
 

 

 

Capítulo III  

 

ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS 

 

 

Neste capítulo, será introduzida a álgebra da Análise de Correspondências. 
Trata-se de um método bastante atractivo, que pela sua versatilidade e 
adequação a vários tipos de dados tem merecido bastante atenção por parte de 
estatísticos e investigadores nas mais diversas áreas. 
Na descrição da metodologia introduzem-se os conceitos fundamentais que 
permitem posteriormente a projecção dos resultados no espaço 
multidimensional, além de elucidar sobre a melhor forma de interpretar esses 
resultados. Apresenta-se ainda o esquema geral do algoritmo da AC, e, 
discutem-se alguns pormenores de certos casos particulares. 
 

 
 

3.1 Introdução 

 

A análise de correspondências é um método de análise multivariada 
especialmente delineado para o estudo de dados categorizados estruturados em 
tabelas bidimensionais. 
 

 

3.2 Metodologia 

 

Em síntese, o objectivo deste método é descrever as linhas e as colunas de uma 
tabela de contingência, isto é, estudar a dependência entre os indivíduos e as 
categorias das variáveis em estudo. Baseia-se na decomposição do qui-
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quadrado de contingência, sendo o estudo da dependência realizado com base 
em representações gráficas (em que dois indivíduos ou duas categorias se 
assemelham tanto mais quanto mais próximos estiverem um do outro) e por 
parâmetros numéricos que permitem fazer a sua interpretação.  

 
 

3.2.1 Conceitos Fundamentais 

 

Os conceitos da AC são maioritariamente geométricos. Aliás, o único conceito 
estatístico envolvido nesta metodologia é a estatística do qui-quadrado de 
Pearson, que é vulgarmente utilizada em tabelas de contingência, de forma a 
aceder à significância da associação entre linhas e colunas dessa mesma tabela. 

Os conceitos fundamentais da AC são, nomeadamente, a definição de massa 
(ou peso), os perfis, as nuvens de pontos, a distância de qui-quadrado e a 
inércia. De seguida, serão introduzidos estes conceitos.  
 
 

3.2.1.1 Matriz Inicial de Dados 

 

Seja � uma matriz de números não negativos, designada por matriz inicial de 
dados ou matriz de partida, onde a soma das linhas (ou colunas) é superior a 
zero.  

Embora na AC haja uma simetria perfeita entre o estatuto das linhas e colunas 
da matriz, manter-se-á a designação de indivíduos para as linhas da matriz e de 
categorias ou modalidades de uma variável para as colunas. 

Desta forma, temos assim definida a matriz de partida: 

 ��� × �� =  
	





� � ��   �� ���       ⋱

   ⋯     ��   ⋯    ���    ⋮ ⋮     ��  ���  
      ���      ⋮   ⋱          ⋯   ��� ��

���
�

 (3.1) 

 

onde k
i j

≥ 0 com � = 1, … , � �   = 1, … , � é o valor numérico da classificação 

cruzada da i-ésima linha com a j-ésima coluna. Ou seja, corresponde ao valor do 
indivíduo i na modalidade j. 
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Ainda na tabela � podemos aceder à seguinte informação: 

Totais marginais de linha: 

�� . = " ���  ,   � =�
�# 1, … , � 

Totais marginais de coluna: 

�.  � = " ���  ,    =�
�# 1, … , � 

Total de ocorrências observadas na tabela: 

�.  . = " "  �
�# ��� =  " �� . =  " �.  �    ,   � =�

�#
�

�# 1, … , � ;     =�
�# 1, … , � 

 

 

3.2.1.2 Matriz de Correspondências 

 

Quando se inspecciona uma tabela de dados, sobretudo uma tabela de 
contingência, faz pouco sentido comparar os valores de cada célula, pois 
normalmente as categorias têm diferentes números de indivíduos associados. 
Portanto, com o intuito de comparar as diversas linhas da matriz com base nas 
colunas, ou vice-versa, é necessário transformar os valores em frequências 
relativas. 

Assim, dividindo cada elemento da matriz de partida � pelo número total de 
ocorrências �. . obtém-se uma tabela de frequências relativas designada como 
matriz de correspondências %. 
 % =  & '. .( � (3.2) 

Com termo geral dado por  

)�� =  ����. . 
A tabela F apresenta a seguinte disposição: 
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%�� × �� =  
	





� ) )�   )� )��       ⋱

   ⋯       )�   ⋯      )��    ⋮ ⋮     )�  )��  
      )��      ⋮   ⋱          ⋯  )�� ��

���
�
 

Onde f
i j

∈ [0,1] com � = 1, … , � �   = 1, … , � é a frequência relativa do 

indivíduo i na modalidade j. 

