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Resumo

Este trabalho tem como objetivo traçar o perfil do estat́ıstico brasileiro e suas relações
com o mercado de trabalho. Para isso, foram avaliados de forma descritiva, por um lado,
algumas caracteŕısticas do indiv́ıduo, tais como: sexo, idade, raça e escolaridade e, por
outro lado, caracteŕısticas empresariais tais como: porte da empresa, o tipo de v́ınculo, a
área em que a empresa atua e o salário ofertado pela mesma a ńıvel Brasil e regional. Estas
informações terão como base os anos de 2007 a 2017 e serão oriundas da Relação Anual
de Informações Sociais - RAIS disponibilizada anualmente pelo Ministério do Trabalho
e Emprego - MTE. Em seguida foram identificados alguns núcleos de caracteŕısticas que
predominam nos âmbitos nacionais e regionais assim como outros que são peculiares a
determinada área do páıs por meio da Análise de Correspondência Múltipla - ACM no
último ano de dados disponibilizados pelo MTE. Juntas, estas duas análises forneceram
uma base sólida para a devida compreensão do fenômeno da relação trabalhista sendo
posśıvel identificar o perfil deste profissional e suas relações com o mercado de trabalho.
Portanto, é posśıvel afirmar que o estat́ıstico brasileiro é, essencialmente, homem com
cerca de 42 anos de idade e que vem se aperfeiçoando academicamente nos últimos anos.
Esse profissional, além disso, tem mais chances de encontrar vaga no mercado de trabalho
em regiões como o Sudeste, onde se concentra cerca de 65% da mão de obra nacional, e
no Nordeste, que vem apresentando um forte crescimento nos últimos anos. Outro fato
curioso sobre esta especialidade é salário médio encontrado a ńıvel Brasil de cerca de R$
11.000,00.

Palavras-chaves: Estat́ıstico, Brasil, grandes regiões, RAIS, análise de correspondência
múltipla, Ministério do Trabalho.
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agradecimentos aos professores que compõem esta banca, Jony Arrais, Ludmilla Jacobson
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3.2.4 Análise de Correspondência Múltipla - ACM . . . . . . . . . . . p. 34

4 Análise e Discussão p. 37

4.1 Análise descritiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 37
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1 Introdução

A estat́ıstica, termo com origem na palavra em latim status (Estado), é um conjunto

de técnicas e métodos de pesquisa que, entre outros tópicos, envolve o planejamento do

experimento a ser realizado, a coleta qualificada dos dados, o processamento, a análise, a

inferência e a disseminação das informações.

As primeiras estat́ısticas que se tem conhecimento foram voltadas às necessidades do

Estado. Na antiguidade, por exemplo, eram realizados registros de prisioneiros de guerra,

assim como eram obtidos também informações de habitantes e suas riquezas para fins,

principalmente, militares e tributários. Registros estat́ısticos também são encontrados na

B́ıblia. Um exemplo disto é na passagem descrita em Números, 1:2 e 3 onde Deus orienta

Moisés a como fazer o levantamento dos homens de Israel que estão aptos a guerrear: A

soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa

de seus pais, conforme o número dos nomes de todo o varão, cabeça a cabeça Da idade

de vinte anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, a estes 1contareis

segundo os seus exércitos, tu e Arão.

No dias atuais, a estat́ıstica se caracteriza pelo aumento da matematização e a in-

fluência crescente do uso dos computadores. Outro fator que caracteriza o dia a dia destes

profissionais atualmente é a maior quantidade de dados coletados (Big Data), influenci-

ado pelo avanço tecnológico que nos permite armazenar mais material a ser analisado

em espaços cada vez menores. Isto tudo acaba por gerar uma necessidade de profissio-

nais cada vez mais qualificados para o tratamento desses bancos, não bastando, como há

alguns anos atrás, ser somente bom no campo da matemática.

Esta área do conhecimento é hoje, portanto, de extensa aplicabilidade. Não só pro-

duz indicadores socias, mas também econômicos. Há vasta empregabilidade de conceitos

estat́ıticos nos setores de agronomia, saúde pública, controle de qualidade ou de processo

na produção de grandes indústrias, Machine Learning, telecomunicações, mercado finan-

ceiro, petróleo e gás, dentre outros tantos campos. Em suma, a estat́ıstica é aplicada no
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intuito de compreender os dados e, somente a partir disto, tomar as decisões cab́ıveis aos

problemas com base em evidências fornecidas pelos dados.

Por vezes, esta profissão é vangloriada como A Profissão do Século. O Instituto

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2013), por exemplo, já noticiou que dentre 48

carreiras de ńıvel superior, o estat́ıstico apresenta a segunda melhor remuneração média

do Brasil, perdendo somente para os médicos. Já nos EUA, segundo publicação do site

CareerCast (CareerCast, 2018), o curso é apontado como a melhor opção para formação

nos próximos anos, prevendo um salto de 34% na empregabilidade nos próximos 7 anos.

Segundo o CONRE-3 (CONRE-3, 2018), Conselho Regional de Estat́ıstica da 3o Região

(SP-PR-MT-MS), o salário inicial pode alcançar R$ 4.000,00, dependendo da região,

enquanto o de profissionais mais experientes podem ultrapassar a casa dos R$15.000,00.

Apesar de se ter diversas not́ıcias sobre este trabalhador, não foram encontrados

de forma concisa e detalhada num único documento, informações caracteŕısticas deste

profissional tais como: em quais empresas estes profissionais estão trabalhando, se existe

diferença salarial entre regiões e etc.

Com base nessa necessidade de entender o perfil deste profissional atuante no Brasil,

surge a ideia deste trabalho. Nele, será discutido as caracteŕısticas básicas do indiv́ıduo

tais como idade, sexo, raça, salário médio, dentre outros aspectos com os devidos compa-

rativos por grande região. Será também exposto aqui a natureza das empresas que mais

admitem e utilizam este profissional em seu quadro efetivo, tipificando as suas peculiari-

dades por região ano a ano desde 2007 aos dados mais recentes em 2017.

Para finalizar, será traçado o perfil do estat́ıstico atuante no Brasil por meio da

técnica de estat́ıstica multivariada Análise de Correspondência Múltipla (ACM) aplicada

nos dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) dos anos de 2007 a 2017

disponibilizados pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

A organização deste trabalho será composta pelos caṕıtulos: Introdução; Objetivos,

onde será apresentado o enfoque do estudo; Materiais e métodos, onde será exposto a

origem dos dados utilizados, os métodos descritivos e de comparação utilizados, assim

como a empregabilidade do método de ACM; Análise de Resultados, onde será discutido

o balanço proveniente da metodologia aplicada nos dados da RAIS e, por fim, o caṕıtulo

de conclusão onde será sumarizado todas as informações obtidas por este documento.
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2 História da estat́ıstica

Neste caṕıtulo serão apresentados alguns acontecimentos históricos tanto a ńıvel mun-

dial quanto a nacional. O intuito disto é de contextualizar a atividade da profissão e como

ela vem evoluindo no decorrer do tempo. Além disso, são destacados alguns dos grandes

colaboradores do desenvolvimento e da aplicabilidade da Estat́ıstica em diversos contex-

tos.

2.1 Contexto histórico

Como já mencinado no Caṕıtulo 1, as primeiras estat́ısticas remontam aos tempos

b́ıblicos, muito antes mesmo da criação do conceito da palavra estat́ıstica, como será

visto mais a frente. Neste aspecto, além do registro já mencionado de Moisés, tem-se um

fato curioso: o local de nascimento do menino Jesus. Este, segundo a B́ıblia em Lucas 2:2,

só teria ocorrido em Belém devido a um censo que fora estipulado pelo então Imperador

romano César Augusto. Por este motivo os pais de Jesus, Maria e José, descolaram-se da

cidade de Nazaré para a cidade de Belém onde o casal deveria comparecer, sendo essa a

cidade natal de José.

Passado algum tempo, já no século XI, Guilherme, O Conquistador, ordenou que

se fizesse um levantamento sobre as terras inglesas que conquistara. Estes dados foram

coletados e registrados no livro intitulado de Doomsday Book que serviu como base para

o então Rei da Inglaterra conhecer seu império e taxar seus súditos mediante suas posses

descritas neste livro.

Na época do Renascimento, destacou-se a coleta de dados populacionais para aplicações

no campo da administração pública. Podemos destacar a obra de Francesco Sansovini

(1521 – 1586), representante da orientação descritiva dos estat́ısticos italianos, publi-

cada em 1561. Citaremos também a Igreja Católica Romana que neste mesmo peŕıodo

reconheceu a importância dos registros de batismos, casamentos e óbitos, tornando-os

compulsórios a partir do Conćılio do Trento.
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Contudo, somente a partir do século XVII, tem-se registros da aplicação da estat́ıstica

como a conhecemos hoje - ciência capaz de inferir sobre os dados. Até aquele momento,

a estat́ıstica foi puramente descritiva, coexistindo duas escolas: a descritiva alemã, do

economista Gottfried Achenwall (1719-1772), a quem se atribui ter criado o vocábulo

estat́ıstica, em 1746, e a escola dos matemáticos sociais, que tentavam bolar leis a regu-

laridade observada de certos fenômenos, de caráter econômico e sociológico.

Nesta última, denominada de escola inglesa, destacam-se três principais personagens:

John Graunt (1620-1674), juntamente com William Petty (1623-1687), autor de Essays

on Mankind and Political Arithmetic (Petty, 1962), e o astrônomo Edmond Halley (1656-

1742).

O primeiro era um negociante inglês de tecidos que no ano de 1962 publicou o livro

Natural and Political Observations Mentioned in a Following Index and Made upon the

Bills of Mortality (1962). Este livro trazia análises sobre a vitalidade da população de

Londres entre os anos de 1604 a 1660. Graunt, portanto, é o precursor na construção

de tabelas de sobrevivência utilizadas até hoje por companhias de seguro, além de ser

um dos principais influenciadores de Petty com quem se tornou amigo e colaborador em

diversos estudos. Por conta da relevância de suas análises, foi eleito membro da Royal

Society (mais antiga instituição cient́ıfica nacional do mundo)(Hunter, 2017) em 1662.

Já Petty teve sua importância devido a criação de diversos conceitos tais como a

criação de uma unidade central que agrupasse os dados não só de batismos, casamentos e

mortes mas também como a tipologia das habitações, tamanho do conjunto familiar, suas

idades, ocupações e etc - uma espécie de Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica

(IBGE) se for feito um paralelo com a nossa realidade. Sugeriu também que as tabelas

de sobrevivência fossem elaboradas levando em consideração a mortalidade por faixas

etárias. Sua formação acadêmica em economia o fez estreitar a relação destas duas áreas,

o que culminou em uma nova fase da estat́ıstica: o desenvolvimento da inferência.

Por último, o astrônomo Edmond Halley, sendo este o mais importante dentre os três.

Halley contribuiu com os estudos relacionados a mortalidade e com a obra An Estimate

of the Degrees of the Mortality of Mankind (1693). Nesta obra, foi apresentado a primeira

tábua de mortalidade constrúıda de forma realmente cient́ıfica (Breslaw Table). A tabela

leva o nome da cidade na qual foi realizada o experimento, Breslaw, atual Wroclaw, na

Polônia. Esta foi especialmente escolhida por ficar geograficamente longe do mar, o que

impactava diretamente no baixo fluxo de imigrantes e emigrantes e, portanto, isto geraria

uma certa estabilidade demográfica na qual Graunt não pode contar em Londres.
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Alguns anos mais tarde, é chegado a vez de Jacob Bernoulli (1654 – 1705) escrever

seu nome na história da estat́ıstica. Bernoulli foi o primeiro matemático a considerar si-

tuações das quais não é possivel realizar uma enumeração dos casos igualmente posśıveis.

Sua principal obra, Ars Conjectandi (1713), que foi publicada oito anos após a sua morte,

é de extrema importância na história desta ciência, muito embora ainda não estivesse

conclúıda. No livro, Bernoulli revisa artigos de diversos autores, dá forma a teoria das

probabilidades e fornece a base teórica necessária à Tchebytchev para que o mesmo de-

senvolvesse a Lei dos Grandes Números, além de introduzir os números de Bernoulli na

discussão sobre séries exponenciais.

No século XVIII, tem-se dois grandes nomes que impulsionaram o conhecimento no

campo da estat́ıstica: Pierre-Simon (Marquês de Laplace) e Johann Carl Friedrich Gauss,

ambos matemáticos e astrônomos. Laplace cooperou com esta ciência principalmente com

o que ficou conhecido como Teorema Central do Limite que, nos diz resumidamente, que

qualquer soma ou média de variáveis aleatórias tem, para um grande número de termos,

uma distribuição aproximadamente normal.

Já Gauss teve sua importância nos estudos que culminaram no Método dos Mı́nimos

Quadrados, o qual divide o mérito com outro contemporâneo, Adrien-Marie Legendre.

E, apesar deste ter proposto esta técnica antes, a curva da distribuição normal ficou

conhecida como curva de Gauss.

No século XIX, o desenvolvimento da estat́ıstica como ciência se deve, principalmente,

a Sir Francis Galton (1822 – 1911), Karl Pearson (1857 – 1936) e a William Sealy Gos-

set (1876 - 1937). Este último conhecido pelo seu pseudônimo de Student por conta da

proibição da empresa de que seus funcionários publicassem quaisquer trabalhos, indepen-

dente do conteúdo. A t́ıtulo de curiosidade, a empresa na qual trabalhava Gosset era a

Guiness - a mesma da cervejaria e do livro dos recordes.

A partir de Pearson e Fisher o desenvolvimento da estat́ıstica matemática, por um

lado, e dos métodos estat́ısticos aplicados, por outro, têm sido tal que é praticamente im-

posśıvel referir nomes. Porém, devemos mencionar o trabalho desenvolvido por Pafnuty

Lvovich Chebyshev (1821-1894), Andrei Andreyevich Markov (1856-1922) e Andrey Ni-

kolayevich Kolmogorov (1903-1987), todos russos e de importância imensurável na atual

prática da estat́ıstica.
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2.2 Estat́ıstica no Brasil

Os primeiros dados estat́ısticos que se tem not́ıcia no Brasil datam de 1585. Estes fo-

ram levantados pelo então Padre José de Anchieta (1597) que visitava algumas capitanias

e continham informações sobre os habitantes e suas habitações . Cabe ressaltar que essas

contagens eram direcionadas pela Igreja por ordens do Rei de Portugal. A contagem era

realizada por meio de lista de frequentadores das paróquias instaladas na colônia e não

contabilizavam-se as crianças.

Outros tantos levantamentos foram realizados na época que sucede o Brasil Colônia

e não cabe aqui elucidar todos. Diversos documentos estat́ısticos da época são facil-

mente encontrados digitalizados no acervo do site www.memoria.org.br, de curadoria do

Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro.

No século XX, com o intuito de centralizar as informações e reorganizar os serviços

estat́ısticos no Brasil, no ano de 1933 é apresentado um anteprojeto de um Instituto

Nacional de Estat́ıstica (INE). Projeto este que foi elaborado por iniciativa do então

ministro da Agricultura Juarez Távora tendo a sua comissão dirigida por Leo de Affonseca,

chefe do recém-criado Departamento Nacional de Estat́ıstica. O relator deste projeto

foi Mário Augusto Teixeira de Freitas, então Diretor Geral de Informações, Estat́ıstica

e Divulgação do Ministério da Educação e Saúde Pública, que viria a ser o primeiro

secretário-geral do IBGE.

Este último é conhecido por combinar a maior visão de futuro com o maior grau

de experiência em gerenciamento de informações territoriais dentre os mencionados no

parágrafo anterior. Além disso, ele é responsável pela criação de um eficiente sistema de

informações que cobriam todos os munićıpios mineiros e, pela notoriedade deste trabalho,

foi convidado, em 1930, para a 1o Conferência Nacional de Estat́ıstica para apresentar suas

33 teses intituladas de “Algumas Novas Diretivas Para o Desenvolvimento da Estat́ıstica

Brasileira”(Freitas, 1934).

Passado alguns anos, já em 1936, é instalado o INE, legalmente instituida em 1934

por meio do Decreto no 24.609, pelo então presidente Getúlio Vargas. Já no ano de 1938,

através do decreto-lei no 218, é criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica

(IBGE) a partir do INE. O IBGE teria então dois órgãos colegiados e autônomos: o

Conselho Nacional de Geografia (CNG); e o Conselho Nacional de Estat́ıstica (CNE).

Anos mais tarde, mais precisamente no ano de 1953, foi fundada a Escola Brasileira de

Estat́ıstica vinculada ao IBGE. Posteriormente chamada de Escola Nacional de Ciências
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Estat́ıticas, doravante denomindada ENCE (2018), é a primeira faculdade de estat́ıstica

da América Latina e teve sua primeira turma de formandos no ano de 1957. Somente em

1965 é assinada a lei de no 4.739 que regulamentaria a profissão no Brasil.

