=1,ndimc)

C
C
C

ingresse um irai.cador para uma característica auxiliar

read(+,16) x
16 format(f2.0)

if(x.eq.0.) go to 28
C
C
C
C

ingresse os total.s da característica na casela, as variâncias nas
caselas, nas margens e geral

do !7 i.=1.ndi.ml
do 17 j=1,ndi.mc
read('P,20) cary(i,j), qcary(i,j)

20 format (f10.2, f15.4)
17 continue

C
C
C
C

imprime a tabela de frequencias observadas com marginais populacionais
conhecidas

28

3

anHO.
pn:0.
frite(+,3)
format(' tabela de frequencias observadas,com narginais
do 30 i=í.ndin].
tona(i)=0
do 40 j=1,ndimc
to[ia(i) =to]ia(i)+tabe].a(i, j )
an:an+tabela(i,j)
continue
pn:pn+to].ip(i)
grite('P,50)(tabela(i,j) ,j=1,ndi.mc) ,to].ia(i) ,tolip(i)
formar(lx,12f10.0)
conta.nue
do 48 j=1,ndimc
tocoa(j)=0
do 52 i=1,ndinl
tocha(j)=tocoa(j)+tabela (i,j)
continue
continue
wri.te('k ,50)(tocha(j) ,j:l,ndimc) , an
frite('P,50)(tocop(j) ,j:l,ndimc) ,pn

fixas',/)

40

50
30

52
48

C
C
C

calcula os totais, pronedios e vara.anciãs de uma caracteristi.ca

if(x.eq.0.) go to 70
suglo=0
do 22 i=1,ndiml
sik(i)=0
q].cary(i)=0.
do 23 j=1,ndi.mc
sik(i)= sik(i)+cary(i ,j)
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suBIa = suBIa + cary (i,j)
vcary(i,j)=(1./(tabe].a(i,j)-l.)) +(qcary(i,j)-(cary(i,j)+'p2)

/tabe].a(i,j))
qlcary(i)=qlcary(i)+qcary(i,j )
qgcary=qgcary+qcary(i,j)

23 continue
barsik(i)=sik(i)/to].ia(i.)
var[íy(i)=(1./(to].i.a( i.) -].))+(q].cary(i)-to]. i.a( i.)+(barsi.k(i)+'P2) )

22 continue
vag=(1./(an-l.)) 'P(qgcary-(suglo'k+2)/an)
do 24 j=1,ndimc
sjk(j)aO
qccary(j)=0.
do 26 i.=1.ndiml
sjk(j)n sjK(j)+ cary(i,j)
qccary(j)=qccary(j)+qcary(i,j )

26 continue
barco(j) =sjk(j ) /tocos(j )
varcoy(j)=(1./(tocos(j) -l.)) 'P(qccary(j)-tocha(j) 'K(barco(j) 'P'P2) )

24 continue

+

C

C

C
imprime os totais da característica nas caselas, na$ margens e global

frite(+,60)
60 format(/,lx, ' Totais observados da caractere.sti.ca de interesse' )

do 55 i.=1,ndiml
frite('p,50)(cary(i,j),j=1,n(iimc) , si.k(i)

55 continue
frite('P,50)(sjk(j),j=1,ndimc) , suBIa
grite(+,235)

C

C

C
ca].Guio das estimati.vas usuais e suas propri.edades

70 1:0
wri.te(+ , 75) ].

75 format(/,3x, )i.teracao numero=' ,i.2,/)
if(x.eq.l.)suglo=0.
do 80 i.=1.ndiml
subi(i)=0
sj.k(j.)=0
do 82 j=1,ndimc
peso(i,j)=pn/an
apfreq(i,j)=peso(i,j) 'Pt abela(i,j )
subi(i)=suli(i)+apfreq(i,j)
rvari.n(i,j)=sqrt(((pn-an) 'Ptol i.p(i)+(pn-tola.p(i))/( an+(pn-l.)) )

+ +(t abe].a( í , j)/to].ia(i)) + + 2+(tol ip( i.) +(pn- an) +pn
+/( an'P(pn- ].))) 'P(tabela( i, j)/to]. ia(i)) 'k(l
+ -(t abe]a( i, j)/t o].ia( i))))

cv(i,j)=rvarin(i,j)/apfreq(i,j) 'p 100

if(x.eq.O.) go to 82
apcary( i,j)=(pn/an) 'kcary(i,j )
sík(i) = s i.k (i) +apcary (i ,j )
sug].o=suglo+apcary(i.,j)
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rqviny(i,j)nsqrt((to]. ip(i) 'k(pn- an)/( an'P(pn-l)) )
+ + (pn+(tabela( i, j)/t o] i.a(i) -(to]. ip( i) 'p 'P(-1)))
'p 'Pvcary( i. ,j) +((cary(i,j)/tabela(i,j)) 'p'p 2) 'K(tabela(i, j )
+/to]ia(i)) +(pn-to]. i.p( i.) 'p(tabe].a( i, j)/t alia(i)))))

cvcy(i,j)=rqviny(i,j)/apcary( i. ,j) 'p 100
82 continue

grite('K,85)(apfreq(i.,j) ,j=1,ndimc),subi(i) ,tolip(i)
85 format(lx,12f12.3)

if(x.eq.0.) go to 80
rqvinl(i.): sqrt((pn-an)/(an'P(pn-l.))'P((barsi.k(i.))'P'P2+ #to].i.p(i) +(pn -to].ip( i)) +pn'K(to]. ip( i) - ].) 'Pvar].iy( i)))
cvliy(i)=rqvinl( i)/sik( i.) 'p 100