 

Tal como para K, podemos aceder à seguinte informação de F: 

Totais marginais de linha: 

)� . = " )�� = �� .�.  . ,   � =�
�# 1, … , � 

Totais marginais de coluna: 

).  � = " )�� = �.��.  .  ,    =�
�# 1, … , � 

Total de ocorrências observadas na tabela: 

).  . = " "  �
�# )�� =  " )� . =  " ).  � = 1    ,   � =�

�#
�

�# 1, … , � ;     =�
�# 1, … , � 

Neste caso, são válidas as seguintes relações: (3.3) )��).  � = ����.  �     �   )�� )� . = ����� .    , ∀ �,   
 

Em notação matricial, consideremos o vector l (� × 1) constituído pelos totais 
marginais de linha 

 . = %/ =  0).)�.⋮)�.
1 (3.3) 

e o vector c (� × 1) constituído pelos totais marginais de coluna 
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 2 = %3/ =  0). ).�⋮).�
1 (3.4) 

onde / é um vector unitário com dimensão apropriada, no caso de l, �� × 1� e de 
c, �� × 1�. 
 

Tendo em conta a notação, é mais fácil trabalhar com a matriz % do que com a 
matriz �, uma vez que a análise de correspondências está unicamente 
preocupada com os valores relativos dos dados sendo invariante em relação a �... 
 

 

3.2.1.3 Definição de Massa 

 

Considere-se a matriz F definida em (3.2). A massa (ou peso) dos indivíduos 
constituintes dessa matriz é dada pelos totais das frequências marginais das 
linhas  

)� . = �� .�.  . 
Que definimos matricialmente como uma matriz diagonal de dimensão �� × �� 
 45 = 6�78�.� =

	




�
   ). 0 ⋯   0 ⋱    ⋮  )�.  

        0                 ⋮                 0  ⋯
     ⋱ 0 0 )�. ���

��� (3.5) 

 

De igual modo, o peso (ou massa) das categorias constituintes da matriz F é 
dado pelos totais das frequências marginais das colunas 

).� = �.��.  . 
Que definimos matricialmente como uma matriz diagonal de dimensão �� × �� 
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 49 = 6�78�2� =
	




�
   ). 0 ⋯   0 ⋱    ⋮  ).�          0                 ⋮                 0  ⋯

     ⋱ 0 0 ).� ���
��� (3.6) 

 

 

3.2.1.4 Perfis 

 

Antes de prosseguir na análise, é necessário transformar a tabela de frequências 
de forma a eliminar a influência das marginais na comparação das linhas, ou 
colunas da matriz. 

Esta transformação, relativamente às linhas da matriz, passa por dividir cada 
termo de )�� da linha i pela marginal )�. dessa mesma linha. A nova linha 

resultante desta transformação é denominada por perfil-linha )��.  
Logo, tendo em consideração o conceito geométrico, o conjunto de coordenadas 

da linha i em ℝ� constitui o seu perfil )��. 
Uma coordenada de ordem j desse perfil é dada por 

 )�� = ;<=;< . = ><=>.  .>< .>.  . = '<='< . (3.7) 

As coordenadas das linhas podem ser interpretadas como a probabilidade de 
ocorrer j, sabendo i. Ou seja, trata-se da probabilidade do elemento ocorrer na 
variável j, tendo em conta que se trata do indivíduo i. 

Note que (3.5) 

" )���
�# = " )��)� .

�
�# = ∑ �����#�� . = �� .�� . = 1 

Na expressão anterior verifica-se que a soma das coordenadas de um indivíduo 
é unitária. Como as coordenadas dos indivíduos têm de respeitar este 
pressuposto, estas encontram-se já num espaço de dimensão p-1, devido à 
transformação inicial imposta pela AC. Por exemplo, um conjunto de 
indivíduos caracterizados por três categorias encontra-se já no plano A da 
figura seguinte: 
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Ilustração 3.1 – Plano resultante da projecção dos indivíduos caracterizados pelas categorias 1,2 e 3

O perfil-coluna é construído de forma semelhante
conceito geométrico, o conjunto de coordenadas de uma 

constitui o seu perfil-coluna 

Uma coordenada de ordem 

 

Neste caso, as coordenadas das colunas podem ser interpretadas como a 
probabilidade condicional de ocorrer 
da probabilidade do elemento ocorrer no indivíduo 
modalidade j. 

Novamente, verifica-se que também em 
modalidade é unitária, isto é 

"�
�#

Portanto, as coordenadas encontram
1. 

A representação simultânea d
possível através desta transformação simétrica das linhas e das colunas.