Entre meados da década de 80 e no ińıcio dos anos 90, a escola passou por uma forte

crise institucional. Uma comissão de reforma administrativa foi convocada e levantou

questões como a validade ou não da pertinência na estrutura do IBGE de uma escola

de graduação, ameaçando assim a existência da mesma. Apesar dos apelos sociais e

institucionais desde o ińıcio deste movimento para que não transformassem a faculdade

em um centro de treinamento e formação de pessoal para o IBGE e o Sistema Estat́ıstico

Nacional, somente em junho de 1990 foi de fato comunicado à sociedade a manutenção

dos cursos de graduação e pós-graduação.

Atualmente, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Ańısio Teixeira, INEP (2017), o Brasil conta com 34 instituições de ensino que oferecem o

curso de estat́ıstia, sendo que somente duas universidades particulares oferecem este curso.

Além disto, podemos perceber uma maior concentração nas regiões Sudeste e Nordeste,

destaque para o estado de São Paulo, com 7 universidades, cabendo ressaltar que este é o

único estado com iniciativa privada neste quesito, e Paráıba com 3, como pode ser visto

na distribuição no mapa da Figura 1 retirado do site do Conselho Regional de Estat́ıstica

da 3o região, CONRE-3 (2018). Caso seja de interesse do leitor, no mesmo site pode ser

encontrada a listagem completa destas instituições com o ńıvel educacional que oferecem.

Outra informação que é posśıvel, a partir dos dados divulgados por aquele instituto,

averiguar é o quantitativo de vagas abertas e o quantitativo de concluintes, anualmente.

O primeiro encontra-se num patamar de cerca de 1.500 a 1.700 vagas nos últimos anos. Já

a informação do montante de formandos anuais encontra-se bem representado pela Figura

2.
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Figura 1: Locais das Universidades brasileiras onde é oferecido o curso de Estat́ıstica em
algum ńıvel
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Figura 2: Quantitativo de profissionais estat́ısticos (CBO 2112) formados anualmante a
ńıvel Brasil
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3 Base de dados e Métodos

Neste caṕıtulo serão apresentados os dados utilizados para obtenção do banco assim

como os métodos empregados para desenvolver o trabalho. Na primeira seção são descritos

os procedimentos para obtenção dos dados e as variáveis estudadas. A seção seguinte

apresenta, de forma sucinta, toda a metodologia necessária para as análises propostas.

3.1 Base de dados

A base de dados utilizada nesse trabalho foram as Relações Anuais de Informações

Sociais, doravante denominadas RAIS, dos anos de 2007 a 2017. Estas configuram a

última década de dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

até a data que estes dados foram coletados para a análise que propomos.

A obtenção destes dados se dá mediante a obrigatoriedade das empresas, ou empre-

gadores de forma geral, informarem ao MTE dados dos seus empregados e da empresa

em questão. Este tipo de ação é realizado por meio da contabilidade, da empresa ou

do empregador, que detém todas as informações que serão necessárias para o correto

preenchimento da declaração e, por meio de um programa disponibilizado pelo próprio

ministério, semelhante ao do Imposto de Renda, a declaração é entregue utilizando-se

da internet. Estes dados são posteriormente utilizados pelo governo para controle da

atividade trabalhista no páıs, provimento de dados para a elaboração de estat́ısticas do

trabalho e disponibilizar as informações do mercado de trabalho às entidades governa-

mentais. Com base nisto, é posśıvel atender as demandas de estudos técnicos estat́ısticos

e atuariais, além da legislação da nacionalização do trabalho, de controle dos registros

do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e outras arrecadações e benef́ıcios

previdenciários (MTE, 2017).

Para a obtenção destes dados, é necessário visitar primeiro o site ftp://ftp.mtps.gov.

br/. A partir dáı, então, será necessário clicar em pdet, posteriomente em microdados e

em seguida RAIS. Nele, será exposto diversas pastas referentes aos anos disponibilizados
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pelo Governo. Ao abrir uma pasta de um determinado ano, serão apresentados dois

tipos de arquivos compactados: a RAIS por Unidade Federativa (UF) e o arquivo ESTB.

O primeiro é o qual cada linha representa um v́ınculo empregat́ıcio e cada coluna é ou

uma caracteŕıstica da vaga no qual o indiv́ıduo ocupa ou alguma caracteŕıstica própria

do empregado, sendo este arquivo o alvo deste trabalho. Já o segundo arquivo difere-

se do primeiro por cada linha representar um empregador e por não conter informações

individuais de seus vinculados. Cabe ressaltar que os dados referentes aos anos de 2002

até 2017 possuem o mesmo layout - mesma estrutura de variáveis. Portanto, caso seja de

interesse do leitor buscar informações anteriores a este peŕıodo, o mesmo deve atentar-se

aos diferentes layouts apresentados.

A identificação das variáveis assim como suas codificações ficam a cargo de outro

arquivo. Para a obtenção dos mesmos, deve-se seguir o mesmo caminho já elucidado.

Porém, ao invés de abrir a pasta referente ao ano que deseja-se, deve-se abrir a pasta

Layouts. Feito isto, será exibido duas opções: Estabelecimentos, ou seja, ESTB, e Vı́nculos.

A decisão de qual pasta abrir ficará a cargo de qual tipo de arquivo esteja trabalhando.

A identificação e codificação das informações utilizadas neste trabalho estão dispońıveis

no Anexo A.

Após o levantamento dos arquivos necessários para o trabalho, foi utilizado o programa

R (R Core Team, 2017) para a leitura e confecção da base de dados.

Para isto, foram selecionados da base original somente as informações referentes aos

empregados que mantiveram seus v́ınculos ativos no decorrer dos anos supracitados e que

fossem contratados como profissionais de estat́ıstica, de acordo com a CBO Famı́lia 2112

- Profissionais de Estat́ıtica. Cabe aqui destacar que estes dados são um retrato pontual

das condições de trabalho no último dia de cada ano. Portanto, não se sabe dizer se a

vaga foi ocupada por um ou mais profissional no decorrer do ano, somente se ela no dia

31/12 estava preenchida ou não.

Além disso, deve-se reforçar a ideia de que estes são profissionais de ńıvel superior e,

caso seja de interesse do leitor, a profissão Auxiliar de Estat́ıstica, que requer ńıvel médio

completo mais curso básico de qualificação, encontra-se inscrita na CBO Ocupação 2002

411035.
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3.2 Métodos

Nesta seção, serão apresentados os métodos utilizados neste trabalho. Para tanto,

inicialmente serão descritos as técnicas para a realização de uma análise descritiva e em

seguida, será apresentado a Análise de Correspondência Simples para depois ser introdu-

zido o conceito de Análise de Correspondência Múltipla.

3.2.1 Análise Descritiva

Neste trabalho, alguns métodos descritivos foram utilizados para entender melhor

as variáveis estudadas e para fazer comparações entre as variáveis por grandes regiões

brasileiras (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste). Nas análises de uma única

variável (análise univariada) foram empregados os conceitos de média, mı́nimo, máximo e,

em alguns casos, a dispersão, seja ela feita através da variância ou do intervalo interquartil.

Em outros casos, foram relacionados pares de variáveis (análise bivariada) na forma

de tabelas de contingências além de suas representações gráficas.

3.2.2 Deflator

Como este trabalho é pautado em informações, tais como renda mensal e renda média

anual, que sofrem variações pela inflação no ano, faz-se necessário o uso de um deflator

capaz de dar a devida dimensão a mesma e que traga os valores a um patamar de ano

base, neste caso 2017. Somente após esta etapa, é justo a comparação ano a ano, tendo

em vista que foi retirado o efeito da inflação e, portanto, não seria viesado.

Para isto, foi utilizado o INPC (́Indice Nacional de Preços ao Consumidor) fornecido

pelo IBGE. Esse ı́ndice foi criado no intuito de acompanhar a evolução do poder de

compra dos salários e é obtido através da variação dos preços da cesta básica de consumo

de uma famı́lia cujo rendimento familiar esteja compreendido entre 1 a 6 salários mı́nimos

(IBGE, 2016). Deste modo, é de perfeita utilização para o trabalho. O modus operandi

de utilização é de certa forma simples e pode ser encontrado no livro já referenciado.

Assim, a t́ıtulo de comparação, para comprar em 2017, uma cesta básica que custava

R$ 100,00 reais em 2007, deve-se desembolsar uma quantia de R$ 180,49, conforme Tabela

1.
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Tabela 1: Tabela de custos a preço de 2017
Ano Preço ano corrente (R$) Multiplicador INPC Preço a custo de 2017 (R$)
2007 100,00 1,804893 180,49
2008 100,00 1,695031 169,50
2009 100,00 1,628056 162,81
2010 100,00 1,529191 152,92
2011 100,00 1,441546 144,15
2012 100,00 1,357416 135,74
2013 100,00 1,285887 128,59
2014 100,00 1,210494 121,05
2015 100,00 1,285887 108,78
2016 100,00 1,087828 102,07
2017 100,00 1,000000 100,00

3.2.3 Análise de Correspondência Simples (AC)

Desenvolvida inicialmente pelo estat́ıstico francês Jean-Paul Benzérci nos anos 60 e 70,

a AC mais recentemente começou a ganhar notoriedade após a popularização desta técnica

em páıses de ĺıngua inglesa. John D. Carroll, Paul E. Green e Catherine M. Schaffer são

alguns dos estudiosos que ajudaram na difusão deste método. No entanto, é justo salientar

que, de modo independente, procedimentos similares foram desenvolvidos em diversos

páıses e ficaram conhecidos como por exemplo, em uma tradução livre, escala ótima, média

rećıproca, pontuação ótima, dentre outras nomenclaturas. Cabe aqui destacar também,

outro grande desenvolvedor, se não o mais conhecido, do tema: Michael J. Greenacre

(1984), cuja publicação mais famosa é o livro Theory and Applications of Correspondence

Analysis.

A AC é uma técnica descritiva explanatória desenvolvida para analisar tabelas de con-

tingência e verificar posśıveis correspondências entre as duas variáveis estudadas. O resul-

tado obtido é similar à informação apresentada pela técnica de Análise Fatorial(Mingoti,

2013) diferenciando-se desta por, dentre outros aspectos, permitir explorar a estrutura

das variáveis categóricas contidas na tabela de contingência.

Para ilustrar a aplicabilidade do método, foi elaborado um exemplo simples com duas

variáveis que serão utilizadas neste trabalho para facilitar o entendimento. Trata-se de

uma tabela de dupla entrada, Grande Região e Faixa Salarial, esta última definida em

salários mı́nimos, conforme a Tabela 2.

Tendo isto como base, é posśıvel abstrair que estas 4 colunas sejam eixos do espaço

em R4 e que é posśıvel determinar a distância euclidiana dentre os pontos descritos pelas

coordenadas das 5 linhas distintas. Essa distância calculada no R4 seria suficiente para
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Tabela 2: Distribuição das frequências entre as variáveis Grande Região e Faixa Salarial
em Salário Mı́nimo (SM)

Grande Região Até 3 SM De 3 a 7 SM De 7 a 20 SM Mais de 20 SM Total
Norte (NO) 4 2 3 2 11

Nordeste (NE) 4 3 7 4 18
Centro-Oeste (CO) 25 10 12 4 51

Sul (S) 18 24 33 13 88
Sudeste (SE) 10 6 7 2 25

Total 61 45 62 25 193

determinar a similaridade dentre os pontos. Mas seria isto viável para todo conjunto de

dados? Não haveria outra forma de se analisar isto de modo que se possa reproduzir gra-

ficamente? De fato, há; e estas são as principais motivações para o uso e desenvolvimento

deste método.

Portanto, a ideia principal desta técnica é, com base num conjunto de dados com

inúmeras variáveis categóricas, ser posśıvel reduzir o espaço dimensional de modo a re-

produzir a maior parte da informação, se não toda, relativa a similidariedade dos grupos

e como estes se comportam entre si.

Para continuar com o exemplo base, se faz necessário introduzir alguns conceitos

muito importantes. Vale lembrar que o script utilizado para confecção deste exemplo

encontra-se no AnexoB.

Definição 3.2.1 Matriz de dados: é a matriz inicial de dados oriunda da tabela de dupla

entrada.

Portanto, a partir da Tabela 2, tem-se a matriz XIxJ da forma:

XIxJ =



4 2 3 2

4 3 7 4

25 10 12 4

18 24 33 13

10 6 7 2


. (3.1)

Perceba que a matriz XIxJ é numericamente igual aos valores encontrados da Tabela

2, exceto pelos totais. A matriz de correspondência, que será definida mais a frente, PIxJ

é calculada com base nesta matriz.

Definição 3.2.2 Variáveis Ativas: são variáveis que contribuem para o cálculo em si e
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são usadas para definir o espaço geométrico onde o conjunto de dados será avaliado.

Definição 3.2.3 Variáveis Suplementares: são variáveis que não contribuem para o cálculo,

porém podem ser utilizadas para auxiliar na interpretação dos resultados.

Definição 3.2.4 A Matriz de correspondência PIxJ é calculado mediante o valor encon-

trado pelas frequências relativas, ou seja, cada célula de XIxJ é divivida pelo total de

elementos N de forma que a soma de todas as frequências seja igual a um.

Como a AC representa as correspondências entre as duas variáveis categóricas, faz-se

necessário descobrir a distribuição conjunta destas. Desta forma, para cada observação

xixj, oriunda da matriz XIxJ , teremos uma probabilidade (em termos de AC: peso), a ele

associado da forma:

Pixj =
xixj
N

, onde i = 1, 2,...,I e j = 1, 2, ..., J. (3.2)

Seguindo com o exemplo dado, tem-se que:

PIxJ =



0, 02 0, 01 0, 02 0, 01

0, 02 0, 02 0, 04 0, 02

0, 13 0, 05 0, 06 0, 02

0, 09 0, 12 0, 17 0, 07

0, 05 0, 03 0, 04 0, 01


. (3.3)

Definição 3.2.5 Massa: é o somatório das frequências relativas calculadas na matriz P

por linha e por coluna.

Deste modo, será chamado pi+ =
n+j

N
como sendo a massa da i-ésima linha. Sendo as-

sim, este vetor equivale ao centro de gravidade da nuvem dos elementos da linha, também

chamado de centróide (l = [p1+, p1+, ..., pI+]T), e reflete a importância de uma determi-

nada categoria em relação as demais. O racioćınio análogo é empregado as colunas e o

vetor de massas de colunas será definido por c. Com base em nossa matriz P calculada

em 3.3, tem-se:

l =
[
0, 06 0, 09 0, 26 0, 46 0, 13

]T
, (3.4)

c =
[
0, 32 0, 23 0, 32 0, 13

]T
. (3.5)
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Definição 3.2.6 Perfis de linha e de coluna: matriz da distribuição condicional

Ou seja, cada elemento do vetor do perfil de linha (Pl) será a probabilidade do evento

representado pela coluna j ocorrer tal que o evento representado pela linha i ocorreu. De

interpretação similar, o inverso é empregado no perfil de coluna (Pc). Para isto, basta

seguir os seguintes passos

Inicialmente define-se a matriz diagonal dos vetores de massa de linha (Dl) 3.4 e de

coluna (Dc) 3.5. Em nosso exemplo, tem-se que:

Dl =



0, 06 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

0, 00 0, 09 0, 00 0, 00 0, 00

0, 00 0, 00 0, 26 0, 00 0, 00

0, 00 0, 00 0, 00 0, 46 0, 00

0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 13


, (3.6)

Dc =


0, 32 0, 00 0, 00 0, 00

0, 00 0, 23 0, 00 0, 00

0, 00 0, 00 0, 32 0, 00

0, 00 0, 00 0, 00 0, 13

 . (3.7)

Assim, os perfis serão calculados da seguinte forma:

Pl = D−1l P =



0, 37 0, 18 0, 27 0, 18

0, 22 0, 17 0, 39 0, 22

0, 49 0, 20 0, 23 0, 08

0, 20 0, 27 0, 38 0, 15

0, 40 0, 24 0, 28 0, 08


, (3.8)

Pc = D−1c PT =


0, 07 0, 07 0, 41 0, 30 0, 16

0, 04 0, 07 0, 22 0, 53 0, 13

0, 05 0, 11 0, 19 0, 53 0, 11

0, 08 0, 16 0, 16 0, 52 0, 08

 . (3.9)

Definição 3.2.7 Centróide: centro de massa de gravidade do sistema de pontos de massa

(Benzécri, 1992).

Portanto, para se determiná-lo, faz-se necessário o cálculo da média das componentes

de cada eixo de base ponderadas pela sua respectiva massa. Em suma, é uma forma de
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generalização da média aritmética.

Sendo assim, o centróide de linha será da forma:

Cl = PT
l l =


0, 31

0, 23

0, 32

0, 13

 . (3.10)

Enquanto o centróide de coluna será da forma:

Cc = PT
c c =



0, 06

0, 09

0, 26

0, 46

0, 13


. (3.11)

Definição 3.2.8 Distância Qui-Quadrado: medida diretamente relacionada a associação

entre as duas variáveis.

Em suma, uma distância maior pode indicar uma não relação entre os ńıveis das

variáveis enquanto uma menor, o inverso. Para este cálculo, em sua maioria das vezes,

utiliza-se a distância euclidiana, que é a raiz do somatório do quadrado da diferença das

coordenadas. Sendo a sua distância quadrada, portanto, o somatório do quadrado da

diferença das coordenadas.