80 continue
do 87 j=1,ndinc
suco(j)=0.
sjk(j)=0
do 89 i=1,ndiml
suco(j)=suco(j)+apíreq( i,j )
sjk(j) = sjK(j) +apcary (i ,j )

89 continue
if(x.eq.0.) go to 87
rqvinc(j)= sqrt((pn-an)/(an'K(pn-l.))'P((barco(j)'P'P2)+ 'ptocop(j) 'b(pn -tocop(j)) +pn 'K(tocop(j) - 1.) 'Pvarcoy(j)))
cvcoy(j) =rqvinc(j)/sjk(j) 'p 100

87 conta.nue
if(x.eq.0.) go to 86
rqglo=sqrt((pn'P 'r2) +(vag/an) +( l
cvglo=rqglo/suglo+100

86 frite('P,85)(suco(j) ,j=1,ndimc)
frite('F,85)(tocop(j) ,j=1,ndimc)
frite(+,94)

94 format(/,' cadela', ' rai.z eqm',2x,'coef de var.(%)')
do 95 i=1,ndiml
do 98 j=1,ndi.mc
frite('K,99) i,j,rvarin(i,j),cv(i,j)

99 formal('(',i2,',',i2,')', f10.3, f10.2)
98 continue
95 continue

if(x.eq.0.) go to 92
frite(+,103)

103 format(/,lx, } Está.mativas usuais do total da daracteristica')
uri.te(+,235)
do 105 i=1,ndiml
frite(+,85) (apcary(i,j), j=1,ndi.mc) , sik(i)

105 continue
grite(+,85)(sjk(j) ,j=1,ndimc) ,suBIa
vri.te(+,94)
do 107 i=1,ndiml
do 107 j=1,ndimc
frite('P,99) i,j, rqvi.ny(i,j),cvcy(i,j)

107 continue
frite(+,288)
do 113 i=1,ndiml

( an/pn)) )
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grite(+,115) i.,rqvinl(i) ,cvliy(i)
115 format( '(',i2, ')', 2x, f10.3,f10.2)
113 continue

frite(+,293)
do 117 j=1,ndimc
grite(+,115) j ,rqvinc(j) ,cvcoy(j)

117 conta.nue
frite(+,235)
frite('P,118) rqglo,cvglo

118 format(8x,f10.3,f10.2)
C
C
C

C
C
C

Inici.o do ciclo iterativo por PIETOMAF

92 do 180 1=].,10
if(mod(].,2).eq.0) go to 110

Calcula as estimativas e suas propriedades nos passos i.mpares

suglo=0.
vieglo:0.
do 90 i.=1,ndi.ml
subi (i) =0
sik(i)=0.
sviel(i):0
sovarl(i)=0
do 93 j=1,ndimc
if(]..ne.l) go to 150
pesou( i. , j)=tolip(i)/tol i.a(i)
apíreq(i,j)=pesow(i,j) 'Pt abela(i,j )
fti)=to]. ip(i) 'k(pn- an) 'P(to]ip(i) 'P(an- ].)+pn)/((to]. i.p(i) -l. )

+ + (an++2) )
var(i,j) =f(i)+tabe].a(i, j)/to]ia(i)+( ].-tabela(i,j)/to].ia(i))
bj.c(i,j)=0
go to 160

150 pesou(i,j)=peso(i,j)'Kto].ip(i)/tona(i)
apfreq(i,j) =pesow(i,j) 'Ptabe].a(i,j )
bic(i, j) =v i.es(i, j) -(est i.n( i, j)/to]. i.a(i) '''svi.es(i) )

+ -( ]./t o]. i. a(i)) +( 1. - svi e s( i)/t ol i. a( i))
+ +( sc].( i, j) -estio( i. , j)/t alia( i.) +( sv cn( i.) +2. 'pdocl( i.)))
virei(i, j)=bic(i,j)/apfreq(i,j) 'p 100
var(i.,j)=vcn(i.,j)-(está.m(i,j)/tona(i)) = . . .+ +(2. 'p sc].( i, j) - e stim( i, j)/to]. ia( i.) 'p( svcn( i) +2 . 'Kdocl( i)))

160 subi(i)=su].i(i.)+apfreq(i,j)
rvar (i ,j ) = sqrt (var (i ,j) )
cv(i. ,j)=rvar(i,j)/apfreq(i,j) +100
eff(i,j):var(i,j)/(rvarin(i,j) 'P'K2) +100
if(x.eq.0.) go to 162
if(l.ne.l.) go to 161
varby(i,j)=f(i) 'K((tabela(i,j)/to]ia(i)) -(to].ip(i)'P'K(-1)))