 

A seguir apresenta-se as tabelas relativas ao perfil
sob um ponto de vista probabilístico, são nada mais
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Plano resultante da projecção dos indivíduos caracterizados pelas categorias 1,2 e 3

coluna é construído de forma semelhante, ou seja, tendo em conta o 
conceito geométrico, o conjunto de coordenadas de uma categoria

coluna )� � . 
Uma coordenada de ordem i desse perfil é dada por  

)� � = ;<=;.  = = ><=>.  .>.=>.  .
= '<='.  = 

Neste caso, as coordenadas das colunas podem ser interpretadas como a 
probabilidade condicional de ocorrer i, sabendo j. Por outras palavras
da probabilidade do elemento ocorrer no indivíduo i, sabendo que se trata da 

se que também em ℝ� a soma das coordenadas de uma 
é unitária, isto é  

" )� ��
# = " )��).�

�
�# = ∑ �����#�.� = �.��.� = 1 

Portanto, as coordenadas encontram-se igualmente num espaço de dimensão n

A representação simultânea das linhas e colunas da AC no mesmo espaço só é 
possível através desta transformação simétrica das linhas e das colunas.

se as tabelas relativas ao perfil-linha e ao perfil coluna, que
ponto de vista probabilístico, são nada mais que as frequências 

23 

 

Plano resultante da projecção dos indivíduos caracterizados pelas categorias 1,2 e 3. 

u seja, tendo em conta o 
categoria j em ℝ� 

(3.8) 

Neste caso, as coordenadas das colunas podem ser interpretadas como a 
Por outras palavras, trata-se 

, sabendo que se trata da 

a soma das coordenadas de uma 

num espaço de dimensão n-

as linhas e colunas da AC no mesmo espaço só é 
possível através desta transformação simétrica das linhas e das colunas. 

linha e ao perfil coluna, que, 
que as frequências 
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condicionais das variáveis e dos indivíduos e, sob um ponto de vista 
geométrico as coordenadas dos mesmos. 

@�� × �� = 45A% =  
	






�  ) )� ⋯  )� )�� ⋯  ⋮ ⋮    

    )�           ⋯   )�      )��          ⋯     )��     ⋮                   ⋮    )�     )�� ⋯    ⋮         ⋮     )�    )��  ⋯  
   )��     ⋯      )��        ⋮      ⋮     )��    ⋯  )�� ���

���
�

�= )��� (3.9) 

 

B�� × �� = 49A%3 =  
	






�  ) )� ⋯  )� )�� ⋯  ⋮ ⋮    

    )�           ⋯   )�      )��          ⋯     )��     ⋮                   ⋮    )�      )��  ⋯    ⋮         ⋮     )�    )��  ⋯  
   )� �      ⋯      )��        ⋮      ⋮     )��    ⋯  )�� ���

���
�

�= )� �� (3.10) 

 

As linhas das tabelas anteriores fornecem as coordenadas nos dois espaços, 
nomeadamente no espaço das linhas ℝ� e no espaço das colunas ℝ�. 
Simplificando, cada perfil-linha (ou perfil-coluna) pode ser representado como 
um ponto no espaço onde cada elemento do perfil constitui uma coordenada. 
Desta forma, cada perfil-linha (ou perfil-coluna) pode ser representado como 
um ponto. 

Assim sendo, os perfis das linhas e das colunas definem duas nuvens de 
pontos, num espaço euclidiano ponderado p-1 dimensional e n-1 dimensional, 
respectivamente. 

Tal como em outros métodos factoriais, a semelhança entre duas linhas ou duas 
colunas é medida pela distância entre os seus perfis: quanto mais semelhantes 
são os perfis (linhas ou colunas), mais próximos estão os pontos um do outro; 
da mesma maneira, dois perfis muito diferentes entre si correspondem a pontos 
distantes entre si. 
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3.2.1.5 Conceito de Nuvem 

 

Tal como em outros métodos factoriais, a nuvem de pontos é colocada num 
espaço de dimensão igual ao número de elementos existentes numa linha ou 
coluna da matriz de partida. Deste modo, cada uma duas nuvens é constituída 
através das linhas ou colunas de F. 

Qualquer linha de F é um vector que representa a posição do indivíduo i no 
espaço das variáveis ℝ�.  
A nuvem de pontos N(I), no espaço ℝ�, é o conjunto dos pontos  � ∈ C, cujas 
coordenadas são dadas pelos perfis )�� com massa )�.. 
 

Analogamente, cada coluna de F é um vector que representa a posição da 
variável j no espaço dos indivíduos ℝ�. 
A nuvem de pontos N(J), no espaço ℝ�, é o conjunto dos pontos  ∈ D, cujas 
coordenadas são dadas pelos perfis )�� com massa ).�. 
 

 

3.2.1.6 Centro de Gravidade 

 

O centro de gravidade (ou centróide) de um conjunto de pontos com 
determinada massa é uma generalização espacial da noção de média 
ponderada. 