Em notação matricial, a distância entre um perfil de linha i e da coluna j e seus

respectivos centróides Cl e Cc dá-se da forma:

d2Pli
,Cl

= (Pli − Cl)
TD−1c (Pli − Cl), (3.12)

d2Pci ,Cc
= (Pci − Cc)

TD−1r (Pci − Cc). (3.13)

Portanto, ao calcular a distância entre primeiro perfil de linha e o centróide de linha,

o resultado será 0,047, conforme a seguir:
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d2Pl1
,Cl

= (Pl1 − Cl)
TD−1c (Pl1 − Cl) ∼=

∼=
[
0, 36 − 0, 32 0, 18 − 0, 23 0, 27 − 0, 32 0, 18 − 0, 12

]


3, 16 0, 00 0, 00 0, 00

0, 00 4, 29 0, 00 0, 00

0, 00 0, 00 3, 11 0, 00

0, 00 0, 00 0, 00 7, 72




0, 05

−0, 05

−0, 05

0, 05



∼=
[
0, 05 −0, 05 −0, 05 0, 05

]


0, 15

−0, 22

−0, 15

0, 40


∼= 0, 047

De forma análoga tem-se a distância entre perfis de linha distintos ou de dois perfis

de coluna distintos.

d2Pli
,Plj

= (Pli − Plj)
TD−1c (Pli − Plj), (3.14)

d2Pci ,Pcj
= (Pci − Pcj)

TD−1l (Pci − Pcj). (3.15)

A grande vantagem deste recurso está no fato de que se dois perfis de linha são

distribuidos de forma equivalente, então estes podem ser convergidos em um único perfil

sem perdas nas caracteŕısticas geométricas no perfil de coluna. Isto permite acumular

a massa de dois pontos em um único sem afetar a geometria da nuvem de pontos. A

este fenômeno dá-se o nome de Prinćıpio da Equivalência Distributiva e a sua prova

encontra-se no livro do Greenacre (1984) na seção 4.1.17.

Definição 3.2.9 Inércia: termo usado em analogia a definição utilizada em f́ısica “mo-

mento de inércia”. Estatisticamente falando, é a medida de dispersão dos dados, seme-

lhante a variância, conhecido pelo coeficiente φ.

Esta também está relacionada da seguinte forma φ2 = χ2

n
, onde n representa o número

total de observações e χ2 é a estat́ıstica do coeficiente de correlação de Pearson. Porém
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há uma outra maneira de se calcular esta variabilidade dos dados:

φ2 =
I∑
i=1

J∑
j=1

(pij − licj)
2

licj
, (3.16)

Ou, na forma matricial:

φ2 = trl[Dl(Pl − cT)D−1c (Pl − cT)T] (3.17)

A inércia total é a mesma calculada pela linha quanto pela coluna, conforme descrito

em Greenacre (1984) na página 86. No exemplo base, a inércia total é no valor de 0,085.

No entanto, para que a distância euclidiana comentada no ińıcio desta definição seja

igual a distância qui-quadrado, é necessário alterar a escala dos eixos e as coordenadas

dos pontos pelo inverso da raiz quadrada de c e l.

Desta forma, deve-se recalcular os perfis, PETl e PETc, assim como os seus respectivos

centróides, CETl e CETc, da forma:

PETl = PlD
− 1

2
c , (3.18)

PETc = PcD
− 1

2
r , (3.19)

CETl = PETT
l l, (3.20)

CETc = PETT
c c. (3.21)

E, se caso for de interesse centralizar os centróides, ou seja, transladar os mesmos

para a origem do sistema de eixos, basta recalcular as novas coordenadas centralizadas da

forma a realizar a diferença das coordenadas de cada perfil pelas coordenadas do centróide,

ambas do espaço já transformado. Portanto, o perfil centralizado de linha e coluna será

da forma:

CCl = PETl − CETT
l , (3.22)
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CCc = PETc − CETT
c . (3.23)

E sua coordenada ponderada pela massa será da forma:

CCPl = D
− 1

2
l A, (3.24)

CCPc = D
− 1

2
c B. (3.25)

Onde A e B são as matrizes de reśıduos desta forma padronizados e, seguindo na

forma do exemplo discutido nesta seção:

A = D
−1/2
l (P − lc′)D−1/2c =



0, 02 −0, 03 −0, 02 0, 03

−0, 05 −0, 04 0, 04 0, 08

0, 16 −0, 04 −0, 08 −0, 07

−0, 13 0, 06 0, 06 0, 03

0, 05 0, 01 −0, 03 −0, 05


, (3.26)

B = D−1/2c (P T − cl′)D−1/2r =


0, 02 −0, 05 0, 16 −0, 13 0, 05

−0, 03 −0, 04 −0, 04 0, 06 0, 01

−0, 02 0, 04 −0, 08 0, 06 −0, 03

0, 03 0, 08 −0, 07 0, 03 −0, 05

 . (3.27)

Portanto, a matriz CCPl será formada em suas linhas pelas coordenadas dos perfis

de linha, já no espaço transformado e centradas no centróide. De fato, esta é a maior

motivação de se fazer esta translação. Os novos pontos ai no espaço são o produto

da massa do perfil com a distância do perfil já calculada pela matriz CC. E, como

consequência, a inércia será tal qual o quadrado da distância ponderada pelo perfil (φ2
li

=

lid
2
(PETli ,CETl)

). Cabe ressaltar que pensamento análogo deve ser levado a CCPc.

Além disto, ao realizar o CCPT
l CCPl e CCPT

c CCPc encontra-se uma matriz de

variâncias e covariâncias dos reśıduos dos perfis de linha e coluna no espaço transfor-

mado, doravante denominada de matriz S e Z, respectivamente. Com isto, tem-se que

os elementos da diagonal principal de cada uma destas matrizes é a inércia relativa aos

eixos na sua base e seu traço é a inércia total.
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Definição 3.2.10 Dimensionalidade: A dimensão máxima da representação gráfica da

AC será tal qual o mı́nimo entre I e J subtráıdo de uma unidade

Embora não haja um consenso entre os estudiosos para a determinação do número

exato de dimensões a qual deve ser reduzida a AC, foram convencionados alguns critérios

para este número. O primeiro método é o mais comumente usado neste método. Trata-se

de uma pré-definição da porcentagem de inércia acumulada que seria capaz de explicitar

a variação dos dados de maneira satisfatória, algo em torno de 70% a 80%.

Já o outro método é uma análise do Screeplot, semelhante a análise também usada

em análise fatorial, em que é analisado no gráfico a existência de um ponto de inflexão.

Este é o exato ponto no qual a inclusão de mais dimensões não trará benef́ıcios à análise,

devendo assim ser selecionado o número imediatamente a esquerda do ponto de inflexão.

No exemplo, foi utilizado o primeiro critério e foi decidido usar duas dimensões que

juntas explicam 99,5% da variabilidade dos dados, como é possivel ver na Figura 4.

A fim de minimizar as distâncias destes pontos até os eixos, ou seja, centralizar os

pontos, costuma-se fazer o uso da técnica conhecida como Singular Value Decomposi-

tion (Decomposição em Valores Singulares), doravante chamado de SVD. Em suma, este

método computacional fatora a matriz de perfis padronizados em três outras matrizes,

conforme abaixo.

S = UDλV
T , (3.28)

Z = UDλV
T . (3.29)

onde:

• Dλ é a matriz diagonal que contém os autovalores de S em ordem descrescente

λ21 ≥ ... ≥ λ2k, onde k é o tamanho da dimensão;

• UTU = V TV = I;

• U : matriz de autovalores à esquerda que são ortonormais as colunas da matriz de

dados e são os autovetores do produto da matriz transposta de dados com a matriz

de dados com autovalores associados λ21...λ
2
k;

• V : matriz de autovalores à direita que são ortonormais as linhas da matriz de dados

e são os autovetores do produto da matriz de dados com a transposta da matriz de
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dados com os mesmos autovalores associados λ21...λ
2
k.

No exemplo 2, com base na matriz S e nos cálculos efetuado pelo software R(R Core

Team, 2017) por meio da função ”svd”, temos :

U ∼= V ∼=



−0, 06 −0, 46 0, 83 −0, 08

0, 29 −0, 74 −0, 51 −0, 17

−0, 72 −0, 05 −0, 13 −0, 68

0, 58 0, 39 0, 11 −0, 67

−0, 26 0, 28 −0, 14 0, 22


, (3.30)

Dλ
∼=


0, 07 0, 00 0, 00 0, 00

0, 00 0, 01 0, 00 0, 00

0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

 . (3.31)

Deste modo, conclui-se que, conforme os valores apresentados na matriz Dλ, neste

exemplo, deve-se de fato escolher a dimensão 2, como mencionado anteriormente, visto

que a partir desta não há contribuição significativa dos eixos na inércia total. O racioćınio

análogo pode ser empregado na matriz Z e chega-se a mesma conclusão.

Com isto, deve-se recalcular CCPl e CCPc de modo a compensar a escolha do número

de dimensões conforme os critérios já abordados.

CCPDl = UDαV
T, (3.32)

onde:

Dα = D
1
2
λ =


0, 27 0, 00 0, 00

0, 00 0, 10 0, 00

0, 00 0, 00 0, 02

 (3.33)

U = CCPlV D
−1
α (3.34)

V = CCPT
l UD

−1
α (3.35)

Cabe aqui ressaltar que, para determinar o CCPDc basta igualar ao transposto de
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CCPDl, ou seja, CCPDc = (CCPDl)
T = V DαU

T.

A partir dáı, torna-se fácil determinar as coordenadas para o gráfico

1. Coordenadas das linhas principais:

F = D
− 1

2
l UDα =



−0.07 0.19 0.07

0.26 0.24 −0.03

−0.38 0.01 −0.01

0.23 −0.06 0.00

−0.20 −0.08 −0.01


. (3.36)

2. Coordenadas das colunas principais:

G = D
− 1

2
c V Dα =


−0.39 0.03 −0.00

0.10 −0.14 0.02

0.20 −0.01 −0.03

0.29 0.20 0.03

 . (3.37)

3. Coordenadas das colunas padronizadas:

Γ = D
− 1

2
l U =


−1, 44 −0, 30 −0, 04 1, 00

0, 36 1, 41 1, 08 1, 00

0, 72 0, 07 −1, 26 1, 00

1, 07 −1, 98 1, 29 1, 00

 . (3.38)

4. Coordenadas das colunas padronizadas:

Φ = D
− 1

2
c V =


−1, 44 −0, 30 −0, 04 1, 00

0, 36 1, 41 1, 08 1, 00

0, 72 0, 07 −1, 26 1, 00

1, 07 −1, 98 1, 29 1, 00

 . (3.39)

O desenvolvimento matemático completo pode ser encontrado em Greenacre (1984).

Para finalizar, com as coordenadas já calculadas, basta plotar os pontos conforme a

quantidade de dimensões desejada em um gráfico, neste caso duas dimensões, conforme

Figura 3. Com isso, a correta interpretação dos dados, neste caso simplório, é que tem-se

forte relação de indiv́ıduos com os mais baixos salários com a região Centro-Oeste do páıs

e, por outro lado, os maiores salários estão mais fortemente ligados a região Nordeste.
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Ainda sobre este aspecto, tem-se que os salários medianos, compreendidos entre 3 a 20

salários mı́nimos, são associados a região Sul. Já as demais regiões, Norte e Sudeste, neste

exemplo, não apresentaram relação com qualquer outra categoria das variáveis presentes

no problema.

Já para avaliarmos cada ponto para cada dimensão, devemos calcular o cosseno entre

estes vetores. Sua interpretação é uma analogia a correlação do ponto no espaço com a

dimensão a ser analisada.

Deve-se levar em consideração que estas medidas sempre se referem ao método, diga-se

padrão,(Chi-quadrado). Um baixo valor nesta estat́ıstica deve ser interpretado da forma

que a dimensão escolhida para cálculo não representa de forma satisfatória a linha ou a

coluna analisada.

Após estes cálculos, é necessário fazer o julgamento da solução encontrada. No en-

tanto, este julgamento não pode ser executado de modo arbitrário. Uma boa solução será

aquela que representar mais adequadamente todos os pontos, ou a sua maioria, de modo

que a distância entre eles seja aproximadas por um grau satisfatório.

Para isto, utilizaremos como base da cŕıtica a ser efetuada algumas estat́ısticas já

calculadas. São elas as próprias coordenadas padronizadas, a qualidade, a inércia relativa

a cada dimensão e o cosseno.

3.2.4 Análise de Correspondência Múltipla - ACM

A ACM pode ser considerada como uma extensão da AC para mais de duas variáveis

categóricas. A diferença básica entre os dois tipos de análise, além da já mencionada, é a

forma de como os dados são expostos.

Na ACM, os dados são apresentados em uma matriz indicativa, onde os valores en-

contrados nos cruzamentos são, geralmente, representado pelo número 1, quando a carac-

teŕıstica descrita na variável é pertinente ao elemento, e pelo número 0, caso contrário.

Considerando novamente os dados do exemplo anterior, a Tabela 3 formalizando para

uma matriz indicadora, seria da forma:

Assim sendo, a correta leitura dos dados desta matriz se dá pelo seguinte racioćınio:

selecionado o caso do indiv́ıduo representado pelo Id 193 temos que ele pertence ao

conjunto de funcionários do ńıvel secretário e, além disto, fuma cigarros da categoria

heavy.
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Tabela 3: Matriz indicadora
Grande Região Faixa Salarial(SM)

Id NO NE CO S SE ≤3 3<≥7 7<≥ 20 ≥ 20
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
193 0 0 0 0 1 0 0 0 1

A vantagem deste tipo de formatação é a possibilidade de adicionar mais informações

sobre os indiv́ıduos. Se por acaso for necessário incluir as variáveis Masculino e Feminino,

basta adicionar a direita da tabela as informações correspondentes em cada linha. Outra

vantagem é que é posśıvel, caso não se tenha dispońıvel a informação por algum motivo,

utilizar a probabilidade de um elemento pertencer a uma determinada categoria, não

sendo necessário portanto utilizar a codificação 0 e 1 em todos os casos, evitando assim o

descarte de informações.

Deve-se salientar que todas as metodologias de interpretação dos resultados da ACM

são análogas a AC. No entanto, essas estat́ısticas são inerentes à inércia total associada

a matriz indicadora. Outro ponto que merece destaque é o fato de que, a medida que

aumentam-se a quantidade de variáveis na ACM, há uma tendência, de modo geral, de

perda da capacidade explicatória da técnica. Ou seja, é esperado que, de certa forma,

a variância total explicada calculada pela ACM seja menor que quando calculada pela

AC, quando comparado eixo a eixo - dimensão a dimensão. Porém, isto de forma alguma

desqualifica a sua empregabilidade.

Neste sentido, é comum deparar-se na literatura que utiliza dados reais a variância

explicada em torno de 25 a 40 % nas duas primeiras dimensões, por exemplo. Este aspecto

pode ser inclusive verificado em artigos publicados tais como Mota et al.(2007), Aranha

et al. (2004) e Alves et al. (2009) .
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Figura 3: Nuvem de pontos com base nas coordenadas principais
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4 Análise e Discussão

Neste caṕıtulo será levantado algumas das caracteŕısticas dos estat́ısticos que estão

empregados no mercado de trabalho nacional assim como as das vagas ofertadas. Deste

modo, pretende-se analisar a evolução pontual (compreendido entre os anos de 2007 a

2017) de algumas variáveis que compõem o banco de dados e, por fim, compreender a

forma como estas variáveis se relacionam.

4.1 Análise descritiva

Neste tópico, será apresentado, primeiramente, a análise descritiva separada em dois

blocos: caracteŕısticas do indiv́ıduo e caracteŕısticas das vagas ofertadas. O primeiro será

composto pelas variáveis Sexo, Idade, Raça e Escolaridade e o segundo pelas variáveis

Salário, Quantidade de Horas Contratadas, Quantidade de Vagas Ocupadas, Porte do

Empregador, Tipo de Vı́nculo e CNAE.

Estas análises iniciais são de fato necessárias para compreendermos melhor nosso

público alvo. Fazendo isto, será posśıvel compreender melhor a atmosfera dos dados que

estão sendo trabalhados e isso permitirá uma melhor análise dos resultados da ACM.

4.1.1 Caracteŕısticas dos indiv́ıduos

Sexo

Embora haja um crescimento notório na participação feminina em cursos da área de

exatas em busca do equiĺıbrio entre os sexos, os homens ainda se sobressaem neste aspecto.

No mercado de trabalho dos estat́ısticos não é diferente. Pode-se acompanhar na Figura

5 a trajetória desta evolução no decorrer da última década.

Ao analisar somente os percentuais e as relações ano a ano, isto sugere que há um certo

equiĺıbrio harmônico e estagnado entre a distribuição dos diferentes sexos com uma leve
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Figura 5: Frequência do sexo do trabalhador estat́ıstico (CBO 2112) no Brasil por região

vantagem para os homens. A ńıvel Brasil, isto se torna ainda mais claro no ano de 2010,

onde as mulheres ocupavam cerca de 48% das vagas ofertadas e os homens, 52%. Deve-se

evidenciar, entretanto, que este ano citado apresentou as diferenças mais alarmantes em
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todas as análises descritivas presentes neste trabalho, o que o faz, portanto, ser o ano

talvez mais importante para a análise.