'k 'Pvcary(i,j)
161 apcary(i.,j)=apfreq(i,j)'pcary(i,j)/tabela(i,j)

rqvay(i,j) = sqrt( varby(i,j) + ((cary(i,j)/tabela(i,j))'P'k2)rqvay(i,j) = sqrt( varby(i,j) +
+var (i ,j) )#
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vicy(i,j)n(cary(í ,j)/tabe].a(í , j)) 'pbic(i,j)
viry(i,j)=vicy(i,j)/apcary(i,j) 'P100
sik(i)=sik(i.)+apcary(i,j)
suglo=suglo+apcary(i,j)
cvcy(i,j)=rqvay(i,j)/apcary(i,j)+100
efy(i,j)=((rqvay(í,j)/rqviny(i.,j))'P'P2)'P100
sovarl(i)=sovarl(í)+(rqvay(i,j) 'P+2)
sviel(i)=sviel(i)+vicy(i,j)

162 if(]..ne.l)go to 93
do 165 n=j+l,ndimc
cov].(i, j , n)=-f(i) 'ptabe]a(i,j)/to]ia( i.)+tabe].a(i,n)/to].ia(i)
if(x.eq.0.) go to 165
covly(i,j ,n)= cary(i.,j)/tabela(i,j)'kcary(i,n)/tabela(i,n)

+ +covl(i ,j ,n)
165 conta.nue
93 continue

if(x.eq.0.)go to 90
reviel(i)=sviel(i)/sik(i)+lOO
vieglo=vieglo+sviel(i)
if(]..ne.l.) go to 90
rqva].i(i)=sqrt((to]ip(i)-].)/to]ip(i.) 'pf(i) 'pvar].iy(i) )
sgvali= sgval i.+(rqvali(i)'k'k2)
cvliy(i)=(rqvali.(i)/s i.k(i)) +lOO
efy].i(i)=((rqvali(i)/rqvi.nl( i.)) ++2) 'p 100

90 continue
if(x.eq.0..or.]..ne.l.) go to 102
rqvag=sqrt(sgvali)
cvglo=rqvag/suBIa'P100
effglo=((rqvag/rqglo) 'p+ 2) 'p 100

102 do 100 j=1,ndi.mc
suco(j)=0
sbic(j)=0.
svar(j)=0
sjk(j)=0
sviec(j)=0
sovarc(j)=0
do 101 i=1,ndiml
suco(j) =suco(j)+apfreq( i,j)
sbic(j) =sbic(j ) +bic(i ,j )
svar (j) =svar(j) +var (i ,j )
if(x.eq.0.) go to IOI
sjK(j) =sjk(j) +apcary (i ,j )
sviec(j)=sviec(j)+vicy(i,j)
sovarc(j)=sovarc(j)+(rqvay(i,j) 'P'P2)í01 continue
ií(x.eq.0.) go to 100
reviec(j)=sviec(j)/sjk(j)+100
if(l.ne.l.) go to 100
rqvaco(j)asqrt(sovarc(j))
cvcoy(j)=rqvaco(j)/sjk(j)+100
efyco(j)=((rqvaco(j)/rqvinc(j)) 'P'P2) 'p 100

100 continue
if(]..eq.l) go to 525
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do 400 j=1,ndimc
sdcovc(j)nO.
sdcocy(j)nO.
do 420 i=1,ndiml
scovc(i,j)=0.
if(i.eq.ndiml) go to 470
do 440 m=i+l,ndi.ml
covc(i,j ,n):cc(i,j ,m)-está.m(i,j)/tol i.a(i) 'Ptclc(n, j , i)

+ -est i.m(m , j)/t alia(m) 'k sclc( i, j , lü) festim( i., j)/tona(i)
+ + est i.m(m , j)/tona(m) 'k( sc c( i, m) +do ss(i. , n) )
scovc(i,j)= scovc(i,j) +covc(i,j,m)
sacovc(j)=sacovc(j)+covc(i,j ,m)
if(x.eq.0.) go to 440
covcy(i,j ,m)= cary(i,j)/tabela(i,j)'Pcary(lü,j)/tabela(m,j)

'k +covc(i,j,m)
sdcocy(j)=sdcocy(j)+covcy(i,j ,m)

440 conta.nue
if(i.eq.l) go to 480

470 do 460 n=1,i-l
scovc(i,j) =scovc(i,j)+covc(m,j , i)

460 continue
480 scovc(i,j)= scovc(i,j)+var(i,j)
420 continue

if(x.eq.0.) go to 400
rqvaco(j)=sqrt(sovarc(j)+2 . +sdcocy(j) )
cvcoy(j)=rqvaco(j)/sjk(j)+100
efyco(j)=((rqvaco(j)/rqvinc(j)) 'p'P2) 'k 100

400 continue
tvay=0
do 500 i=1,ndim].
sdcoly(i)=0.
do 505 j=1,ndimc
do 520 n=j+l,ndimc
cova(i.,j,n)= c](i,j,n) - está.m(i,:j)/to].ia(i.)+sc](i,n)