O centro de gravidade dos pontos )��, respeitantes aos indivíduos, com massa )�. 
é a média ponderada da nuvem N(I), que corresponde ao perfil médio. 

Considerando o sistema de pesos definido em 3.2.1.3 e as coordenadas (3.7), é 
possível determinar o centro de gravidade da nuvem dos indivíduos 
relativamente à categoria j:  

E� = " )� . )���
�# = " )� .

�
�#

)��)� . = " )��
�

�# = �.��.  . = ).� 
Assim, o centro de gravidade da nuvem dos indivíduos Ν�Ι� tem coordenadas 
iguais aos totais marginais de coluna de F, que por sua vez, correspondem aos 
pesos das categorias, dado pelo vector c (3.4), 
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E� = 2 
De forma similar, considerando o sistema de pesos já definido e as coordenadas 
(3.8), é possível calcular o centro de gravidade da nuvem das categorias 
relativamente ao indivíduo i.  

Neste caso, obtemos  

E� = " ).� )� ��
�# = " ).�

�
�#

)��).� = " )��
�

�# = �� .�.  . = )� . 
O centro de gravidade da nuvem referente às categorias Ν�J� tem coordenadas 
iguais aos totais marginais de linha de F, que por sua vez, correspondem aos 
pesos dos indivíduos, dado pelo vector . (3.3), 

E� = . 
Se um perfil difere muito do perfil médio, isto é, do respectivo centro de 
gravidade, o seu ponto será representado longe da origem; em contraposição os 
perfis que se aproximam da média serão representados por pontos próximos do 
centro de gravidade. Deste modo, se todas as categorias possuírem perfis 
iguais, todos os seus pontos coincidirão com o centro de gravidade. 

 

 

3.2.1.7 Distância 

 

A AC estuda como as duas nuvens de pontos, respeitantes aos indivíduos N(I) e 
às categorias N(J), se dispõem na periferia dos seus centros de gravidade, c e l 
respectivamente. 

A distância euclidiana entre dois indivíduos i e i’, considerando as coordenadas 

dadas pelos respectivos perfis de cada indivíduo,  )�� e  )��I, exprime-se da 

seguinte forma 

6���, �I� = "J )�� −  )��IL��
�#  

A distância euclidiana depende unicamente do quadrado da diferença J)�� − )��IL . Quando esta diferença for reduzida, o quadrado da mesma ainda acentua 

mais a sua fraca contribuição para o cálculo da distância global 6���, �I�, 
apresentando um efeito contrário quando a diferença é elevada. 
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Para contornar esta incoerência da distância euclidiana face aos objectivos da 
AC e descrever a diferença entre perfis, utiliza-se uma distância ponderada pelo 
inverso da massa (ou peso), ou seja, a distância do M�. 
Em resumo, esta ponderação é essencial para estabilizar estas diferenças, dando 
maior peso às proporções mais significativas. 

A distância entre duas linhas (ou dois indivíduos) i e i’, em ℝN, é dada por  
 6���, �′� = ∑ ;.= P;<=;< . − ;<Q=;<Q. R� = ∑ ;.= J)�� − )��IL���#��#  (3.11) 

Simetricamente, a distância entre duas colunas (ou duas categorias) j e j’, em ℝS, 
é dada por  

 6�� ,  ′� = ∑ ;< . P;<=;.= − ;<=Q;.=QR� = ∑ ;< . J)� � − )� �IL���#��#  (3.12) 

 

Essencialmente, a razão subjacente à escolha da distância do M�, para além da 
atenuação das coordenadas trazida pela ponderação, é que esta goza da 
propriedade de equivalência distribucional, a qual permite substituir dois 
indivíduos (ou duas categorias) de perfil idêntico por um indivíduo (ou uma 
categoria) de peso igual à soma dos pesos. Simplificando, indivíduos (ou 
categorias) idênticos não trazem informação adicional à AC realizada. Esta 
propriedade é muito importante, pois garante uma certa invariância nos 
resultados seja qual for a nomenclatura utilizada para a construção das classes. 