Contudo, este comportamento não pode ser observado nas grandes regiões do páıs.

Historicamente, as regiões Nordeste e Sudeste são as mais equiparáveis neste sentido,

embora não tenha sido sempre assim. No Nordeste, por exemplo, 2/3 da população da

análise era composta por homens nos anos de 2007 e 2008. Já o Sudeste vem aumentando

a sua disparidade entre os sexos desde o ano de 2013. Para se ter uma idéia disto, neste

mesmo ano a diferença em pontos percentuais que era de 4,6, saltou para 16,8 em 2017,

ambas em favor dos homens. Em 2007 esta diferença era de apenas 0,6 pontos percentuais

(pp).

Na outra ponta, tem-se a região Centro-Oeste. Esta representa a maior diferença per-

centual entre os sexos, sendo portanto a região mais desigual. Felizmente, este panorama

tem, de forma gradual, melhorado no decorrer dos anos e a diferença, que era cerca de

38pp em 2007, passou a ser de 28pp em 2017.

Idade

Pela recente expansão em território nacional do conhecimento da estat́ıstica e sua

empregabilidade em diversos ramos, imagina-se que o mercado de trabalho é formado

majoritariamente por jovens. Porém, engana-se quem pensa desta forma.

Comparando o mercado de trabalho do Brasil de uma forma geral como mercado vol-

tado a estat́ısticos, tem-se que este possui, além de um maior percentual de empregados

com idade superior a 50 anos na última década, um menor percentual entre os jovens até

29 anos. Ou seja, se fosse considerado somente duas profissões existes, estat́ısticos e não

estat́ısticos, esse último teria mais jovens inseridos no mercado de trabalho, proporcional-

mente falando, que os estat́ısticos.

Pela Figura 6 observamos o boxplot da idade em relação aos anos e as grandes regiões

aqui consideradas. Nele é posśıvel destacar a cont́ınua ascensão dos mais jovens no mer-

cado de trabalho. Este tipo de informação é caracterizada, principalmente, pelo encur-

tamento do intervalo interquartil e pela queda do patamar da mediana no decorrer dos

anos.

Novamente, no ano de 2010 temos a maior discrepância dos dados. A ńıvel Brasil,

temos uma forte queda em relação ao ano anterior na idade dos indiv́ıduos empregados.

Para compreender melhor a dinâmica desta oscilação, tem-se a Figura 7 que nos permite

ver a idade média no transcorrer da última década. Repare que há uma leve tendência
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Figura 6: Boxplot da idade dos estat́ısticos brasileiros (CBO 2112) em anos em relação
aos anos

na queda desta estat́ıstica no Brasil como um todo, embora em algumas regiões não se

possa afirmar o mesmo.
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Este fenômeno é impulsionado principalmente pela região Sudeste que, além de ser a

região com o maior peso (quantidade de vagas voltadas a profissionais estat́ısticos - como

será visto melhor mais a frente), apresentou a maior queda, despencando de uma média

etária de 45 para 39 anos.

Raça

Nesta questão mais social, podemos perceber uma grande quantidade de pessoas que

não tem raça definida. Ou seja, na declaração da empresa contratante não consta a

informação da etnia do contratado.

Esta caracteŕıstica é observada em todos os anos e principalmente no casos de em-

pregadores que contratam por meio de concurso público. A exemplo disto, na Tabela 4,

que refere-se a dados do ano mais recente, tem-se que 59% dos casos são de Raça não

declarada e Estatutários versus apenas 2% nos casos em que o contratado é regido

pelo regime da CLT.

Tabela 4: Distribuição das raças dos estat́ıstico brasileiros (CBO 2112) por tipo de v́ınculo
- Ano de 2017

Tipo de Vı́nculo Raça Quantidade Frequência (%)
CLT Amarela 73 1,9
CLT Branca 1.114 29,0
CLT Ind́ıgena 1 ≈ 0
CLT Parda 249 6,5
CLT Preta 43 1,1
CLT Raça não declarada 75 2,0

Outro v́ınculo Branca 8 0,2
Outro v́ınculo Parda 6 0,2
Outro v́ınculo Preta 2 0,1
Outro v́ınculo Raça não declarada 2 0,1

Estatutário Raça não declarada 2.265 59,0

Esta configuração dificulta e muito o diagnóstico do perfil étnico dos estat́ısticos atu-

antes no Brasil, tendo em vista a massiva perda de informação. Deste modo, para fins

de identificação do biotipo do mesmo, optou-se por desconsiderar os dados considerados

faltantes nesta análise. Portanto, considerou-se apenas os casos em que foi fornecida a

informação da raça do empregado. A śıntese desta caracteŕıstica é melhor representada

pelo Figura 8.

Nestes parâmetros, fica claro e evidente a soberania de pessoas de pele clara sobre as

demais. Estas assumem cerca de 75 a 80 % das vagas dispońıveis no mercado de trabalho.

Cabe ressaltar que, de certa forma, este paradigma vem sendo quebrado e temos tido uma
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Figura 7: Gráfico da idade média dos estat́ısticos brasileiros (CBO 2112) por ano

maior inclusão das outras raças que compõem nossa sociedade, sendo o único incoveniente

a lentidão deste processo.

Escolaridade
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Figura 8: Distribuição das raças dos estat́ısticos brasileiros (CBO 2112) por ano

Pela própria caracteŕıstica do trabalho, indiv́ıduos formados e atuantes como es-

tat́ısticos no Brasil, neste universo tem-se pouca variabilidade de ńıvel de instrução. Sendo

somente posśıvel possuir três ńıveis educacionais: bacharelado, mestrado e doutorado.



4.1 Análise descritiva 44

Fazendo uma divisão entre graduados (bacharéis) e pós-graduados (mestres e douto-

res), temos uma clara distinção no desenvolvimento da formação destes profissionais entre

as regiões. As regiões Norte e Nordeste, por exemplo, possuem, historicamente, os pro-

fissionais menos qualificados se comparados as outras 3 regiões, percentualmente. Neste

sentido, nota-se também o grande avanço na qualificação dos profissionais na região Sul

e Centro-Oeste, principalmente a partir do ano de 2009. Comportamento também obser-

vado nos estados que compõem a região Sudeste porém de forma mais amena, conforme

a Figura 9.

Tais avanços talvez possam ser explicadas pelos incentivos fomentados pelo Governo

Federal nos últimos anos, tais como: o programa Ciências Sem Fronteiras, que permite

os estudantes adquirirem conhecimento no exterior e o aumento do aporte financeiro do

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Além, é claro, da substituição do antigo

e burocrático processo de acesso à universidade pelo Exame Nacional do Ensino Médio

(ENEM) em 2009.

O modus operandi desta prática era simples: a nota do ENEM era vinculada ao

Sistema de Seleção Unificada (SISU) e nele era posśıvel escolher o curso e a instituição de

ensino na qual o candidato tivesse interesse. Desta forma, abrange-se um maior percentual

de jovens e adultos dispostos a dar continuidade aos estudos a ńıvel superior e favorecia

àqueles que tinham dificuldades em dar prosseguimento nas diversas candidaturas seja por

motivos de falta de tempo ou pelos altos custos em alguns casos. Além disto, poderia-se

conseguir bolsas de estudo, integrais ou parciais, em instituições privadas de ensino, o que

certamente aumentou a escolaridade de uma maneira geral.

Apesar destes esforços, por se tratar de um processo lento, em média 4 anos de

graduação, 2 anos de mestrado e mais 4 anos de doutorado, ainda é cedo para creditar

esta recente mudança à estes fatores. É posśıvel, portanto, que nos próximos anos estes

números mudem ainda mais e nos forneçam uma nova perspectiva para o futuro deste

profissional.

4.1.2 Caracteŕısticas da vaga

Quantidade de Horas Contratadas

Um fator determinante para a vaga é a quantidade de horas que serão contratadas.

Neste caso, tem-se que, em geral, quanto maior o peŕıodo de serviços prestados, maior

será o salário. Por este motivo, faz-se necessário esta análise para compor o perfil do
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Figura 9: Distribuição da escolaridade dos estat́ısticos brasileiros (CBO 2112) por ano

estat́ıstico atuante no Brasil.

Em média, segundo a Figura 10, tem-se uma certa estabilidade na quantidade de

horas nas vagas ocupadas a ńıvel Brasil. Somente havendo um pico, suave, diga-se de
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Figura 10: Média de carga horária semanal de trabalho dos estat́ısticos brasileiros (CBO
2112) por ano

passagem, no ano de 2017 onde atingiu a média de 41 horas semanais versus as 40 horas

nos peŕıodos anteriores. Já a ńıvel regional, esta mesma estabilidade é observada nas
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regiões Centro-Oeste e Sudeste. A primeira obteve médias iguais a 40 horas semanais no

transcorrer de todos os anos do trabalho. Já o Sudeste apresentou médias de 41 anos

exceto em 2010 que obteve 42, maior média registrada em todo o páıs.

Já nas demais regiões, esta configuração não apresenta linearidade, sendo, portanto,

inconstante e variando entre 37 a 41 horas. Destaque para o ano de 2010 na região Sul

e Norte em que ambos apresentaram 37 horas em média de trabalho, menores médias

no apanhado geral. Estas médias, provavelmente, serão explicadas em boa parte pela

tipificação de contrato de trabalho que será visto mais a frente.

Quantidade de Vagas Ocupadas

Neste tópico vemos a discrepância na distribuição entre as regiões do Brasil. Fica

clara a massiva concentração destes profissionais na região Sudeste, variando entre 60 a

70%. Porém, embora ainda ofereça um forte ritmo de crescimento em número de vagas,

33%, este vem perdendo espaço no mercado nacional para outras regiões no comparativo

do retrato dos anos 2007 e 2017.

Em segundo lugar, tem-se a região Nordeste como a maior empregadora. Esta apresen-

tou, de longe, a maior taxa de geração de empregos na área. Com seus 95% de crescimento

em números absolutos, agaranhou cerca de 5pp no market share do mercado de trabalho,

entre os anos de 2007 e 2017. Sendo esta também a única região que ganhou espaço neste

cenário.

Em terceiro lugar, no sentido de maior crescimento percentual do número de vagas,

vem a região Norte. Entretanto, esta tem uma pequena, quase irrelevante, participação

nacional que oscila entre 2.6% em 2008 a 4.6% no ano de 2010.

Cabe ressaltar aqui, o ano de 2010 no que se refere a quantidade de vagas. Este ano

é marcado por uma forte queda no número de funcionários estat́ısticos empregados. Esta

lacuna se concentra, quase que unicamente, na região Sudeste. A t́ıtulo de curiosidade,

este fato deve-se a uma grande baixa no número de estat́ısticos no Rio de Janeiro

contratados pelo regime estatutário. Para se compreender a importância deste estado

para esta categoria de profissionais, pode-se observar a Tabela 5. Nela, constam os anos

de 2009 e 2010 e a importância de cada Estado na formação do mercado de trabalho.

Em busca desta explicação, tem-se not́ıcias relacionadas a uma aposentadoria em

massa de funcionários do IBGE. E, embora não se possa afirmar que estes aposentados

são, de fato, estat́ısticos pelos noticiários (Portella, 2017), esta teoria é reforçada por

algumas caracteŕısticas aqui explanadas, tais como queda da idade média e do salário
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Tabela 5: Tabela de comparação de tamanho de mercado de trabalho para estat́ısticos
brasileiros (CBO 2112)

UF Vagas 2009 Frequência (%) Vagas 2010 Frequência (%)
RJ 1100 40,5 225 11,2
SP 559 20,6 651 32,3
RN 147 5,4 34 1,7
DF 142 5,2 165 8,2
PE 115 4,2 151 7,5
CE 101 3,7 117 5,8
MG 96 3,5 115 5,7
PR 88 3,2 115 5,7
BA 79 2,9 89 4,4
RS 71 2,6 78 3,9

Demais UFs 218 8,0 276 13,7

médio. Estes, como esperado, são de certa forma correlacionados no sentido em que,

quanto maior a idade, ou seja, anos de experiência, maior o salário ofertado. Além disto,

outra caracteŕıstica que nos possibilita acreditar nisto é o forte aumento da participação

da iniciativa privada, como será visto a seguir.

Passado este peŕıodo, o mercado de trabalho brasileiro se recupera rapidamente e já

em 2011 não só recupera as vagas fechadas no ano anterior, como supera todo o peŕıodo

passado. E, além disto, segue com uma forte tendência de crescimento conforme os dados

mais recentes indicam. Outro fator importante que leva a crer em um futuro mais pro-

missor para este profissional é o fato de que, conforme afirma o diretor da Associação e

Sindicato dos Servidores do IBGE (ASSIBGE) (Portella, 2017), nos próximos anos, cerca

de 2 mil funcionários do IBGE estariam aptos a solicitar a aposentaria. Portanto, a julgar

pela importância estratégica deste órgão à nação, estaria esta instituição na iminência da

abertura de concursos públicos voltados também à área de estat́ıstica propriamente dita.

Porte

Para definição de porte das empresas pelo número de v́ınculos ativos, existem dois

critérios: o de empresas de comércio e serviços e o de empresas industriais. Estas duas

diferenciam-se pelos critérios das definições das quatro categorias existentes, sendo elas

microempresa, pequeno porte, médio porte e grande porte.

Para este trabalho, utilizou-se o critério de comércio e serviços, onde: empresas com

até 9 funcionários são consideradas microempresa; de 10 a 49 funcionários, pequeno porte

(EPP); de 50 a 99 funcionários, médio porte e, por fim, empresas com mais de 100 v́ınculos

ativos, grande porte. A escolha por este critério é justificada pela baixa adesão destes



4.1 Análise descritiva 49

Sudeste Sul

Nordeste Norte

Brasil Centro−Oeste

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

1000

2000

3000

4000

0

1000

2000

3000

4000

0

1000

2000

3000

4000

Ano

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 V

ag
as

Grande Região
Brasil

Centro−Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

Fonte: RAIS de 2007 a 2017 − MTE

Figura 11: Número de vagas ocupadas por estat́ısticos brasileiros (CBO 2112) por ano

profissionais do estudo na cadeia industrial em todo o peŕıodo compreendido entre os anos

de 2007 a 2017, como será visto mais a frente.

Posto isso, configura-se então a distribuição por porte dos empregadores. Na Figura
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12 é fácil de observar a predominância de empresas de grande porte por todo o peŕıodo

analisado a ńıvel Brasil. Este percentual de empresas de grande porte, em muitos casos,

supera os 90%.

Já a ńıvel regional, o Sul é o único que se diferencia dessa análise. Embora ainda

permaneça uma maior concentração em empresas de grande porte - cerca de 80%, o fato

que mais surpreende neste caso é a participação de EPP’s, que em 2010 chegou ao patamar

de 22,7% e teve em média cerca de 11%, o que em outras regiões não passa da metade

deste percentual em todos os anos.

Tipo de Vı́nculo

Assim como a variável Porte, a variável tipo de v́ınculo também foi agrupada. Neste

caso, foi considerando somente o regime ao qual o indiv́ıduo está inserido, ou seja, para fins

desta análise, tem-se os seguintes grupos: CLT, para aqueles que tem carteira assinada

por tempo indeterminado; Estatutários, para aqueles que são funcionários públicos e,

portanto, admitidos via concurso público e a categoria Outro Vı́nculo, que são aqueles

que são contratados por tempo previamente determinado não importanto o regime. Em

tempo, a t́ıtulo de curiosidade e de não perda de informações, os empregadores são, de

fato, empresas e não pessoas f́ısicas e estão estabelecidas em zona urbana.

Neste aspecto, nota-se uma tendência evolutiva no sentido da absorção destes pro-

fissionais pela iniciativa privada no decorrer dos anos. Este fenômeno é impulsionado,

principalmente, pelos estados da região Sudeste, onde a distribuição entre CLT e Esta-

tutário tende a 50-50 nos últimos anos.

Além disso, observa-se também, com uma maior claridade dos fatos, a mı́nima con-

tratação pontual. Ou seja, por esta caracteŕıstica pode-se inferir que, pela importância e

essencialidade de seus serviços, este é imprescind́ıvel dentro de cada organização, não po-

dendo, portanto, ser contratado por ı́mpeto, muito por conta, também, da complexidade

de suas análises.

Aqui é posśıvel ver também, no ano de 2010, uma queda significativa da participação

de Estatutários na distribuição das vagas de trabalho no Sudeste. Fato este já levantado

anteriormente e que corrobora na teoria que busca justificar a drástica queda do número

de profissionais a ńıvel Brasil com as not́ıcias divulgadas de uma aposentadoria em massa

de funcionários do IBGE no mesmo ano.