+ - estio( i, n)/t azia( í) + sc ]( i, j) + est im( i. , j)/to]. ia(i)
+ festim( i, n)/t olha(i) +( svcn( i) +2 . +doc 1( i))
if(x.eq.0.) go to 520
cov[y(i,j ,n)= cary(i,j)/tabe]a(i,j)'kcary(i,n)/tabe].a(i,n)

+ +cov].(i,j ,n)
sdcoly(i)=sdcoly(i)+covly(i,j ,n)

520 continue
505 continue

if(x.eq.0.) go to 500
rqva].i(i)=sqrt(sovarl(i)+2.+sdcoly(i) )
cvliy(i)=rqval i.(i)/sik( i) + 100
efy[i(i) =((rqva]i(i)/rqvin].(i)) 'b'p2) 'p 100

tvay=tvay+(rqva].i(i.)+#2)
500 continue
525 do 540 j=1,ndimc

do 540 n=j+l,ndimc
scovl(j,n)=0.
do 550 i=1,ndiml
scovi(j,n)=scov].(j,n) + cova(i,j,n)
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550 continue
540 continue

if(l.eq.l) go to 870
do 800 j=1,ndimc-l
do 810 n=j+l,ndimc
sdc].c(j,n)=0.
do 820 i=1,ndi.ml
if(i.eq.mdiml) go to 840
do 830 m=i+l.ndi.ml
clc(i,j ,m,n):ccru(i,j ,m,n)-está.m(i,j)/taxi.a(i) 'ptclc(m,n, i.)

+ -estim(m , n)/tol i.a(m) + sclc(i, j , m) festim(i, j)/tona(i)
+ +est im(m , n)/t olha(m) #( s cc( i, m) +do s $( i. , m) )

sdclc(j ,n) =sdclc(j ,n)+clc(i,j ,n,n)
if(x.eq.0.) go to 830
clcy(i,j ,n,n)= cary(i,j)/tabela(i,j)'Kcary(m,n)/tabela(m,n)

+c].c(i ,j , m ,n)+
830 conta.nue

if(i.eq.l) go to 820
840 do 850 m=1,i-l

clc(i. ,j ,m,n):ccru(n,n, i. ,j)-est i.m(i,j)/tona( i.)*sclc(m,n, i.)
+ - est im(n , n) /tol i.a(m) '':tc lc( i, j , n) festim( i, j)/t alia(i)
+ +est im(m , n)/t o].ia(m) +( s cc(n , i.) +do $ s(m , í))

s(iclc(j ,n) =sdclc(j ,n) +clc(i, j , m , n)
if(x.eq.0.) go to 850
clcy(i,j ,lü,n)= cary(i,j)/tabela(i,j)'Pcary(m,n)/tabela(n,n)

+ +clc(i,j ,m,n)
850 continue
820 continue
810 conta.nue
800 continue

do 860 i=1,ndinl
do 860 j=1,ndimc-l
do 865 n=j+l,ndi.mc
sclc(i,j,n)=0
tclc( i. , n ,j ) =0 .
if(i.eq.ndiml) go to 877
do 875 m=i+l,ndi.mc
sc[c(i, j ,n)=sc].c(i, j ,n) +c]c(i,j
tclc(i. ,n ,j)=tclc( i. ,n ,j) +clc(n,j

875 continue
if(i.eq.l) go to 8

877 do 880 m=1,i-l
sclc(i,j ,n):sclc(i,j ,n) +clc(i. ,j
tclc(i,n,j)=tclc(i. ,n,j)+clc(m,j

880 continue
885 sclc(i, j ,n)=sclc(i,j ,n)+covl(i. ,j ,n)

tclc(i,n,j)=tclc(i,n,j)+covl(i,j ,n)
865 conta.nue
86o continue

if(x.eq.O.)
tdogy=0.
do 890 i.=1,ndi.ml
do 890 m=i+l,ndi.ml

go to 870
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tcovy(i,n)=0.
dc].cy(i,m)=0.
do 892 j=1,ndimc
tcovy(i. ,n)=tcovy(i,m)+covcy(i, j ,lü)
do 894 n=j+l,ndi.mc
dc[cy(i,n) =dc].cy(i. ,n)+c]cy(i,j ,m,n)
continue
if(j.eq.l.) go to 892
do 895 n=1,j-l
dc[cy(i,m)=dc].cy(i,m) +c]cy(n ,n , i. , j )
conta.nue
continue

tdogy=tdogy+(tcovy( i. ,m) +dc].cy(i,m) )
continue
rqvag:sqrt(tvay+2.'Ptdogy)
cvg].o=rqvag/suBIa'P100
effglo=((rqvag/rqglo) 'p 'k 2) + 100
go to 185

894

895
892

890

870
C
C
C

Calculo das estimativas e suas propriedades nas i.teracoes pares

110 sug].o=0.
vieglo=O
do 120 i=1,ndi.m].
sulj. (i) =0 .
sb j. c(i) = 0
svar(i)=0.
sik(i)=0.
sovarl(i)=0.
dp .{;22 j=1,ndi.mc
pesou(i, j) =peso( i. , j) 'Ktocop(j)/tocha(j)
apfreq(i,j)=pesov(i,j) 'Ktabela(i,j )
su[i(i) =su].i(i)+apfreq( i,j )
if(l.ne.2)go to 125
bic(i. ,j)=- il l./tocop(j)) +(vcn(i,j )-(est i.m( i. , j)/tocos(j)) 'Psvcn(j) )
var(i,j): vcn(i,j) -(estio(i,j)/tocha(j))