As distâncias (3.11) e (3.12), podem ser representadas matricialmente do 
seguinte modo: 

6���, �I� = TJ)� − )�IL, … , J)�� − )��IL, … , J)�� − )��ILU ×
	







� 1 ).V 0 ⋯  0 ⋱  ⋮  1 ).�V        0              ⋮                      0  ⋯ 

        ⋱ 0 0 1 ).  �  V ��
��
��
�

	




�
)� − )�I⋮)�� − )��I⋮)�� − )��I���

��� 

Tendo em consideração que 

45A =
	







� 1 ).V 0 ⋯  0 ⋱  ⋮  1 ).�V        0              ⋮                      0  ⋯ 

        ⋱ 0 0 1 ).  �  V ��
��
��
�
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Adquire-se a expressão 

6���, �I� =  �@ − @′� W 45A �@ − @′� 
 

Por outro lado, a distância do M� entre colunas em forma matricial é dada por 

6�� ,  I� =  �B − B′� W 49A �B − B′� 
onde  

49A =
	







�1 ).V 0 ⋯  0 ⋱  ⋮  1 )� .V        0              ⋮                      0  ⋯ 

        ⋱ 0 0 1 ) �.  V ��
��
��
�
 

 

 

3.2.1.8 Inércia 

 

A inércia é um termo proveniente do “momento de inércia” célebre em 
mecânica. Um objecto físico possui um centro de gravidade (ou centróide). 
Cada partícula de um dado objecto contém uma certa massa m e está a uma 
certa distância d do centróide. O “momento de inércia” de um objecto é a soma 
da quantidade X6� de todas as partículas que constituem o objecto. 

Para melhor compreensão do conceito “inércia”, cita-se o exemplo prático 
existente em Greenacre e Blasius (1994), página 13, figura 1.4. 

 

No caso da AC podemos encontrar um conceito análogo, isto é, existe uma 
nuvem de pontos (com coordenadas determinadas pelos perfis), com massa 
totalizando 1, que possui um centróide (perfil médio), onde se pode definir uma 
distância entre pontos, neste caso, a distância do M�. 
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Espaço ℝY N(I)   Espaço ℝ� N(J) 

n pontos com 
coordenadas dadas por 45A%�= @�   p pontos com 

coordenadas dadas por 49A%3�= B� 
Métrica 49A   Métrica 45A 
Massa l   Massa c 

      
Ilustração 3.2. Esquema das nuvens de pontos 

Em relação à nuvem dos indivíduos N(I), em ℝY, o centro de gravidade é dado 
por )�. (vector l), a distância entre o perfil e o centro de gravidade é dada por 

"J)�� − ).�L W 49A J)�� − ).�L�
�#  

Considerando a média ponderada destas distâncias com pesos definidos por )�. 
(vector l), obtemos a inércia das linhas, ou seja, a inércia respeitante aos 
indivíduos 

" )�.
�

�#  "J)�� − ).�L W 49A J)�� − ).�L�
�#  

Desenvolvendo esta expressão, resulta 

"  )�.
�

�#  " Z)��)�. − ).�[ W 49A  Z)��)�. − ).�[�
�# = "  " )�.  P)��)�. − ).�R ).�

��
�#

�
�#  

Fazendo as substituições adequadas, definidas no ponto 3.1, vem 

"  " ��.�..  P�����. − �.��.. R �.��..

��
�#

�
�#  

Retirando ��. do termo da diferença ao quadrado, temos 

"  " ��.�..  1��.� P��� − ��.�.��.. R 
 �.��..

�
=�

�#
�

�# "  " 1�..  P��� − ��.�.��.. R 
 ��.�.��..

��
�#

�
�#  

 

Que é nada mais que 
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1�.. "  "  P��� − ��.�.��.. R 
 ��.�.��..

�
=�

�#
�

�#
1�..  M� 

Onde M� é a expressão da estatística do qui-quadrado utilizada nos testes de 
independência. 

 

Em notação matricial, é fácil constatar que a inércia das linhas é dada por 

C��C� = \]7ç_[45�@ − /23�49A�@ − /23�3] 
Que corresponde à diagonal da matriz de inércia das linhas. 

A inércia das colunas é igualmente definida como a média ponderada das 
distâncias dos perfis de coluna ao centro de gravidade com ponderações dadas 
pelos pesos ).� (vector c) 

" ).�
�

�#  "J)� � − )�.L W 45A J)� � − )�.L�
�#  

De mesmo modo, é simples chegar à conclusão que a inércia das colunas é igual 

a '..  M�. 
Matricialmente, constata-se que a inércia das colunas é dada por 

C��D� = \]7ç_[49�B − /.3�45A�B − /.3�3] 
Que corresponde à diagonal da matriz de inércia das colunas. 