CNAE

Pela grande pulverização de atividades das empresas contratantes, para esta variável
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Figura 12: Tamanho das empresas contratantes de estat́ısticos brasileiros (CBO 2112)
por ano

também foi necessário aplicar o agrupamento no intuito de tornar mais fácil a interpretação

da mesma. Esta foi categorizada 8 diferentes grupos: Administração Pública, Educação,
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Figura 13: Tipo de v́ınculo empregat́ıcio dos estat́ısticos brasileiros (CBO 2112) por ano

Finanças, Indústria, Informação, Pesquisa, Saúde e Outros CNAE’s - esta última agrupa

todas as outras Classificação Nacional de Atividade Econômica não inseridas nas outras

7 categorias.
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Figura 14: Área de atuação das empresas contratantes dos estat́ısticos brasileiros (CBO
2112) por ano

Desta forma, como já era de se esperar, tem-se uma massiva concentração de mão de

obra na área de Administração Pública muito impulsionada pelos Estatutários que, como
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visto anteriormente, são a maioria dos contratados.

Deve-se destacar, no entato, a ascendência da atividade de Finanças nos últimos anos.

Neste caso, a absorção de estat́ısticos que era de apenas 4.9% em 2013, chegou a quase

13% no final do ano de 2017.

Salário

Este tópico, para a maioria das pessoas, talvez seja o mais atraente dentre todos

os até aqui já apresentados. Pois, é deste modo que muitos fazem sua opção de futuro

profissional, valendo-se muito da máxima: em se pagando bem, que mal tem?

Portanto, sobre este aspecto e levando em conta a conjuntura socioeconômica que

nosso páıs atravessa na última década, observa-se na Figura 15 que além de salários

relativamente bons, entre R$ 10.000 a R$ 11.000 mensais em média a ńıvel nacional, em

sua grande parte, tem-se também uma estabilidade no decorrer dos anos. Cabe aqui

ressaltar que estes valores apresentados foram deflacionados com base no INPC. Com este

passo é posśıvel trazer a valores do ano base, no caso, 2017, todos os salários dos anos

passados e, somente assim, ser justo compará-los.

É notório, também, a queda de rendimentos no ano de 2010 a ńıvel Brasil. Essa é

explicada pelas quedas nos rendimentos principalmente na região Sudeste, por conta da

sua massiva importância na distribuição das vagas destes profissionais, mas também pela

região Sul. Isto só reforça ainda mais a teoria de aposentadoria de um grande número de

estat́ısticos no estado do Rio de Janeiro. E, neste sentido de estabilidade de renda, cabe

ressaltar que a região menos abalada por oscilações de mercado é a região Norte, muito

embora, juntamente com a região Nordeste, apresente salários ligeiramente mais baixos

que as demais regiões.

Outra caracteŕıstica forte e, de certa forma, esperada, deste tópico é a quantidade

expressiva de outliers na região Sudeste. Este comportamento de maiores salários, tanto

a ńıvel geral quanto a ńıvel pontual, pode ser em parte explicada pela maior carga horária

média contratada, como visto na Figura 10. Além, é claro do aumento da escolaridade

no decorrer dos anos, como detalhado na Figura 9.

Para se acompanhar de forma mais simples e prática a evolução salarial, foi confecci-

onado o gráfico de salário médio anual e o mesmo encontra-se na Figura 16. Desta forma

evidencia-se as nuances do mercado de trabalho. Nele, portanto, é posśıvel ver com mais

clareza tudo aquilo que já foi exposto neste tópico.

Com isto, as declarações de que a Região Centro-Oeste apresenta, em média, os mai-
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ores salários seguido pelo Sudeste assim como houve um forte decĺınio da região Nordeste

em termos reais tomam mais força. Também é expĺıcito que o ano de 2017 apresentou

sinais de melhoria tendo, em todas as regiões, um aumento real.

Portanto, com base no que foi visto em todos os tópicos descritivos, é, no mı́nimo,

plauśıvel que esta é uma profissão a ser considerada pelos tendenciosos a ciências exatas.

4.2 Análise de Correspondência Múltipla - ACM

Nessa etapa, será demonstrado a ACM com base no último ano de informações oficiais,

2017, divulgado pelo MTE. Desta forma, será posśıvel integrar-se sobre as relações destas

caracteŕısticas que formam o mercado de trabalho nacional ultimamente.

Para este processo, utilizou-se a função MCA contida no pacote FactoMineR (Lê et

al., 2008) do programa R (R Core Team, 2017). Dentre as opções dispońıveis e conhecidas

para a solução da ACM, essa é a que contém mais extensa literatura dispońıvel, incluindo

v́ıdeoaulas dos criadores em inglês com link no próprio site.

Dito isto, prosseguiremos com os ajustes necessários para encontrar uma boa solução.

Assim sendo, para a elaboração desta solução, a variável Raça foi considerada variável su-

plementar pois a mesma provocava uma grande distorção nos eixos e, portanto, a distância

apresentada entre ela e a outras variáveis não era satisfatória. Sendo assim, ela não con-

tribuirá para o cálculo para formação dos eixos porém, será plotado no gráfico como se

fizesse. O intuito disto é analisar justamente como a raça do indiv́ıduo influe na sua

carreira e no mercado de trabalho de uma forma geral.

Outra questão é o não uso das variáveis Sexo e Escolaridade. Essas foram exclúıdas

do experimento pois não eram bem explicadas, ou melhor, associadas, a nenhum dos

eixos considerados para a análise, acarretando somente na queda da variância explicada

dos mesmos. Este efeito pode ser, em parte, bem explicado pelo fato da primeira ser

uma variável dicotômica e, como bem visto anteriormente no Figura 5, possuir um forte

equiĺıbrio entre a distribuição dos sexos nos dados. Já a Escolaridade, acredita-se que

quanto maior o ńıvel educacional, maior será a remuneração associada. Porém, como

tem muitos profissionais Estatutários e estes possuem salários “tabelados”, a análise fica

comprometida neste sentido.

Portanto, para esta análise foram utilizadas as seguintes variáveis: Idade, Porte, Tipo

de v́ınculo, CNAE da empresa e Salário. Estas foram analisadas a ńıveis regionais pela
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Figura 15: Boxplot do salário médio mensal dos estat́ısticos brasileiros (CBO 2112) por
ano

variável Grande Região e a ńıvel Brasil. Foi inclúıda também uma subdivisão da CBO

Famı́lia 2112 - Profissionais Estat́ısticos : a CBO Ocupação. Esta divide a famı́lia em três
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Figura 16: Salário médio mensal dos estat́ısticos brasileiros (CBO 2112) por ano

partes: os Estat́ısticos, os Estat́ısticos Teóricos e os Estat́ısticos Aplicados. Embora estas

definições não façam jus a uma grande diferenciação entre os estat́ıstiscos de um modo

geral, até por se tratar essencialmente da mesma formação acadêmica, esta visão pode
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caracterizar um pouco mais a profissão ligada aos diferentes CNAEs como será visto mais

a frente.

Definidas as variáveis e, com base nos cálculos feitos pela função no R já mencionada,

obtem-se resultados bastantes satisfatórios.

Brasil

A ńıvel Brasil, por exemplo, tem-se cerca de 40% da variabilidade explicada nos dois

primeiros eixos combinados (gráfico 2D), conforme Figura 23 e, de maneira mais completa,

na Tabela 6. Cabe ressaltar que, para que toda a variabilidade dos dados seja explicada,

seria necessário plotar os pontos relativos as categorias das variáveis em um ambiente

21D, o que é imposśıvel de ser imaginado tão quanto executado.

Tabela 6: Variância explicada e autovalores por eixo (dimensão) no ano de 2017 a ńıvel
Brasil

Dimensão Autovalores Variância Explicada (%) Variância Explicada Acumulada (%)
dim 01 0,24 31,63 31,63
dim 02 0,06 8,43 40,06
dim 03 0,05 6,89 46,95
dim 04 0,04 5,82 52,76
dim 05 0,04 4,93 57,69
dim 06 0,03 4,62 62,31
dim 07 0,03 4,40 66,71
dim 08 0,03 4,14 70,84
dim 09 0,03 3,78 74,62
dim 10 0,03 3,69 78,31
dim 11 0,03 3,39 81,70
dim 12 0,02 3,19 84,89
dim 13 0,02 2,88 87,77
dim 14 0,02 2,64 90,41
dim 15 0,02 2,56 92,97
dim 16 0,02 2,25 95,22
dim 17 0,01 1,71 96,92
dim 18 0,01 1,37 98,30
dim 19 0,01 0,99 99,29
dim 20 0,01 0,68 99,97
dim 21 0,00 0,03 100,00

Neste sentido, pode-se então observar, já garantido a eficácia da sua capacidade de

explicação dos dados em um ambiente 2D, algumas relações. Neste caso, observa-se

a formação de três grandes grupos distintos ao qual denotaremos de os Monarcas, os

Mecenas e os Burgueses, conforme descritos abaixo e observárveis no Figura 17.

O primeiro é um grupo formado por agentes públicos atuantes no setor de admi-
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Figura 17: ACM - Brasil no ano de 2017

nistração pública. Estes apresentam idades iguais ou superiores a 50 anos logo, são,

teoricamente, profissionais mais experientes (sênior) e que, portanto, possuem os maiores

salários - acima de 10 SM. Além disto, observa-se a forte relação com empresas de grande

porte, o que era de se esperar pela capacidade remuneratória das mesmas e por envolver

órgãos governamentais de um páıs de dimensões continentais. Outro fato que é forte-

mente relacionado com este grupo é a não declaração da raça. Isto deve-se, claramente, a

aproximação da caracteŕıstica Estatutário, conforme explicado no texto relativo a Tabela

4.

Os Burgueses, por sua vez, é o que mais se aproxima do extremo oposto dos Monar-

cas. É formado por empresas que formam uma gama extensa de atividades econômicas

tais como: atividade industrial, área da saúde e pesquisa, além de outras. Nestas áreas,

salários mais baixos, inferiores a 4 SM, são frequentemente observados. Outro fato inte-

ressante é a relação intŕınseca destes cargos com os negros e pardos. Neste sentido, cabe a

reflexão que, se num campo ainda tão restrito que é o de profissionais de estat́ıstica deten-

tores de ensino superior e com v́ınculo empregat́ıcio a realidade ainda é de desigualdade,
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tente você, leitor, imaginar nas outras tantas posśıveis fatias da sociedade brasileira em

quantas dessas o retrato social daqueles é o mesmo.

Já o grupo dos Mecenas, é formado basicamente pela nata dos celetistas. São eles

jovens, até 29 anos, que trabalham em empresas financeiras ou de informações e que

recebem de 4 a 7 SM mensais, em média. Estes são, de uma forma geral, mais relacionados

a raça branca e amarela.

Visto o aspecto geral da profissão, cabe o questionamento: será que esta caracterização

prevalece nas demais regiões do páıs ou existe alguma peculiaridade a alguma delas? Para

responder isso, abaixo será exposto, por região, as relações entre as variáveis selecionadas

para análise seguindo o mesmo procedimento aqui já discutido.
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Figura 18: ACM - Centro-Oeste no ano de 2017

Nesta região do páıs, obteve-se uma variabilidade explicada dos dados de cerca de 44%

considerando os dois primeiros eixos, conforme Figura 23. Deste modo também tem-se

alguns grupos definidos, neste caso também serão definidos conforme anteriormente: os
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Monarcas, os Iluministas, os Mecenas e os Burgueses, como visto no Figura 18.

Os Monarcas são bastante similares ao visto na etapa nacional da avaliação, acrescido

somente da categoria de indiv́ıduos que possuem idade entre 30 a 49 anos. Adianto

aqui que este é um grupo essencialmente inerente em todos os ńıveis desta análise, sendo,

portanto, o mais bem caracterizado de todos. Esta caracteŕıstica pode ser, de certo modo,

explicada pela parcela significativa de Estatutários presentes tanto a ńıvel Brasil como

nos ńıveis regionais.

O próximo grupo, Iluministas, é formado por indiv́ıduos presentes em empresas de

serviços educacionais e de finanças. Costumam estar relacionado a estas vagas, os in-

div́ıduos de pele amarela e que recebem, em média, de 7 a 10 SM por mês, o que cor-

responde a algo em torno de dois mil reais a menos da média salárial regional vista no

Figura 16. Apesar de apresentar caracteŕısticas de empresas privadas em suas relações, a

categoria CLT, pertencente a variável Tipo de Vı́nculo, não está entrelaçada neste grupo

e sim no grupo dos Mecenas.

Este Mecenas é formado por jovens de até 29 anos, empregados em áreas de informação

e saúde, dentre outras áreas. A grande negativa deste seleto grupo é o fato da categoria

que representa os menores salários médios estar associado a estes. Outro fator marcante

é, curiosamente, a relação entre os três grandes grupos raciais existentes: negros, pardos

e brancos. Muito embora este traço seja algo interessante por nos induzir a pensar que

o ambiente social para estes é mais homogêneo, não se deve precipitar. Deve-se lembrar

que, no caso da aplicabilidade deste método, é de fundamental importância conhecer bem

os dados por intermédio de uma análise descritiva prévia bem executada e que, portanto,

não deve-se esquecer o alto percentual de não declarantes de raça, conforme a Tabela 4.

Outro grupo bem formado nesta região, Burgueses, são os pesquisadores de uma forma

geral e os ligados à indústria. Ambos são contratados como estat́ısticos aplicados e tem

remuneração média de 4 a 7 SM. Além disto, são funcionários de empresas de pequeno

porte, majoritariamente.

Nordeste

Nesta construção, conforme o Figura 23, 37% da variabilidade dos dados é explicada

com o aux́ılio dos dois primeiros eixos, resultando na área plotada do Figura 19.Nesta

região é posśıvel identificar a formação de três grandes aglomerados aos quais denotaremos

da mesma maneira que vem sendo feito até então: Os Monarcas, Os Iluministas e Os

Burgueses.
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Figura 19: ACM - Nordeste no ano de 2017

Deste modo, como já havia sido adiantado, novamente o grupo dos Monarcas se

assemelham em seus aspectos gerais no comparativo com os Monarcas do Brasil e o

Monarcas do Centro-Oeste. Não havendo, portanto, maiores novidades a serem ditas a

esta altura da explanação que o difira das demais já expostas.

Diferentemente dos Monarcas, o grupo dos Iluministas é um caso a parte de toda a

análise, sendo somente observado nesta região. O que já justifica por si só a abertura por

regiões e responde a questão levantada anteriormente: há peculiaridades em regiões dis-

tintas no comparativo com o Brasil. Este é o único caso em que a categoria Outro Vı́nculo

da variável Tipo de Vı́nculo é fortemente associada a alguma outra caracteŕıstica. Nesta

ocorrência a associação é feita com a categoria de Educação e com salários compreendi-

dos pelos ńıveis de até 4 SM e de 7 a 10 SM mensais, em média, o que leva ao seguinte

questionamento: qual é o motivo desta discrepância salarial?

Novamente, o tópico do conhecimento prévio de seus dados faz toda a diferença nesta

hora. Tendo em vista que, por definição utilizada neste trabalho, a categoria de Outros
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Vı́nculos é formada por vinculados por contrato, ou seja, por pessoas que tem um tempo

determinado para a execução de um trabalho pontual, certamente, esta diferença é fruto

da carga horária do contrato de trabalho. O que faz todo o sentido, se imaginarmos, por

exemplo, um trabalho que se extenda por um longo peŕıodo de tempo ou que seja de alta

complexidade, a probabilidade do custo desta consultoria ser alto é maior. Tendo isto

em vista e, considerando a maior faixa salarial associada a este grupo, temos exatamente,

em valores, algo em torno da média salarial normal da região, conforme o Figura 16. O

racioćınio análogo com a menor faixa salarial associada ao grupo e trabalhos executados

num espaço menor de tempo ou de complexidade inferior é também lógico.

Já os Burgueses, são um grupo que se assemelha aos Burgueses do Brasil, porém não

ao ponto de serem exatamente iguais. Além das caracteŕısticas já ditas naquele, exceto

a área de pesquisa, este apresenta outras tais como forte relação com os estat́ısticos mais

jovens, empresas de médio porte e a CLT. Cabe também ressaltar a relação com 3 raças

mais presentes: brancos, negros e pardos.
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Figura 20: ACM - Norte no ano de 2017
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Antes de começarmos a análise propriamente dita do resultado da ACM para esta

região, é justo salientar que temos um caso bastante particular: a baixa adesão destes

profissionais no mercado de trabalho nortista. Neste sentido, deve-se dizer que, com o

baixo número de indiv́ıduos relacionados no banco de dados, apenas 100 em toda região no

ano de 2017, fica prejudicada, de certo modo, a avaliação de associação entre as categorias

das variáveis. Muito embora, como é posśıvel ver no Figura 23, a análise resulte numa

das maiores variância explicada pelos dois primeiros eixos visto até então.

Portanto, deve ao leitor, compreender este fato, até pela própria natureza de cálculo

explicada na seção 3.2.3 referente à metodologia do método e tomar as devidas cautelas

antes de tirar suas próprias conclusões.