+ +(2 . +vcn( i, j) - est i.m( i, j)/t ocos(j) 'p svcn(j))
go to 128

125 i)ic(i,j)=vies(i,j)-estio(i,j)/tocos(j)'''svi.es(j)
# -( l./t ecoa(j)) +( l. -svi.es( j)/tocos(j)) . . ..
+ +( scc( i. , j) -e st i.m( i, j)/tocos(j) 'p( svcn(j:) + 2. 'p docc(j) ))
var(i,j)=vcn(í ,j)-(est i.m(i,j)/tocos(j))

+ +(2 . +scc( i, j) -estio( i. , j)/tocos( j) +( sv cn(j )
+ +2.+ doce(j)))

128 virei(i,j)=bic(i,j)/apfreq(i,j)'K100
rvar(i,j)=sqrt(var(i,j))
svar(i)=svar(i)+var(i,j)
sbic(i)=sb j.c( j.) +bj.c(i, j )
cv(i,j) =rvar(i, j)/apfreq(i,j) 'b 1 00
eff(i,j) =var( i. ,j)/(rvarin(i,j) 'p 'K2) 'p 100

if(x.eq.0.) ga to 122
apcary(i,j)=apfreq(i,j) 'pcary( i. ,j)/tabela(i, j )
sik(i)=sik(i)+apcary(i,j)



Apêndice D: Programa PIETOMAF 127

suglo=suglo+apcary(i,j)
vicy(i,j)=cary(i,j)/tabela(i,j) 'pbic(i,j)
viry(i,j)=vicy(i,j)/apcary(i,j ) +100
sviel(i)=sviel(i)+vicy(i,j)
rqvay(i,j) = sqrt(varby(i,j) + ((cary(i,j)/tabela(i,j))'k'P2)rqvay\z,J.p : sqrtLvaroyLZ,JJ

+ +var(i ,j))
cvcy(i. ,j)=(rqvay(i,j)/apcary(i,j)) 'p 100
efy(i,j)=((rqvay( i. ,j)/rqviny(i,j)) #''p2) 'p 100

sovarl(í)=sovarl(i)+(rqvay(i, j) 'p+2)
122 conta.nue

if(x.eq.l.)
120 continue

do 130 j=1,ndimc
suco (j) =0
sjk(j) =0 .
sviec(j):0
sovarc(j)=0
do 131 i=1,ndiml
suco(j)=suco(j) +apfreq( i, j )
if(x.eq.0.) go to 131
sjk(j) =sjk (j) +apcary(i ,j )
sviec(j) :sviec(j) +vicy( i, j)
sovarc(j)=sovarc(j)+(rqvay(i,j) 'k+2)

131 continue
if(x.eq.0.) go to 130
reviec(j)=sviec(j)/sjk(j)+100
vieglo:vieglo+sviec(j)

130 continue
if(x. eq . l.)revieg=vieglo/suglo+100
do 600 i=1,ndi.ml
sdcovl(j.)=0
sdcoly(i)=0
do 620 j=í ,ndi.mc
scovl(j.,j):0
if(j.eq.ndimc) go to 670
do 640 n=j+í,ndi.mc
if(]..ne.2) go to 630
cova(i,j ,n) =(1. -estio( i. ,j)/tocos(j)-estin(i,n)/tocha(n) )

# +cl( i, j , n) + estio( i, j)/to coa(j) 'Festim( i. , n)/t ocos(n)
# +sc].(j ,n)

revie].( i) = svi.el( í)/sik( i) + 100

go to 657
630 cova(i,j,n)= c](i.,j,n)-está.n(i,j)/tocha(j)'P tc].c(i,n,j)

+ - estio( i. , n)/tocoa(n) + sclc( i, j , n) +est im( i, j)
+/tocos(j) + estio( i, n)/tocha(n) +(scl( j , n) +doss(j , n))

657 scov](i,j)=scov].(i,j)+covl(i,j ,n)
sdcovl(i)=sdcovl(i.)+covl(i. , j ,n)
if(x.eq.0.) go to 640
covly(i,j,n)= cary(i,j)/tabela(í,j)'Kcary(i,n)/tabela(i,n)

+ +covl(i,j ,n)
sdco[y(i) =sdco]y(i.) +cov].y(i, j , n)

640 continue
i:f(j.eq.l)go to 680

670 do 660 n:l,j-l
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scovl(i,j)=scovl(i,j)+covl(i,n,j)
660 continue
680 scovl(i,j)=scovl(i.,j)+var(i,j)
620 conta.nue

if(x.eq.0.) go to 600
rqvali(i)=sqrt(sovarl(i)+2. +sdcoly( i.) )
cvliy(i)=rqvali(i)/sik( i.) + IOO
efyli(i)=((rqvali(i)/rqvinl(i)) 'P'P2)+100