Atendendo às expressões definidas anteriormente, verifica-se que as inércias 
das duas nuvens são iguais e podem ser expressas da seguinte forma, 

Por exemplo, através de 

"  " )�.  P)��)�. − ).�R ).�
��

�#
�

�# = "  " )�.  
1)�.� J)�� − )�.).�L� ).�

 
=�

�#
�

�# "  "  J)�� − )�.).�L� )�.).� = �
�#

�
�#   

=  \]7ç_[45�@ − /23�49A�@ − /23�3] =  \]7ç_[49�B − /.3�45A�B − /.3�3] = 1�..  M� 
Ou seja, as inércias das linhas e das colunas são iguais à inércia total, ou 
simplesmente inércia. 
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Da igualdade anterior, pode se deduzir imediatamente que a inércia total é 
igual ao quadrado do coeficiente de contingência de Pearson, 

Λ� = 1�..  M� 
 

 

3.2.2 Projecção no Espaço Euclidiano 

 

A AC como método de redução de dimensionalidade tem como principal 
objectivo encontrar os eixos de inércia da nuvem dos indivíduos (ou categorias) 
no espaço das categorias (ou indivíduos). O problema reside agora na 
determinação dos valores e vectores próprios de uma matriz de covariâncias 
particular. 

Neste ponto, abordaremos o problema em causa de dois modos: através da 
metodologia usual dos métodos factoriais e do cálculo das componentes 
principais, recorrendo aos multiplicadores de lagrange na determinação das 
soluções óptimas (trata-se de uma abordagem intuitiva que permite uma 
melhor percepção dos conceitos envolvidos no método); e através da 
introdução do conceito de decomposição em valores singulares generalizada, 
que tem, como caso particular, o método extensivo descrito na primeira 
abordagem.  

A primeira abordagem é mais comum na bibliografia da escola Francesa de 
Benzécri, enquanto a segunda abordagem é própria da escola anglo-saxónica, e, 
por englobar a primeira, tem sido a mais utilizada nos artigos publicados 
relativos a métodos factoriais. 

 

 

3.2.2.1 Esquema Geral 

 

De seguida exibe-se o esquema geral da AC. 
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Ilustração 3.3 – Esquema geral da AC 

Este esquema é representativo do seguinte algoritmo: 

1º. Selecção e tratamento dos dados a analisar. 

2º. Transformar a matriz inicial de dados numa tabela de frequências, conhecida 
como matriz de correspondências. 

3º. Transformar a tabela de frequências de forma a eliminar a influência das 
marginais na comparação das linhas ou colunas da matriz, isto é, obter os perfis 
linha e os perfis coluna. 

4º. Obter os eixos de inércia da nuvem dos indivíduos (ou categorias) no espaço 
das categorias (ou indivíduos). 

5º. Determinar as soluções óptimas de forma a reduzir a dimensionalidade dos 
dados. 

6º. Representação simultânea dos indivíduos e categorias de variáveis no 
espaço bidimensional, e proceder à análise dos resultados. 
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Nos próximos pontos descreve-se em detalhe os procedimentos acima 
indicados nos passos 4, 5 e 6. 

 

 

3.2.2.2 Abordagem Intuitiva 

 

Retomando a expressão (3.11) definida no ponto (3.2.1.7), constata-se que a 
dedução da matriz de covariâncias através desta distância não é directa. 

Este inconveniente é contornado se se fizer uma modificação da escala dos 
eixos, ou seja 

6���, �′� = " 1).� J)�� − )��IL��
�# = " 1).� Z)��)� . − )�I�)�I .[

��
�# = " Z )��)� .a).� − )�I�)�I .a).�[��

�#  

Realizando uma pequena transformação no perfil-linha  

 )�� = ;<=;< . ⇒ ;<=a;.=;< . (3.13) 

Desta forma, verificamos que a distância euclidiana coincide com a distância do M�. 
Processa-se também uma transformação semelhante no perfil-coluna 

 )�� = ;<=;.= ⇒ ;<=a;< .;.= (3.14) 

 

Tendo como objectivo o cálculo da matriz de covariâncias (ou matriz de inércia) 
da nuvem, é necessário calcular a distância de cada ponto ao centro de 
gravidade. Porém, convém ter em consideração a transformação realizada ao 
perfil, linha ou coluna, no cálculo do respectivo centro de gravidade. 

Em ℝN, e dada a transformação da métrica exigida pela distância do M� (3.13), as 
coordenadas do centro de gravidade são agora dadas por 

 E�∗ = ∑ )� . ;<=a;.=;< .��# = ;.=a;.= = a).�        ,      ∑ )����# = ).� (3.15) 

Em ℝS, fornecida a transformação (3.14), as coordenadas do centro de 
gravidade são agora dadas por 
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 E�∗ = ∑ ).� ;<=a;< .;.=��# = ;< .a;< . = a)� .        ,      ∑ )����# = )� . (3.16) 

Desta forma, em ℝN, o elemento genérico da matriz de inércia W escreve-se 
como o produto dos pesos (3.3) pelo quadrado das distâncias (3.13) ao centro de 
gravidade (3.15), tendo em consideração a transformação exigida pelo M�. 
Assim sendo, obtém-se  

 d��I = ∑ )� .��# P ;<=a;.=;< . − a).�  R P ;<=Qa;.=Q;< . − a).�IR (3.17) 

Note-se que para cada indivíduo i corresponde o peso )� . multiplicado pela sua 

distância ao centro de gravidade a).�. 
Esta matriz W é usualmente designada como a matriz de covariâncias dos 
indivíduos e corresponde à matriz de inércias relativas à nuvem de pontos Ν�Ι�. 
 