Dito isto, seguem os fatos. Nesta região, temos dois grupos, conforme o Figura 20. O

primeiro, Monarcas, segue a mesma formatação dos demais Monarcas: agentes públicos,

com os salários mais altos, envoltos a administração pública de um modo geral em empre-

sas de grande porte. O que o difere dos demais é a relação deste com a área de Educação,

faixas salariais mais baixas e empresas de médio porte. É verdade que essas faixas, pela

distância mais curta entre os pontos, está mais associada à educação do que à adminis-

tração pública, assim como está mais relacionada a empresas de médio porte às de grande

porte. Porém, conforme já explanado, é dif́ıcil analisar a viabilidade da separação dessas

duas visões dentro deste grupo tendo em vista a quantidade de informações de indiv́ıduos

que possúımos na base.

Seguindo para os Mecenas, este, por sua vez, relaciona a maior faixa salarial (mais de

20 SM mensais) com a área de pesquisa - área esta pertencente a atividade econômica da

empresa contratante. Porém, deve-se ter o máximo de precaução neste dado, tendo em

vista que só temos três indiv́ıduos atuantes neste ramo.

Nas demais categorias não é posśıvel visualizar relações tal qual nos forneça uma

informação concreta que caracterize a atividade do estat́ıstico brasileiro e o mercado de

trabalho.

Sudeste

Diferentemente da região Norte, a região Sudeste é a que apresenta a maior concen-

tração destes profissionais. Esta possui 2.559 indiv́ıduos, sendo a região com maior re-

presentatividade nacionalmente. Neste sentido, não se poderia imaginar resultados muito

distintos no comparativo com o Brasil. E de fato não são.

Com cerca de 44% da variância explicada, vide 23, é posśıvel identificar basicamente
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Figura 21: ACM - Sudeste no ano de 2017

os mesmos 03 aglomerados de caracteŕısticas percebidas na visão do páıs como um todo. A

exemplo disto, temos, exatamente, as mesmas formações dos grupos Monarcas e Mecenas.

Já o grupo dos Burgueses difere-se por não apresentar a relação com a categoria dos mais

baixos salários e sim com a faixa de 4 a 7 SM mensais.

A novidade, portanto, cabe dos Iluministas. Este formado por empresas de micro e

pequeno porte, atuantes na área de educação e que oferecem os mais baixos salários. Cabe

aqui destacar, a t́ıtulo de curiosidade, que o único indiv́ıduo que declara ser ind́ıgena está

presente nesta região e pertence a este grupo.

Sul

Por fim, a última região a ser analisada é a Sul. Um fato interessante é que esta é

a única região do páıs na qual a iniciativa privada supera os 50% da absorção da massa

trabalhadora dos estat́ısticos, conforme já visto no Figura 13.

Desta forma, com base nos dados plotados no Figura 22, é posśıvel inferir três grandes

grupos. E, como era de se esperar, novamente o grupo dos Monarcas é muito semelhante
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Figura 22: ACM - Sul no ano de 2017

aos demais, exceto por um pequeno detalhe: a caracteŕıstica da empresa ser de grande

porte já não é mais associada a este grupo. Este fato decorre, possivelmente, por razão

de dois fatores já vistos na análise descritiva.

O primeiro deles é o fato já mencionado. Por ação da iniciativa privada, é posśıvel que

tenha-se grandes empresas não governamentais que desloquem a massa desta caracteŕıstica

para longe deste grupo de referência. Já o outro motivo está no fato desta região em

espećıfico, como visto na Figura 9, ser a mais escolarizada dentre as 5. Isto nos leva ao

pensamento cŕıtico de que, quanto maior a escolaridade, maior será a produção relativa.

Ou seja, para a execução de uma tarefa de maior complexidade, tendo funcionários com

maior expertise menor será a necessidade de empenhar grande quantidade de mão de obra

e, por consequência, menor serão as empresas.

O Mecenas é formado por profissionais de meio de carreira, ou, pelo entendimento

do trabalho, profissionais de ńıvel pleno. Estes relacionam-se com empresas de pequeno

porte que atuam diretamente no ramo de pesquisa e que pagam salários mensais na faixa
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de 7 a 10 SM, em média.

Já o terceiro grupo, Burgueses, é formado pelas categorias CLT, empregados pela

indústria e sendo estat́ısticos de até 29 anos - ńıvel júnior - de raça negra e branca. Além

disto, assim como no grupo dos Iluministas do Nordeste, este grupo apresenta duas faixas

salarias distintas: até 4 SM e de 4 a 7 SM. O fato a se observar, neste caso, é a perpetuação

da vinculação dos negros aos salários mais baixos frente aos brancos. Esta relação pode

ser notada pela distância entre os pontos relativos destas caracteŕısticas sendo, portanto,

notório a maior aproximidade dos declarados brancos a maior faixa salarial assim como a

proximidade dos declarados negros a menor faixa salarial.

A t́ıtulo de resumo e de demonstrar de forma sucinta a presença dos grupos até aqui

apresentados, segue a Tabela 7.

Tabela 7: Tabela resumo da presença dos agrupamentos da ACM a ńıvel das grandes
regiões brasileiras e a ńıvel Brasil no ano de 2017

Grande Região Monarcas Mecenas Burgueses Iluministas
Centro-Oeste X X X X

Nordeste X X X
Norte X X

Sudeste X X X X
Sul X X X

Brasil X X X
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Figura 23: ACM - Screeplot Brasil e demais regiões no ano de 2017
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5 Conclusão

Este trabalho pautou-se na necessidade de se conhecer e divulgar melhor a profissão

dos dados no cenário brasileiro, tanto a ńıvel nacional quanto regional. Neste sentido,

procurou-se responder algumas questões relevantes tais como: quais caracteŕısticas for-

mam seu perfil, onde trabalham, que papel desenvolve em suas atividades, de quanto é

sua remuneração, dentre outros aspectos. Em suma: um mapeamento do emaranhado

de informações divulgados pelo MTE que fizesse sentido e que fosse de fácil compreensão

sobre o profissional, propriamente dito, e sua relação com o mercado de trabalho.

Assim sendo, neste caṕıtulo será exposto a śıntese de tudo aquilo que fora visto nos

caṕıtulos anteriores além da discussão envolvendo os resultados. Neste aspecto, parte-

se do prinćıpio que, para a elaboração deste diagnóstico foram feitos, primeiramente,

algumas análises descritivas com a finalidade de adquirir maiores conhecimentos sobre os

dados dispońıveis obtidos a partir das RAIS do peŕıodo compreendido entre os anos de

2007 e 2017. Sendo assim, neste passo é posśıvel acompanhar a evolução temporal dos

profissionais sobre diversos aspectos.

Desta maneira é inegável que, embora os homens ainda sejam a maioria dos casos

aqui apresentados, as mulheres desempenham um papel de suma importância na luta pela

democratização do mercado de trabalho. A maior prova disso, nesse cenário, é o progresso

conquistado na região Nordeste, onde, em 2007, eram 33% da massa trabalhadora e em

2012 assumiram a maioria, pela primeira vez, com cerca de 53% não voltando mais ao

patamar dos anos anteriores.

Já no campo Idade, tem-se ótimas not́ıcias para os recém formados ou que estão a

ingressar nesta área acadêmica. Observa-se um aumento na absorção de jovens no mer-

cado de trabalho nos últimos anos. E de forma progressiva! Fato este demonstrado por

meio do boxplot exposto na Figura 6: a queda do patamar da mediana e do encurtamento

do intervalo interquartil são fatos mais do que concretos que não permitem outra inter-

pretação principalmente quando aliado a análise do quantitativo de vagas feito na Figura
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11.

Por outro lado, como o sucesso profissional não costuma vir de maneira fácil, hoje já

não basta possuir em seu curŕıculo apenas o t́ıtulo de bacharel, por mais bem conceituado

que o órgão formador possa ser. Com a crescente demanda por estat́ısticos no Brasil,

é esperado que haja uma maior procura por esta capacitação e, por consequência, um

aumento no número de formados no segmento. Então, como se diferenciar perante a

multidão? A respota é tão óbvia quanto possa parecer: continuar estudando. De 2010

para cá é viśıvel o aumento do número destes trabalhadores que se dispõem a possuir

uma pós-graduação, seja ela a ńıvel de mestrado ou doutorado - vide Figura 9, apesar de

apresentarem ainda uma pequena parcela.

Sendo um v́ınculo de certa forma tradicional, o mesmo costuma se apresentar de

forma contratual, via CLT ou concurso público, sem tempo pré determinado. Ou seja,

por natureza e complexidade da atividade é justo admitir que as empresas contratan-

tes desejam de fato um estat́ıstico em tempo integral - mais precisamente por 40 horas

semanais ou mais nas regiões mais empregadoras. Dessa forma é sabido a elevada im-

portância estratégica dada ao profissional dentro de cada instituição, não admitindo-se,

então, delegar tal função a um “aventureiro” por meio da terceirização.

Assim sendo, por tratar de um indiv́ıduo altamente qualificado, cujas atividades são

de dif́ıcil compreensão e de suma importância organizacional, é esperado que o retorno

financeiro seja tal qual a sua raridade, que de fato é observado. Ao se comparar os ganhos

salariais com o mercado de trabalho brasileiro formado por pessoas detentoras de ńıvel

superior, tem-se que o salário médio do estat́ıstico é superior em cerca de 87,4%. A t́ıtulo

de curiosidade, ao fazer a comparação com a média salarial brasileira, independente do

ńıvel de escolaridade, este percentual sobe drasticamente para a casa dos 283%.

Logo, com base nessas informações preliminares, pode-se afirmar que o estat́ıstico

brasileiro é, em sua maioria, homem com idade por volta dos 42 anos e que vem se

aperfeiçoando academicamente nos últimos anos. Esse profissional, além disso, tem mais

chances de encontrar vaga no mercado de trabalho em regiões como o Sudeste, onde se

concentra cerca de 65% da mão de obra nacional, e no Nordeste, que vem apresentando

um forte crescimento nos últimos anos. Empregado em empresas de grande porte, possui

renda média mensal na casa de R$ 11.000,00.

Com a análise descritiva das caracteŕısticas ao longo dos anos, realizou-se a aplicação

do método conhecido como Análise de Correspondência Múltipla - ACM, somente para o

ano mais recente do banco de dados. Este método tem por fim estabelecer as principais
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relações entre as caracteŕısticas mais marcantes dos estat́ısticos e as empresas contratantes.

A ńıvel Brasil, por exemplo, há uma clara distinção de três grandes grupos de ca-

racteŕısticas que identificam formas diferentes de relações trabalhistas: Os Monarcas,

estatutários com idade superior aos 50 anos e com os maiores recebimentos vinculados

a empresas de grande porte; Os Mecenas, jovens brancos recém formados que migram

para as empresas de menor porte e trabalham com finanças e informação com salários

medianos; e Os Burgueses, que, diferentemente do que diz a história mundial, é um grupo

formado por também jovens porém, de pele negra ou parda com os mais baixos salários

e que se aventuram por áreas tais como pesquisa, saúde e industriais. Cabendo ressaltar

que estes encontram-se presentes em todas as visões regionais com pequenas variações,

conforme apresentadas nas Figuras 17 a 22.

Ainda neste aspecto, deve-se destacar o grupo Os Iluministas, que recebeu este nome

em referência ao movimento cultural de desenvolvimento intelectual na Europa durante

o século XVIII. Esse é uma peculiaridade nordestina que, diferente dos demais, é regido

por contratos temporários e é fomentado principalmente na área educacional, fazendo juz

à alusão.

Contudo, deve-se salientar que o formado em estat́ıstica não só é contratado como

estat́ıstico. Em muitos os casos são contratados como analistas de pesquisa, analista

financeiro, analista econômico, cientista de dados, professor, membro das forças armadas

dentre uma infinidade de outras profissões. A t́ıtulo de curiosidade, no meio financeiro,

área na qual apresenta crescente absorção destes profissionais nos últimos anos, houve um

cresimento de aproximadamente 28% no quantitativo de vagas ocupadas entre os anos de

2007 e 2017. Estas informações, além dos resultados já demonstrado anteriormente, são

uma clara demonstração na capacidade de transformação pessoal que pode ser causada

pela formação na área de estat́ıstica.

Como trabalhos futuros poderia-se comparar os resultados com outras categorias da

área de exatas e/ou das melhores profissões do Brasil, tais como Engenharia e Medicina,

respectivamente.
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ANEXO A -- Variáveis e suas codificações



Variável Código Descrição do Código
VínculoAtivo3112 VínculoAtivo31120 Desempregado

VínculoAtivo31121 Empregado
FaixaEtária FaixaEtária1 10 A 14 anos

 FaixaEtária2 15 A 17 anos
FaixaEtária3 18 A 24 anos
FaixaEtária4 25 A 29 anos
FaixaEtária5 30 A 39 anos
FaixaEtária6 40 A 49 anos
FaixaEtária7 50 A 64 anos
FaixaEtária8 65 anos ou mais

FaixaHoraContrat FaixaHoraContrat1 Até 12 horas
 FaixaHoraContrat2 13 a 15 horas

FaixaHoraContrat3 16 a 20 horas
FaixaHoraContrat4 21 a 30 horas
FaixaHoraContrat5 31 a 40 horas
FaixaHoraContrat6 41 a 44 horas

FaixaRemunDezemSM FaixaRemunDezemSM1 Até 0,50 salários mínimos
 FaixaRemunDezemSM2 0,51 a 1,00 salários mínimos

FaixaRemunDezemSM3 1,01 a 1,50 salários mínimos
FaixaRemunDezemSM4 1,51 a 2,00 salários mínimos
FaixaRemunDezemSM5 2,01 a 3,00 salários mínimos
FaixaRemunDezemSM6 3,01 a 4,00 salários mínimos
FaixaRemunDezemSM7 4,01 a 5,00 salários mínimos
FaixaRemunDezemSM8 5,01 a 7,00 salários mínimos
FaixaRemunDezemSM9 7,01 a 10,00 salários mínimos

FaixaRemunDezemSM10 10,01 a 15,00 salários mínimos
FaixaRemunDezemSM11 15,01 a 20,00 salários mínimos
FaixaRemunDezemSM12 Mais de 20,00 salários mínimos

FaixaRemunMédiaSM FaixaRemunMédiaSM00 Até 0,50 salários mínimos
FaixaRemunMédiaSM01 0,51 a 1,00 salários mínimos
FaixaRemunMédiaSM02 1,01 a 1,50 salários mínimos
FaixaRemunMédiaSM03 1,51 a 2,00 salários mínimos
FaixaRemunMédiaSM04 2,01 a 3,00 salários mínimos
FaixaRemunMédiaSM05 3,01 a 4,00 salários mínimos
FaixaRemunMédiaSM06 4,01 a 5,00 salários mínimos
FaixaRemunMédiaSM07 5,01 a 7,00 salários mínimos
FaixaRemunMédiaSM08 7,01 a 10,00 salários mínimos
FaixaRemunMédiaSM09 10,01 a 15,00 salários mínimos
FaixaRemunMédiaSM10 15,01 a 20,00 salários mínimos
FaixaRemunMédiaSM11 Mais de 20,00 salários mínimos

FaixaTempoEmprego FaixaTempoEmprego1 Até 2,9 meses
 FaixaTempoEmprego2 3 até 5,9 meses

FaixaTempoEmprego3 ¨6 até 11,9 meses
FaixaTempoEmprego4 12 até 23,9 meses
FaixaTempoEmprego5 24 meses até 35,9 meses
FaixaTempoEmprego6 36 até 59,9 meses
FaixaTempoEmprego7 60 meses até 119,9 meses
FaixaTempoEmprego8 120 meses ou mais

Escolaridadeapós2005 Escolaridadeapós2006-1 IGNORADO
 Escolaridadeapós20071 ANALFABETO

Escolaridadeapós20082 ATE 5.A INC
Escolaridadeapós20093 5.A CO FUND
Escolaridadeapós20104 6. A 9. FUND
Escolaridadeapós20115 FUND COMPL
Escolaridadeapós20126 MEDIO INCOMP
Escolaridadeapós20137 MEDIO COMPL
Escolaridadeapós20148 SUP. INCOMP
Escolaridadeapós20159 SUP. COMP



Escolaridadeapós201610 MESTRADO
Escolaridadeapós201711 DOUTORADO

IndCEIVinculado IndCEIVinculado0 Não CEI
 IndCEIVinculado1 CEI

IndSimples IndSimples0 Não optante simples
 IndSimples1 Optante Simples

MêsAdmissão MêsAdmissão1 Janeiro
MêsAdmissão2 Fevereiro
MêsAdmissão3 Março
MêsAdmissão4 Abril
MêsAdmissão5 Maio
MêsAdmissão6 Junho
MêsAdmissão7 Julho
MêsAdmissão8 Agosto
MêsAdmissão9 Setembro

MêsAdmissão10 Outubro
MêsAdmissão11 Novembro
MêsAdmissão12 Dezembro

MêsDesligamento MêsDesligamento1 Janeiro
MêsDesligamento2 Fevereiro
MêsDesligamento3 Março
MêsDesligamento4 Abril
MêsDesligamento5 Maio
MêsDesligamento6 Junho
MêsDesligamento7 Julho
MêsDesligamento8 Agosto
MêsDesligamento9 Setembro