600 continue
tvay=0.
do 700 j=1,ndimc
sdcocy(j)=0.
do 705 i=1,ndiml
do 710 m=i+],ndi.m].
i:f(l.ne.2) go to 720
covc(i,j ,ia);-estim(i,j)/tocha(j) 'Pvcn(m,j)-estio(m, j)/tocos(j)

+ +vcn( i, j) +e stim( i, j)/tocos(j) 'Pe st im(m , j)
+ /tocha(j)'Psvcn(j)

+

ro to 707
720 cave(i,j ,n)=cc(i,j ,n)-estim(i.,j)/tocoa(j)'Pscc(n,j)

+ -estio(m , j)/tocos(j) + scc(i, j) festim(i, j)/tocos(j)
+ festim(n , j)/t oco a(j) 'p( svcn(j) +2. 'Pdocc(j))

707 i.f(x.eq.0.) go to 710
covcy(i.,j ,n)= cary(i,j)/tabela(i,j)'Pcary(m,j)/tabela(m,j)

'p +covc(i ,j , m)
sdcocy(j)=sdcocy(j)+covcy(í ,j ,m)

710 continue
705 conta.nue

if(x.eq.0.) go to 700
rqvaco(j)=sqrt(sovarc(j) +2. 'p sdcocy(j) )
cvcoy(j)=rqvaco(j)/sjk(j)+100
efyco(j)=((rqvaco(j)/rqvinc(j)) 'p 'P2) 'p 100
tvay=tvay+(rqvaco(j)'K'K2)

700 continue
do 740 i=1,ndiml
do 740 m=i+],ndim].
scovc(i,m)=0.
do 750 j=1,ndi.mc
scovc(i,m)=scovc(i,m)+covc(i,j ,m)

750 continue
740 continue

do 900 i=1,ndim].-l
do 910 m=i+l,ndiml
sdclc(j.,m)=0.
do 920 j=1,ndimc
if(j.eq.ndimc) go to 940
do 930 n=j+l,ndi.mc
if(l.ne.2) go to 935
clc(i. , j ,m,n):-estio(i. ,j)/tocha(j) 'pcl(m,j ,n) -está.m(m,n)/tocos(n)

+ +cl( i, j , n) festim( i. , j)/tocha(j) 'festim(m , n)
/tocha(n) 'Psd (j , n)

go to 937
935 êlc(i.,j ,n,n)=ccru(i,j ,n,n)-está.m(i,j)/tocha(j)'Ktclc(m,n,j)
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+ -est i.m(n ,n)/tocha(n) + sc lc( i. , j , n) festim( i, j)/t ecoa(j)
+ vesti.m(m , n)/tocos(n) +(s cl(j ,n) +doss(j , n) )

937 sdc]c(i,m)=sdc]c(i.,n)+c].c(i,j ,m,n)
if(x.eq.0.) go to 930
c[cy(i,j ,m,n); cary(i,j)/tabe].a(i.,j)'Pcary(m,n)/tabela(m,n)

+clc(i. ,j , lü , n)+
930 coREi.nue

if(j.eq.l) go to 920
940 do 950 n=1 ,j-í

if(]..ne.2) go to 942
c].c(i, j , m, n):-está.m(i,j)/tocos(j) 'pcl(m,n,j)-está.m(m,n)/tocha(n)

+ +cl( i, n , j) festim( i, j)/tocos(j) 'festim(n , n)
+ /tocha(n)+scl(n,j)
go to 945

942 ;[c(i,j ,n,n)=ccru(n,n,i,j)-está.m(i.,j)/tocha(j)'Psc].c(n,n,j)
+ -est i.m(n , n)/tocos(n) +tc lc( i, j , n) festim( i. , j)/t ocos( j)
+ +est im(n , n)/tocha(n) '''(s cl(n , j) +do s s(n , j))

945 sdclc(i.,m)=sdclc(i,m)+clc(i,j ,m,n)
if(x.eq.0.) go to 950
clcy(i,j ,ni,n); cary(i,j)/tabela(i,j)'Pcary(m,n)/tabela(n,n)

+ +clc(i,j ,n,n)
950 continue
920 continue
910 continue
900 continue

do 960 j=1,ndimc
do 960 i=1,ndiml-l
do 965 m=i+l,ndiml
sclc(i,j,m)=0
tclc(m,j,i)=0
if(j.eq.ndimc) go to 987
do 970 n=j+l,ndi.mc
sc[c(i,j ,n)=sc]c(i,j ,m) +c].c(i, j ,m ,n)
tclc(m,j , i)=tclc(m,j , i.) +clc(i,n,n,j)

970 continue
if(j.eq.l) go to 985

987 do 980 n=1,j-l
sc[c(i,j ,m)=sc]c(i,j ,m) +c].c(i, j ,m ,n)
tclc(m, j , i)=tclc(m,j , i.) +clc(i,n,m,j)