Em semelhança a (3.17), em ℝS, define-se a matriz T, cujo elemento genérico 
escreve-se da forma  

 \��I = ∑ ).���# P ;<=a;< .;.= − a)� . R P ;<Q=a;<Q .;.= − a)�Q.R (3.18) 

Neste caso, para cada modalidade j corresponde o peso ).� multiplicado pela 

sua distância ao centro de gravidade a)� .. 
A matriz T é normalmente designada como a matriz de covariâncias das 
categorias e corresponde à matriz de inércias relativas à nuvem de pontos Ν�J�. 
 

Depois de encontradas as matrizes W e T, é possível proceder à diagonalização, 
de forma a obter os valores próprios e vectores próprios que determinam os 
eixos principais de inércia. Pode-se escolher uma das duas para diagonalizar; 
normalmente, utiliza-se a de menor dimensão. Nos eixos principais de inércia 
são depois projectados os indivíduos e as variáveis. 
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3.2.2.2.1 Análise em ℝY 
 

A matriz W de termo geral d�� dado por (3.17) pode ser escrita como o produto 

de duas matrizes eWe. 

De facto, representando 

 e = ]�� = P;<=A;< .;.=a;< .;.= R (3.19) 

O termo geral de eWe é 

 d��I = ∑ ]�Q� W ]��I��#  (3.20) 

d��I = "  �
�#

�)�� − )� .).���)��I − )� .).�I�)� .a).�a).�I  

Colocando )� . em evidência, resulta  

 d��I = ∑ )� . P;<=A;< .;.=;< .a;.=  ×  ;<=QA;< .;.=Q;< .a;.=Q R��#  (3.21) 

Como, ).�a).� = f).� 
a expressão (3.21) pode ser simplificada e apresentar a seguinte forma que 
corresponde ao termo geral (3.17) da matriz W 

d��I = " )� .
�

�# Z )��a).�)� . − f).�  [ Z )��Ia).�I)� . − f).�I[ 
A AC resume-se a determinar os valores próprios e os vectores próprios da 
matriz W (ou T), conforme os conceitos definidos no capítulo anterior. 

A matriz W admite um valor próprio nulo correspondente ao vector próprio 

com coordenadas a).�. De facto, um dado vector próprio é a parte da inércia 

total da nuvem explicada pelo respectivo valor próprio. Então, se a).� for um 

vector próprio, a inércia por ele explicada é nula, porque se trata do centro de 
gravidade. 

Como os vectores próprios são ortogonais, e sendo g∝ um vector próprio de W 

diferente de a).�, obtém -se 
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 ∑ g∝�a).���# = 0 (3.22) 

Como a).� é o vector próprio de W correspondente ao valor próprio nulo, 

qualquer outro vector próprio de W é também vector próprio da matriz de 
inércia não centrada i∗ de termo geral d∗��I . Deste modo, adquirimos uma 

expressão simplificada da matriz de covariâncias  

 d∗��I = ∑ )�. P ;<=a;.=;< . R P ;<=Qa;.=Q;< .R��# = ∑ ;<=;<=Q;< .a;.=;.=Q ��#  (3.23) 

Esta matriz i∗ pode ser novamente escrita como o produto de duas matrizes e∗We∗, tendo como termo geral ]��∗   
 ]��∗ = ;<=a;< .;.= (3.24) 

Verificação: 

" ]��∗  �
�#  ]��I∗ = " )��a)� .).� �

�#
)��Ia)� .).�I = " )��)��I)� .a).�).�I =�

�# d∗��I 
 

Portando, i∗ tem agora um vector próprio trivial, correspondente ao valor 
próprio 1. 

 

A projecção do indivíduo i em gj , vector próprio não trivial de ordem α de i∗, 
pode ser representado na forma  

 klj< = ∑ P ;<=;< .a;.=R��# gj= (3.25) 

 

Depois de diagonalizar a matriz i∗ obtêm-se os respectivos valores próprios, e 
a expressão anterior dá-nos a projecção dos indivíduos nos eixos factoriais. 
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3.2.2.2.2 Análise em ℝm 
 

Um raciocínio análogo em ℝ� permite-nos depreender a matriz n∗ e, após 
diagonalização, obter os respectivos vectores próprios oj , levando ao cálculo 
das projecções das categorias  

 pqj= = ∑ P ;<=;.=a;< .R��#  oj< (3.26) 

 

 

3.2.2.2.3 Representação Simultânea 

 

As relações de transição que permitem a representação simultânea de linhas e 
colunas de uma matriz, deduzidas no capítulo anterior e ajustadas ao 
formalismo da AC, permitem diagonalizar apenas uma das matrizes 
(escolhendo-se frequentemente a de menor dimensão). 