MêsDesligamento10 Outubro
MêsDesligamento11 Novembro
MêsDesligamento12 Dezembro

Nacionalidade Nacionalidade-1 IGNORADO
 Nacionalidade10 Brasileira

Nacionalidade20 Naturalidade Brasileira
Nacionalidade21 Argentina
Nacionalidade22 Boliviana
Nacionalidade23 Chilena
Nacionalidade24 Paraguaia
Nacionalidade25 Uruguaia
Nacionalidade26 Venezuelano
Nacionalidade27 Colombiano
Nacionalidade28 Peruano
Nacionalidade29 Equatoriano
Nacionalidade30 Alemã
Nacionalidade31 Belga
Nacionalidade32 Britânica
Nacionalidade34 Canadense
Nacionalidade35 Espanhola
Nacionalidade36 Norte-Americana
Nacionalidade37 Francesa
Nacionalidade38 Suíça
Nacionalidade39 Italiana
Nacionalidade40 Haitiano
Nacionalidade41 Japonesa
Nacionalidade42 Chinesa
Nacionalidade43 Coreana
Nacionalidade44 Russo
Nacionalidade45 Portuguesa
Nacionalidade46 Paquistanês
Nacionalidade47 Indiano



Nacionalidade48 Outras Latino-Americanas
Nacionalidade49 Outras Asiáticas
Nacionalidade50 Outras Nacionalidades
Nacionalidade51 Outros Europeus
Nacionalidade59 Bengalesa
Nacionalidade60 Angolano
Nacionalidade61 Congolês
Nacionalidade62 Sul-Africano
Nacionalidade63 Ganesa
Nacionalidade64 Senegalesa
Nacionalidade70 Outros Africanos
Nacionalidade80 Outros

NaturezaJurídica NaturezaJurídica-1 IGNORADO
 NaturezaJurídica1015 Poder Executivo Federal

NaturezaJurídica1023 Poder Executivo Estadual ou Distrito Federal
NaturezaJurídica1031 Poder Executivo Municipal
NaturezaJurídica1040 Poder Legislativo Federal
NaturezaJurídica1058 Poder Legislativo Estadual ou Distrito Federal
NaturezaJurídica1066 Poder Legislativo Municipal
NaturezaJurídica1074 Poder Judiciário Federal
NaturezaJurídica1082 Poder Judiciário Estadual
NaturezaJurídica1104 Autarquia Federal
NaturezaJurídica1112 Autarquia Estadual ou Distrito Federal
NaturezaJurídica1120 Autarquia Municipal
NaturezaJurídica1139 Fundação Federal
NaturezaJurídica1147 Fundação Estadual ou Distrito Federal
NaturezaJurídica1155 Fundação Municipal
NaturezaJurídica1163 Órgão Público Autônomo Federal
NaturezaJurídica1171 Órgão Público Autônomo Estadual ou Distrito Federal
NaturezaJurídica1180 Órgão Autônomo Municipal
NaturezaJurídica1198 Comissão Polinacional
NaturezaJurídica1201 Fundo Público
NaturezaJurídica1210 Associação Pública
NaturezaJurídica2011 Empresa Pública
NaturezaJurídica2038 Sociedade Mista
NaturezaJurídica2046 SA Aberta
NaturezaJurídica2054 SA Fechada
NaturezaJurídica2062 Sociedade QT Ltda
NaturezaJurídica2070 Sociedade Empresarial Nome Coletivo - A partir Rais2008
NaturezaJurídica2076 Sociedade Coletiva 07 - até Rais2007
NaturezaJurídica2089 Sociedade Comandita Simples
NaturezaJurídica2097 Sociedade Comandita por Ações
NaturezaJurídica2100 Sociedade Capital Indústria
NaturezaJurídica2119 Sociedade Civil
NaturezaJurídica2127 Sociedade em Conta de Participação
NaturezaJurídica2135 Firma Mercantil Individual
NaturezaJurídica2143 Cooperativa
NaturezaJurídica2151 Consórcio Empresas
NaturezaJurídica2160 Grupo Sociedade
NaturezaJurídica2178 Filial, Sucursal ou Agência de Emprego sediada Exterior
NaturezaJurídica2194 Filial, empresa binacional, Argentino-Brasileira
NaturezaJurídica2208 Entidade binacional Itaipu (DESATIVADO)
NaturezaJurídica2216 Empresa Domiciliada no Exterior
NaturezaJurídica2224 Fundo Investimento
NaturezaJurídica2232 Sociedade Simples Pura
NaturezaJurídica2240 Sociedade Simples Ltda
NaturezaJurídica2259 Sociedade Simples Nome Coletivo
NaturezaJurídica2267 Sociedade Simples Comandita Simples
NaturezaJurídica2275 Empresa Binacional



NaturezaJurídica2283 Consórcio de Empregadores
NaturezaJurídica2291 Consórcio Simples
NaturezaJurídica3034 Cartório
NaturezaJurídica3042 Organização Social (DESATIVADO)
NaturezaJurídica3050 Oscip - Organiz. Soc. Civil Interesse Púb (DESATIVADO)
NaturezaJurídica3069 Outros Fundação Privada
NaturezaJurídica3077 Serviço Social Autônomo
NaturezaJurídica3085 Condomínio Edifícios
NaturezaJurídica3093 Unidade Executora (DESATIVADO)
NaturezaJurídica3107 Comissão Conciliação Prévia
NaturezaJurídica3115 Entidade Mediação e Arbitragem
NaturezaJurídica3123 Partido Político
NaturezaJurídica3130 Entidade Social - A partir RAIS2008
NaturezaJurídica3131 Entidade Social 07 - Até RAIS2007
NaturezaJurídica3204 Filial Fundação Estrangeira
NaturezaJurídica3212 Fundação Domiciliada no Exterior
NaturezaJurídica3220 Organização Religiosa
NaturezaJurídica3239 Comunidade Indígena
NaturezaJurídica3247 Fundo Privado
NaturezaJurídica3999 Outras Organizações - Associação Privada
NaturezaJurídica4014 Empresa Individual Imobiliária
NaturezaJurídica4022 Segurado Especial
NaturezaJurídica4080 Contribuinte Individual(Rural) - A partir RAIS2008
NaturezaJurídica4081 Contribuinte Individual 07 - Até RAIS2007
NaturezaJurídica4090 Candidato Cargo Político Eletivo
NaturezaJurídica4111 Leiloeiro
NaturezaJurídica5002 Organização Internacional (DESATIVADO)
NaturezaJurídica5010 Organização Internacional
NaturezaJurídica5029 Representação Diplomática Estrangeira
NaturezaJurídica5037 Outras Instituições Extraterritoriais

IndPortadorDefic IndPortadorDefic0 Não deficiente
 IndPortadorDefic1 Deficiente

RaçaCor RaçaCor-1 IGNORADO
 RaçaCor1 INDIGENA

RaçaCor2 BRANCA
RaçaCor4 PRETA
RaçaCor6 AMARELA
RaçaCor8 PARDA
RaçaCor9 NAO IDENT

SexoTrabalhador SexoTrabalhador-1 IGNORADO
 SexoTrabalhador1 MASCULINO

SexoTrabalhador2 FEMININO
TamanhoEstabelecimento TamanhoEstabelecimento-1 IGNORADO

 TamanhoEstabelecimento1 ZERO
TamanhoEstabelecimento2 ATE 4
TamanhoEstabelecimento3 DE 5 A 9
TamanhoEstabelecimento4 DE 10 A 19
TamanhoEstabelecimento5 DE 20 A 49
TamanhoEstabelecimento6 DE 50 A 99
TamanhoEstabelecimento7 DE 100 A 249
TamanhoEstabelecimento8 DE 250 A 499
TamanhoEstabelecimento9 DE 500 A 999

TamanhoEstabelecimento10 1000 OU MAIS
TipoAdmissão TipoAdmissão0 Não Admitido Ano

 TipoAdmissão1 Primeiro Emprego
TipoAdmissão2 Reemprego
TipoAdmissão3 Tranferência com ônus
TipoAdmissão4 Transferência sem ônus
TipoAdmissão5 OUTROS



TipoAdmissão6 Reintegração
TipoAdmissão7 Recondução
TipoAdmissão8 Reversão
TipoAdmissão9 Requisição

TipoAdmissão10 Exercícío provisório ou exercício descentralizado do servidor oriundo do mesmo ou de outro órgão/entidade 
TipoAdmissão11 Readaptação (Específico Servidor Público)
TipoAdmissão12 Redistribuição (Específico Servidor Público)
TipoAdmissão13 Exercício descentralizado de servidor oriundo do mesmo  ou de outro órgão/entidade
TipoAdmissão14 Remoção (Específico Servidor Público)

TipoEstab TipoEstabCEI CEI
 TipoEstabCNPJ CNPJ

TipoDefic TipoDefic-1 IGNORADO
 TipoDefic0 NAO DEFIC

TipoDefic1 FISICA
TipoDefic2 AUDITIVA
TipoDefic3 VISUAL
TipoDefic4 MENTAL
TipoDefic5 MULTIPLA
TipoDefic6 REABILITADO

TipoVínculo TipoVínculo-1 IGNORADO
 TipoVínculo10 CLT U/ PJ Ind

TipoVínculo15 CLT U/ PF Ind
TipoVínculo20 CLT R/ PJ Ind
TipoVínculo25 CLT R/ PF Ind
TipoVínculo30 Estatutário
TipoVínculo31 Estatutário RGPS
TipoVínculo35 Estatutário não Efetivo
TipoVínculo40 Avulso
TipoVínculo50 Temporário
TipoVínculo55 Aprendiz
TipoVínculo60 CLT U/ PJ Determinado
TipoVínculo65 CLT U/ PF Determinado
TipoVínculo70 CLT R/ PJ Determinado
TipoVínculo75 CLT R/ PF Determinado
TipoVínculo80 Diretor
TipoVínculo90 Contrat Prazo Determinado
TipoVínculo95 Contrat TMP Determinado
TipoVínculo96 Contrat Lei Estadual
TipoVínculo97 Contrat Lei Municipal

UF UF11 RO
 UF12 AC

UF13 AM
UF14 RR
UF15 PA
UF16 AP
UF17 TO
UF21 MA
UF22 PI
UF23 CE
UF24 RN
UF25 PB
UF26 PE
UF27 AL
UF28 SE
UF29 BA
UF31 MG
UF32 ES
UF33 RJ
UF35 SP



UF41 PR
UF42 SC
UF43 RS
UF50 MS
UF51 MT
UF52 GO
UF53 DF

Ano Ano2008 Ano base 2008
 Ano2009 Ano base 2009

Ano2010 Ano base 2010
Ano2011 Ano base 2011
Ano2012 Ano base 2012
Ano2013 Ano base 2013
Ano2014 Ano base 2014
Ano2015 Ano base 2015
Ano2016 Ano base 2016
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ANEXO B -- Script do R - Metodologia



> # Definindo a matriz de dados X 
> X = matrix(data = c(4,4,25,18,10,2,3,10,24,6,3,7,12,33,7,2,4,4,13,2)
,nrow = 5,ncol = 4,byrow = FALSE) 
> rownames(X) = c("Norte (NO)","Nordeste (NE)","Centro-Oeste (CO)", "S
ul (S)", "Sudeste (SE)") 
> colnames(X) = c("Até 3 SM", "De 3 a 7 SM", "De 7 a 20 SM", "Mais de 
20 SM") 
> X 
                  Até 3 SM De 3 a 7 SM De 7 a 20 SM Mais de 20 SM 
Norte (NO)               4           2            3             2 
Nordeste (NE)            4           3            7             4 
Centro-Oeste (CO)       25          10           12             4 
Sul (S)                 18          24           33            13 
Sudeste (SE)            10           6            7             2 
>  
> #Definindo a matriz de correspondência P 
> P = X/sum(X); P 
                    Até 3 SM De 3 a 7 SM De 7 a 20 SM Mais de 20 SM 
Norte (NO)        0.02072539  0.01036269   0.01554404    0.01036269 
Nordeste (NE)     0.02072539  0.01554404   0.03626943    0.02072539 
Centro-Oeste (CO) 0.12953368  0.05181347   0.06217617    0.02072539 
Sul (S)           0.09326425  0.12435233   0.17098446    0.06735751 
Sudeste (SE)      0.05181347  0.03108808   0.03626943    0.01036269 
>  
> #Definindo os vetores de massa da linha e da colunas, respectivament
e 
> l = apply(X = P,MARGIN = 1 , sum); l 
       Norte (NO)     Nordeste (NE) Centro-Oeste (CO)           Sul (S
)      Sudeste (SE)  
       0.05699482        0.09326425        0.26424870        0.4559585
5        0.12953368  
> c = apply(X = P, MARGIN = 2, sum); c 
     Até 3 SM   De 3 a 7 SM  De 7 a 20 SM Mais de 20 SM  
    0.3160622     0.2331606     0.3212435     0.1295337  
>  
> #Definindo os perfis de linha e colunas, respectivamente 
> #Para isto, deve-se criar uma matriz diagonal para cada um dos casos 
com base no inverso 
> #dos vetores de massa de linha e de coluna. 
> D_l = diag(1/l); D_l 
         [,1]     [,2]     [,3]     [,4] [,5] 
[1,] 17.54545  0.00000 0.000000 0.000000 0.00 
[2,]  0.00000 10.72222 0.000000 0.000000 0.00 
[3,]  0.00000  0.00000 3.784314 0.000000 0.00 
[4,]  0.00000  0.00000 0.000000 2.193182 0.00 
[5,]  0.00000  0.00000 0.000000 0.000000 7.72 
> D_c = diag(1/c); D_c 
         [,1]     [,2]     [,3] [,4] 
[1,] 3.163934 0.000000 0.000000 0.00 
[2,] 0.000000 4.288889 0.000000 0.00 
[3,] 0.000000 0.000000 3.112903 0.00 
[4,] 0.000000 0.000000 0.000000 7.72 
>  
> #Com isto feito, cada perfil será da forma: 
> P_l = (D_l)%*%P; P_l 
      Até 3 SM De 3 a 7 SM De 7 a 20 SM Mais de 20 SM 
[1,] 0.3636364   0.1818182    0.2727273    0.18181818 
[2,] 0.2222222   0.1666667    0.3888889    0.22222222 
[3,] 0.4901961   0.1960784    0.2352941    0.07843137 
[4,] 0.2045455   0.2727273    0.3750000    0.14772727 
[5,] 0.4000000   0.2400000    0.2800000    0.08000000 
> P_c = (D_c)%*%t(P); P_c 



     Norte (NO) Nordeste (NE) Centro-Oeste (CO)   Sul (S) Sudeste (SE) 
[1,] 0.06557377    0.06557377         0.4098361 0.2950820    0.1639344 
[2,] 0.04444444    0.06666667         0.2222222 0.5333333    0.1333333 
[3,] 0.04838710    0.11290323         0.1935484 0.5322581    0.1129032 
[4,] 0.08000000    0.16000000         0.1600000 0.5200000    0.0800000 
>  
> #Calculando o centróide da linha e da coluna: 
> C_l = t(P_l)%*%l; C_l 
                   [,1] 
Até 3 SM      0.3160622 
De 3 a 7 SM   0.2331606 
De 7 a 20 SM  0.3212435 
Mais de 20 SM 0.1295337 
> C_c = t(P_c)%*%c; C_c 
                        [,1] 
Norte (NO)        0.05699482 
Nordeste (NE)     0.09326425 
Centro-Oeste (CO) 0.26424870 
Sul (S)           0.45595855 
Sudeste (SE)      0.12953368 
>  
> #Distância entre os perfis de linha i e da coluna j com seus respect
ivos centróides: 
> d_li_cl = NULL 
> d_cj_cc = NULL 
> for (i in 1:dim(P_l)[1]) { 
+   d_li_cl[i] = t(P_l[i,] - C_l)%*%D_c%*%(P_l[i,] - C_l)   
+ }; d_li_cl 
[1] 0.04689781 0.12739262 0.14499268 0.05761188 0.04672912 
>  
> for (j in 1:dim(P_c)[1]) { 
+   d_cj_cc[j] = t(P_c[j,] - C_c)%*%D_l%*%(P_c[j,] - C_c) 
+ }; d_cj_cc 
[1] 0.15562210 0.03027453 0.03925446 0.12610259 
>  
> #Calculando a inércia: 
> # Com base no perfil de linhas: 
> phi2_l = NULL 
> phi2_l = (diag(l))%*%(P_l - matrix(data = rep(c,dim(P_l)[1]),ncol = 
length(c),byrow = T))%*%(D_c)%*%(t(P_l - matrix(data = rep(c,dim(P_l)[
1]),ncol = length(c),byrow = T)));phi2_l 
              [,1]         [,2]         [,3]         [,4]          [,5
] 
[1,]  0.0026729324  0.001579520  0.001523492 -0.001497447 -0.000150256
7 
[2,]  0.0025846688  0.011881177 -0.008933864  0.004305459 -0.006621837
3 
[3,]  0.0070634652 -0.025312614  0.038314129 -0.023595531  0.020012603
3 
[4,] -0.0119795739  0.021048913 -0.040713857  0.026268627 -0.019293504
3 
[5,] -0.0003414925 -0.009196996  0.009810100 -0.005481109  0.006052995
0 
> diag(phi2_l) # Inércia parcial de cada perfil 
[1] 0.002672932 0.011881177 0.038314129 0.026268627 0.006052995 
> sum(diag(phi2_l)) # Inércia Total 
[1] 0.08518986 
>  
> # Com base no perfil de colunas: 
> phi2_c = NULL 