980 continue
985 sc].c(i,j ,m)=sc].c(i,j ,m)+covc(i,j ,m)

tclc(m,j , i)=tclc(n,j ,i) +covc( i. ,j ,m)
965 continue
960 continue

if(x.eq.0.) go to 185
tdogy=0
do 990 j=1,ndimc
do 990 n=j+l,ndimc
tcovy(j,n)=0.
dclcy(j,n)=0.
do 994 i=1,ndiml
tcovy(j ,n)=tcovy(j ,n)+covly(i,j ,n)
do 995 m=i.+l,ndiml
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dc].cy(j ,n) =dclcy(j ,n)+clcy(i, j , m,n)
995 continue

if(i.eq.l.) go to 994
do 997 m=1,i-l
dclcy(j ,n) =dclcy(j ,n)+clcy(n,n,i,j)

997 conta.nue
994 continue

tdogy=tdogy +(tcovy(j ,n)+dc].cy(j ,n) )
990 conta.nue

rqvag:sqrt(tvay + 2.'Pt(iogy)
cvglo=rqvag/suBIa'P100
effglo=((rqvag/rqglo) 'p+2) +100

c Regra de parada do procedimento de estimação
C

C
185 do 190 i.=1,ndiml

do 190 j=1,ndi.mc
if(abs( (estio(i,j)-apfreq(i,j))/pn)

190 continue
go to 200

gt.o 0001)go to 195

c Guarda os resultados do peso
C

C
anteri.or

195 do 1000 i=1,ndiml
do 1100 j=1,ndimc
peso(i,j)=pesow(i,j)
e stim(i ,j) =apfreq(i ,j )
vcn (i,j)=var(i,j)
vies(i,j)=bic(i,j)
do 1200 n=j+l,ndimc
c]. (i ,j ,n) =covl( i ,j , n)
if(mod(1,2) .ne.0) sc](j,n)=scov].(j,n)

1200 continue
if(aios(1,2) .eq.0) sc].(i,j)=scovi(i,j)

1100 continue
tona(i):subi(i)
if(nod(].,2).ne.0) go to 1000
svcn(i)=svar(i)
svies(i) =sbic(i )
doca(i)=sdcovl(j.)

1000 continue
do 1300 j=1,ndi.nc
do 1400 i.=1,ndiml
do 1500 m=i+l,ndi.nl
cc(i ,j ,m)=covc(i ,j ,m)
if(nod(1,2).eq.0) scc(i,n)=scovc(i.,m)

1500 continue
if(nod(1,2).ne.0) scc(i,j)=scovc(i,j)

1400 conta.nue
tocos(j):suco(j)
i:f(mod(1,2).eq.0) go to 1300
svcn (j) = sv ar (j )
svies(j) :sbic(j )
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doce(j)=sócovc(j)
1300 continue

if(nod(1,2).eq.0) go to 1800
do 1600 j=1,ndimc-l
do 1630 n=j+l,ndimc
do 1650 i=1,ndiml
if(i.eq.ndiml) go to 1660
do 1700 n=i.+l,ndi.ml
ccru(i,j,m,n)=c].c(i.,j,m,n)

1700 continue
if(i.eq.l) go to 1650

1660 do 1670 m=1,i-l
ccru(i,j,m,n)=clc(i,j,n,n)

1670 conta.nue
1650 continue

does(j ,n)=sdclc(j ,n)
1630 continue
1600 continue
1800 do 1900 i=1,ndim].-l

do 1900 m=i+l,ndiml
do 1950 j=1,ndi.mc
if(j.eq.ndimc) go to
do 2000 n=j+l,ndinc
ccru(i,j,n,n)=cic(i,j,n,n)

2000 continue
if(j.eq.l) go to

1960 do 1970 n=1,j-l
ccru(i,j,m,n)=cic(i,j,m,n)

1970 continue
1950 continue

doss(i ,m) = sdclc(i ,m)
1900 continue

1960

1950

c Determi.na o tamanho de amostra na i-esima iteracao do PIETOMAF
C

C

do 2010 i=1 ,ndi.m].
do 2010 j=1,ndimc
an (i ,j) =( eff (i ,j)/í00) + an
i.f(i.eq.l.or.j .eq.l) go to 2020
if(an(i.,j) .gt.t(i)) t(1)=int(am(i,j)+0.5)
go to 2010

2020 t(1)=i.nt(am(i,j)+0.5)
20í0 continue

c impressão das estimativas e valores de suas propriedades
C

C
vri.te(+,75) 1
grite(+,81)

8i format(/,5x, ' frequenci.as está.nadas ' ,/)
do 210 i.=1,ndiml
i.f(mod(].,2).ne.0) go to 220 . . .
frite(+,85)(estio(i,j) ,j=1,ndimc) ,tona(i) ,tolip(i)
go to 210
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220 frite(+,85)(estio(i,j) ,j=1,ndi.mc) ,to].ia(i)
210 continue

if(mod(].,2).eq.0) go to 240
frite(+,85)(tocos(j) ,j=1,ndimc)
vri.te(+ , 85)(tocop(j) ,j=1,ndimc)
frite(+,235)

235 format(/)
go to 250

240 ;cite('P,85)(tocos(j) ,j=1,ndimc)
250 frite(+,235)

frite(+,255)
255 format(' cadela', 6x, ' Vier',2x,' Vi.es relativo('%)',3x,

+ } Raiz eqm',4x,'coef.var.( do 260 i=1,ndiml
do 260 j=1,ndimc
frite(+,26Ê) i,j,vier(i,j),virei(i.,j),rvar(i,j),cv(i,j),e:ff(i,j)

265 format('(',i2,},',i2,')},2x,f10.3,3x,f10.2,7x,f10.3,2x,f].0.2,
+ 2x,f10.2)

260 continue
grite(+,235)
frite(+,245) 1,t(1)

245 formato 0 tamanho de amostra na iteracao' , i2, ' =',f10.0)
frite(+,235)
if(x.eq.0.) go to 180
wri.te(+,270)

270 format(/,5x, ) Totais Está.nados para a caracteristi.ca) ,/)
do 273 i=1,ndi.ml
frite('P,85)(apcary(i,j) ,j=1,ndimc) , sik(i)

273 conta.nue
frite(+,85)(sjk(j) ,j=í, ndimc) , suBIa
frite(+,235)
frite(#,255)
do 275 i=1,ndim].
do 275 j=í ,ndi.mc
wri.te(+,265) i,j,vicy(i,j) ,viry(i,j) ,rqvay(i,j),cvcy(i

275 continue
frite(+,288)

288 formal(/,lx,' linha')
do 280 i=1,ndinl
frite(+,28É) i,svie](i) ,revie].(i) ,rqva].i(i.) ,cvliy(i) ,efyli(i)

285 format( '(',i2,')',5x, f10.3,3x,f10.2,7x,f10.3,2x,f10.2,
+ 2x,f10.2)

280 continue
grite(+,293)

293 format(/,]x,' co].una))
do 290 j=1,ndimc
frite(+,285) j ,svi.ec(j) ,reviec(j) ,rqvaco(j),cvcoy(j) ,efyco(j)

290 continue
vri.te(+,235)

. vri.te(+,295) vieg]o,revieg,rqvag,cvg].o,effglo . . ..
295 format(lx, ' global',3x,f10.3,3x,f10.2,7x,f10.3,2x,f10.2,2x,fl0.2)
180 continue
200 stop

end

) j) , efy(i ,j )



Apêndice E

Tabelas; Empregos em 31-12-85 no Estado de São Paulo

Os dados apresentados na Tabela. (E.l) correspondena à. população de Empregos no

Estado de São Paulo classificados segundo às variáveis Tamanho do Estabelecimento e

Setor de Atividade Económica. Analogamente, os dados da Tabela (E.2) correspondem à

população de Empregos por Serviços no Estado de São Paulo segundo Tempo de Serviço

e Grau de Instrução.

Observamos que estas tabelas diferem daquelas apresentadas no anuário 85 da RAIS,

devido aos agrupamentos de linhas e/ou colunas que necessitamos realizar para a aplicação

de PIETOMAF
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[Fabela(E.]): Empregos em 31-12-85 segundo Tamanho do Estabelecimento e

Selar de Atividade Económica.

Unidade da Federação: São PauZo

A notação é a mesma introduzida na Tabela (5.1), mas agora

Tot.= Totais Marginais Populacionais.

      Tamanho do Estabelecimento     
SAE 1-9 10-19 20-49 50-99 100 249 250-499 500-999 > 1000 Tot.

IT 100423 111591 229357 229113 408643 360643 342157 645395 2467026

IUP 829 1075 2402 3608 5186 7966 7872 30566 59503

cc 9037 9383 19975 22477 42105 32695 36315 35627 227614

Ag 14417 4249 10273 10168 14449 14431 15237 40728 113952

s] 22583] 151424 278275 231748 312287 232793 19492o 460193 2087471

Crn 271256 129484 147358 93297 90125 40459 25972 22529 820480

AP 721 755 5446 17269 38835 52428 88339 698689 902482

0u 120163 29757 31569 19601 16510 10203 6502 21281 255588

Tot.. 732676 437718 724655 627281 928140 751322 717314 1975010 6894116
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Tabela (E.2): Empregos, no Setor Serviços, em 31-12-85 segundo Tempo de Serviço

e Grau de Instrução

Unidade da. Federação: São Pa Zo

Tempo de Serviço

GI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tot

<3ms 3-6ms 6-12ms 1-2ans 2-3ans 3-5ans 5-10ans >10ans Tot

7291

45757

57723

33775

26391

21467

25406

9383

11830

6004

38719

47582

28603

21803

19614

24485

10067

15836

10022

52661

66254

39244

31212

30140

40345

17347

29252

8278

39741

69527

39566

33465

32777

45265

18622

29956

5649

24004

40853

22417

19309

20436

27334

12430

19469

5989

28954

50864

27713

25058

26169

37823

17047

29140

6174

29969

60116

35592

36667

36842

56918

28992

51494

3382

14547

36530

17717

17480

14235

35705

16820

43366

52789

274352

429449

244427

211385

201680

293281

130708

230093

239023 212463 316477 317197 191901 248757 342564 199782 1968164

A notação é a mesma introduzida na Tabela (5.2), ma$ agora

Tot.= Totais Marginais Populacionais.
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