> phi2_c = (diag(c))%*%(P_c - matrix(data = rep(l,dim(P_c)[1]),ncol = 
length(l),byrow = T))%*%(D_l)%*%(t(P_c - matrix(data = rep(l,dim(P_c)[
1]),ncol = length(l),byrow = T)));phi2_c 
            [,1]          [,2]         [,3]          [,4] 
[1,]  0.04918626 -0.0137290409 -0.024468344 -0.0346207026 
[2,] -0.01012798  0.0070588276  0.004662965  0.0004422303 
[3,] -0.02486946  0.0064245298  0.012610242  0.0178439395 
[4,] -0.01418881  0.0002456835  0.007195137  0.0163345328 
> diag(phi2_c) # Inércia parcial de cada perfil 
[1] 0.049186258 0.007058828 0.012610242 0.016334533 
> sum(diag(phi2_c)) # Inércia Total 
[1] 0.08518986 
>  
> #Perceba que, a inércia total é igual em ambos os casos: 
> sum(diag(phi2_l));sum(diag(phi2_c)) 
[1] 0.08518986 
[1] 0.08518986 
>  
> #Uma boa aproximação é dada pela razão do teste de qui-quadrado e o 
número total de elementos 
> phi2_razao = chisq.test(x = X,correct = TRUE,simulate.p.value = TRUE
)[[1]]/sum(X);phi2_razao 
 X-squared  
0.08518986  
>  
> #Recalculando os perfis para o espaço transformado, com o intuito de 
que as 
> #distâncias euclidianas e qui-quadrado sejam iguais. 
> PET_l = P_l%*%sqrt(D_c);PET_l 
          [,1]      [,2]      [,3]      [,4] 
[1,] 0.6468164 0.3765388 0.4811842 0.5051798 
[2,] 0.3952767 0.3451605 0.6861331 0.6174420 
[3,] 0.8719339 0.4060712 0.4151393 0.2179207 
[4,] 0.3638342 0.5648082 0.6616283 0.4104586 
[5,] 0.7114981 0.4970312 0.4940158 0.2222791 
> PET_c = P_c%*%sqrt(D_l);PET_c 
          [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5] 
[1,] 0.2746708 0.2147200 0.7972669 0.4369985 0.4554900 
[2,] 0.1861658 0.2182987 0.4322958 0.7898344 0.3704652 
[3,] 0.2026805 0.3696994 0.3765157 0.7882420 0.3137003 
[4,] 0.3350984 0.5239169 0.3112530 0.7700885 0.2222791 
> CET_l = t(PET_l)%*%l;CET_l 
          [,1] 
[1,] 0.5621941 
[2,] 0.4828671 
[3,] 0.5667835 
[4,] 0.3599079 
> CET_c = t(PET_c)%*%c;CET_c 
          [,1] 
[1,] 0.2387359 
[2,] 0.3053920 
[3,] 0.5140513 
[4,] 0.6752470 
[5,] 0.3599079 
>  
> #Transladando os centróides para a origem dos eixos, com isto, obtem
os novas coordenadas dos perfis 
> CC_l = PET_l - matrix(data = CET_l,nrow = dim(PET_l)[1],byrow = T,nc
ol = length(CET_l));CC_l 
            [,1]        [,2]        [,3]       [,4] 
[1,]  0.08462236 -0.10632831 -0.08559927  0.1452719 
[2,] -0.16691737 -0.13770654  0.11934957  0.2575341 



[3,]  0.30973984 -0.07679585 -0.15164416 -0.1419872 
[4,] -0.19835983  0.08194108  0.09484482  0.0505507 
[5,]  0.14930400  0.01416410 -0.07276769 -0.1376288 
> CC_c = PET_c - matrix(data = CET_c,nrow = dim(PET_c)[1],byrow = T,nc
ol = length(CET_c));CC_c 
            [,1]        [,2]        [,3]        [,4]        [,5] 
[1,]  0.03593491 -0.09067193  0.28321564 -0.23824849  0.09558209 
[2,] -0.05257012 -0.08709326 -0.08175543  0.11458737  0.01055730 
[3,] -0.03605542  0.06430745 -0.13753554  0.11299497 -0.04620753 
[4,]  0.09636248  0.21852491 -0.20279826  0.09484151 -0.13762877 
>  
> #Considerando a ponderação pela massa de cada perfil, tem-se as nova
s coordenadas: 
> CCP_l = sqrt(diag(l))%*%CC_l;CCP_l 
            [,1]         [,2]        [,3]        [,4] 
[1,]  0.02020239 -0.025384382 -0.02043562  0.03468162 
[2,] -0.05097522 -0.042054470  0.03644840  0.07864884 
[3,]  0.15922216 -0.039477006 -0.07795287 -0.07298869 
[4,] -0.13394189  0.055330472  0.06404368  0.03413421 
[5,]  0.05373569  0.005097772 -0.02618966 -0.04953368 
> CCP_c = sqrt(diag(c))%*%CC_c;CCP_c 
            [,1]        [,2]        [,3]        [,4]         [,5] 
[1,]  0.02020239 -0.05097522  0.15922216 -0.13394189  0.053735685 
[2,] -0.02538438 -0.04205447 -0.03947701  0.05533047  0.005097772 
[3,] -0.02043562  0.03644840 -0.07795287  0.06404368 -0.026189663 
[4,]  0.03468162  0.07864884 -0.07298869  0.03413421 -0.049533679 
>  
> #A matriz de variância e covariância, portanto, será da forma: 
> S = t(CCP_l)%*%CCP_l;S 
            [,1]         [,2]         [,3]         [,4] 
[1,]  0.04918626 -0.011791839 -0.024668089 -0.022163634 
[2,] -0.01179184  0.007058828  0.005473332  0.000329619 
[3,] -0.02466809  0.005473332  0.012610242  0.011330913 
[4,] -0.02216363  0.000329619  0.011330913  0.016334533 
> Z = t(CCP_c)%*%CCP_c;Z 
              [,1]         [,2]         [,3]         [,4]          [,5
] 
[1,]  0.0026729324  0.002020529  0.003280417 -0.004235419 -0.000226520
5 
[2,]  0.0020205286  0.011881177 -0.015037933  0.009519729 -0.007803910
1 
[3,]  0.0032804171 -0.015037933  0.038314129 -0.030994598  0.014011624
9 
[4,] -0.0042354190  0.009519729 -0.030994598  0.026268627 -0.010283472
3 
[5,] -0.0002265205 -0.007803910  0.014011625 -0.010283472  0.006052995
0 
>  
> #Deste modo, a diagonal de S e Z será a inércia de cada eixo, e o so
matório será a inércia total. 
> #Equivalente a conta que foi feita em phi2_l e phi2_c com o somatóri
o da diagonal. 
> sum(diag(S)) 
[1] 0.08518986 
> sum(diag(Z)) 
[1] 0.08518986 
>  
> # SVD - Singular Value Decomposition. Observe a igualdade entre as d
uas formas 
> SVD_s = svd(S);SVD_s # Neste caso, como v3 é praticamente zero, não 
há contribuição desta para a nu- 
$d 



[1] 7.475911e-02 1.001718e-02 4.135741e-04 9.753435e-19 
 
$u 
           [,1]        [,2]       [,3]      [,4] 
[1,] -0.8087001  0.17127755 -0.0246170 0.5621941 
[2,]  0.1756411 -0.68056865  0.5223178 0.4828671 
[3,]  0.4069601 -0.04167443 -0.7151246 0.5667835 
[4,]  0.3867013  0.71116353  0.4638695 0.3599079 
 
$v 
           [,1]        [,2]       [,3]      [,4] 
[1,] -0.8087001  0.17127755 -0.0246170 0.5621941 
[2,]  0.1756411 -0.68056865  0.5223178 0.4828671 
[3,]  0.4069601 -0.04167443 -0.7151246 0.5667835 
[4,]  0.3867013  0.71116353  0.4638695 0.3599079 
 
> #vem de pontos. Desta forma, descarta-se. 
> #Logo, S é da forma: 
> S_2 = SVD_s$u[,1:2]%*%diag(SVD_s$d[1:2])%*%t(SVD_s$v[,1:2]);S_2;S 
            [,1]          [,2]         [,3]          [,4] 
[1,]  0.04918601 -0.0117865212 -0.024675370 -0.0221589111 
[2,] -0.01178652  0.0069459981  0.005627811  0.0002294153 
[3,] -0.02467537  0.0056278107  0.012398739  0.0114681056 
[4,] -0.02215891  0.0002294153  0.011468106  0.0162455420 
            [,1]         [,2]         [,3]         [,4] 
[1,]  0.04918626 -0.011791839 -0.024668089 -0.022163634 
[2,] -0.01179184  0.007058828  0.005473332  0.000329619 
[3,] -0.02466809  0.005473332  0.012610242  0.011330913 
[4,] -0.02216363  0.000329619  0.011330913  0.016334533 
>  
> SVD_z = svd(Z);SVD_z 
$d 
[1] 7.475911e-02 1.001718e-02 4.135741e-04 6.159865e-18 1.180212e-19 
 
$u 
            [,1]        [,2]       [,3]       [,4]        [,5] 
[1,] -0.05742524 -0.46212293  0.8332653 -0.0977310  0.28153554 
[2,]  0.28923816 -0.74239515 -0.5061482 -0.1825926  0.27507209 
[3,] -0.71554563 -0.05475038 -0.1303234 -0.6787242 -0.08570939 
[4,]  0.57530335  0.38957951  0.1097504 -0.6835983  0.19468440 
[5,] -0.26469630  0.28376408 -0.1430158  0.1706908  0.89432934 
 
$v 
            [,1]        [,2]       [,3]        [,4]        [,5] 
[1,] -0.05742524 -0.46212293  0.8332653 -0.08847312  0.28458060 
[2,]  0.28923816 -0.74239515 -0.5061482 -0.17350068  0.28089540 
[3,] -0.71554563 -0.05475038 -0.1303234 -0.68116381 -0.06347071 
[4,]  0.57530335  0.38957951  0.1097504 -0.67686704  0.21693252 
[5,] -0.26469630  0.28376408 -0.1430158  0.19984219  0.88826990 
 
> #Aplica-se o mesmo raciocínio e portanto, tem-se que: 
> Z_2 = SVD_z$u[,1:2]%*%diag(SVD_z$d[1:2])%*%t(SVD_z$v[,1:2]);Z_2;Z 
              [,1]         [,2]         [,3]         [,4]          [,5
] 
[1,]  0.0023857750  0.002194956  0.003325329 -0.004273241 -0.000177234
8 
[2,]  0.0021949558  0.011775225 -0.015065214  0.009542703 -0.007833847
5 
[3,]  0.0033253287 -0.015065214  0.038307105 -0.030988682  0.014003916
6 
[4,] -0.0042732408  0.009542703 -0.030988682  0.026263646 -0.010276980
9 



[5,] -0.0001772348 -0.007833848  0.014003917 -0.010276981  0.006044535
9 
              [,1]         [,2]         [,3]         [,4]          [,5
] 
[1,]  0.0026729324  0.002020529  0.003280417 -0.004235419 -0.000226520
5 
[2,]  0.0020205286  0.011881177 -0.015037933  0.009519729 -0.007803910
1 
[3,]  0.0032804171 -0.015037933  0.038314129 -0.030994598  0.014011624
9 
[4,] -0.0042354190  0.009519729 -0.030994598  0.026268627 -0.010283472
3 
[5,] -0.0002265205 -0.007803910  0.014011625 -0.010283472  0.006052995
0 
>  
> #Determinando as coordenadas com centróide centralizado, ponderadas 
pelas massas e já com  
> #dimensão definida, da forma que: 
> dimensao = 0 
> for (k in 1:length(diag(SVD_s$d))) { 
+   if (diag(SVD_s$d)[k]>0.0001) { 
+     dimensao = dimensao +1   
+   } 
+ };paste("Dimensão = ", dimensao) 
[1] "Dimensão =  3" 
>  
> D_lambda = diag(SVD_s$d[1:dimensao]) 
> barplot(height = 100*c(D_lambda[1,1]/sum(D_lambda[,1:dimensao]), 
+                        D_lambda[2,2]/sum(D_lambda[1:dimensao]), 
+                        D_lambda[3,3]/sum(D_lambda[1:dimensao])), 
+         ylab = "Variância explicada pelo eixo (%)", 
+         names.arg = c(paste("Eixo 1 - ",round(100*(D_lambda[1,1]/sum
(D_lambda[,1:dimensao])),1),"%"), 
+                       paste("Eixo 2 - ",round(100*(D_lambda[2,2]/sum
(D_lambda[,1:dimensao])),1),"%"), 
+                       paste("Eixo 3 - ",round(100*(D_lambda[3,3]/sum
(D_lambda[,1:dimensao])),1),"%")) 
+                       ,ylim = c(0,100)) 
>  
> D_alpha = sqrt(D_lambda);D_alpha 
          [,1]      [,2]       [,3] 
[1,] 0.2734211 0.0000000 0.00000000 
[2,] 0.0000000 0.1000859 0.00000000 
[3,] 0.0000000 0.0000000 0.02033652 
> U = CCP_l%*%SVD_s$u[,1:dimensao]%*%diag(1/diag(D_alpha));U 
            [,1]        [,2]       [,3] 
[1,] -0.05742524  0.46212293  0.8332653 
[2,]  0.28923816  0.74239515 -0.5061482 
[3,] -0.71554563  0.05475038 -0.1303234 
[4,]  0.57530335 -0.38957951  0.1097504 
[5,] -0.26469630 -0.28376408 -0.1430158 
> V = t(CCP_l)%*%U%*%diag(1/diag(D_alpha));V 
           [,1]        [,2]       [,3] 
[1,] -0.8087001  0.17127755 -0.0246170 
[2,]  0.1756411 -0.68056865  0.5223178 
[3,]  0.4069601 -0.04167443 -0.7151246 
[4,]  0.3867013  0.71116353  0.4638695 
> CCPD_l = U%*%D_alpha%*%t(V);CCPD_l 
            [,1]         [,2]        [,3]        [,4] 
[1,]  0.02020239 -0.025384382 -0.02043562  0.03468162 
[2,] -0.05097522 -0.042054470  0.03644840  0.07864884 
[3,]  0.15922216 -0.039477006 -0.07795287 -0.07298869 



[4,] -0.13394189  0.055330472  0.06404368  0.03413421 
[5,]  0.05373569  0.005097772 -0.02618966 -0.04953368 
>  
>  
> #Coordenada da linha e da coluna principal: (Esta será plotada na li
nha 118) 
> F = sqrt(D_l)%*%U%*%D_alpha;F 
            [,1]        [,2]         [,3] 
[1,] -0.06576838  0.19373700  0.070981028 
[2,]  0.25895842  0.24330457 -0.033705190 
[3,] -0.38059489  0.01065991 -0.005155757 
[4,]  0.23295191 -0.05774391  0.003305371 
[5,] -0.20108912 -0.07891123 -0.008081076 
> G = sqrt(D_c)%*%V%*%D_alpha;G 
            [,1]         [,2]          [,3] 
[1,] -0.39330845  0.030492071 -0.0008904827 
[2,]  0.09945592 -0.141064289  0.0219980349 
[3,]  0.19632096 -0.007359109 -0.0256590867 
[4,]  0.29377599  0.197765656  0.0262108499 
>  
> #Coordenada da linha e da coluna padronizada: 
> theta = P_l%*%G%*%diag(diag(1/D_alpha)^2); theta 
           [,1]       [,2]       [,3] 
[1,] -0.2405388  1.9357079  3.4903231 
[2,]  0.9471047  2.4309584 -1.6573725 
[3,] -1.3919733  0.1065076 -0.2535221 
[4,]  0.8519895 -0.5769437  0.1625337 
[5,] -0.7354557 -0.7884353 -0.3973677 
> gama = P_c%*%F%*%diag(diag(1/D_alpha)^2); gama 
           [,1]        [,2]        [,3] 
[1,] -1.4384714  0.30465911 -0.04378737 
[2,]  0.3637463 -1.40943267  1.08170100 
[3,]  0.7180168 -0.07352795 -1.26172451 
[4,]  1.0744451  1.97595989  1.28885615 
>  
> #Cabe ressaltar, que todo este desenvolvimento pode ser executado co
m a seguinte função: 
> #install.packages("FactoMineR") 
> #require("FactoMineR") 
> resultado = FactoMineR::CA(X = X,graph = FALSE) 
> fviz_screeplot(resultado,ggtheme = theme_grey(), dim = 3,ylab = "Per
centual da variância explicada (%)", 
+                xlab= "Dimensões", main = "") 
> fviz_ca_biplot(X = resultado, ggtheme = theme_grey(), ylab = "Segund
a Coordenada (11,8%)",  
+                xlab = "Primeira Coordenada (87,8%)",repel = TRUE,tit
le = "") 
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