Considerando as relações estabelecidas em (2.36), 

oj = ars tgu    e    gj = ars tWou 
Igualando � a e∗, cujo termo geral é dado por (3.24), a linha i da relação 
matricial da primeira expressão de (2.36) escreve-se 

 oj< = ars ∑ P ;<=a;< .;.=R��#  gj= (3.27) 

Multiplicando a expressão anterior por awj e dividindo por a)� . , resulta 
awja)� .  oj< = " Z )��)� .a).�[�

�# gux 

Comparando esta equação com a obtida em (3.25), verificamos que  

 klj< = arsa;< .  oy� (3.28) 

 

Da mesma forma a linha j da segunda equação em (2.36) é dada por  

 gj = ars ∑ P ;<=a;< .;.=R��# ouz  (3.29) 
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Multiplicando, de igual modo, a expressão anterior por awj e dividindo por a).� , obtém-se 

awja).�  gj = " { )��).�a)� .|
�

�# ouz 

E assim, comparando com (3.26), observamos que  

 pqj=  = arsa;.= gj= (3.30) 

 

Se substituirmos ainda, na relação (3.26) o valor obtido em (3.28), ficamos com 

  pqj= = ∑ P ;<=;.=a;< .R��#  &a;< .ars klj<(  ⇔   pqj= = ars ∑ P;<=;.=R��# klj< (3.31) 

 

Substituindo, do mesmo modo, em (3.25) o valor obtido em (3.30), temos 

  klj< = ∑ P ;<=;< .a;.=R��#  &a;.=ars  pqj=(  ⇔  klj< = ars ∑ &;<=;< .(��#  pqj= (3.32) 

 

As relações (3.31) e (3.32) exprimem o princípio baricêntrico e significam que a 

projecção de um indivíduo é (a menos de um factor de escala ars) o centro de 
gravidade das projecções de todas as categorias (com pesos dados pelo perfil do 
indivíduo) e que a projecção de uma categoria é o centro de gravidade das 

projecções de todos os indivíduos (a menos de um factor de escala ars). 
Assim é possível proceder às projecções simultâneas de indivíduos e categorias 
no mesmo espaço multidimensional. As projecções dos elementos da nuvem 
(por exemplo, os indivíduos em ℝ�) são o baricentro dos elementos da outra 
nuvem (as categorias em ℝ�). Para a interpretação em gráficos planos, o 
princípio baricêntrico assegura a proximidade de um indivíduo face às 
categorias às quais ele mais se associa (vice-versa). 
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3.2.2.3 Decomposição em Valores Singulares Generalizada 

 

A decomposição em valores singulares (DVS) é das ferramentas mais úteis na 
álgebra matricial e inclui, como caso específico, a decomposição em valores e 
vectores próprios, conhecida como a decomposição espectral em valores 
próprios. 

O principal objectivo da DVS é, tal como o nome indica, a decomposição de 
uma matriz rectangular em duas matrizes ortogonais, correspondentes aos 
vectores singulares, e de uma matriz diagonal, que corresponde aos valores 
singulares. A decomposição em valores singulares generalizada (DVSG) acaba 
por ser uma extensão da DVS que tem em conta as restrições impostas às linhas 
e colunas da matriz inicial. Dada esta particularidade, a DVSG, com uma 
escolha adequada das restrições, é capaz de incorporar a maioria das técnicas 
de estatística multivariada linear, desde a Análise de Correlações Canónicas, 
Análise em Componentes Principais Generalizada (Bar-Hen, 2002 ou Vidal, 
2005), Análise Discriminante Linear, regressão PLS (Abdi, 2003), Análise de 
Correspondências e muitas outras técnicas (Greenacre, 1984).  

Para a definição de DVSG é necessário introduzir primeiro o conceito de DVS 
de uma matriz. 
 

Definição 1. Decomposição em Valores Singulares (DVS) 

Seja H uma matriz real �� × �� de característica δ. Existem matrizes U (� × δ), V 
(� × δ) e 4j(δ × δ) tais que 

 ~ = �4α�3 (3.33) 

i.e. 

 ~ = ∑  α�  ��  ��3δ   (3.34) 

Onde �3� = � = �n� e 4j é uma matriz diagonal com elementos y ≥ α� ≥ …  ≥  y� > 0, na diagonal. 
Denomina-se (3.33) decomposição em valores singulares (DSV) de H. Os 
vectores �, ��, … , ��, nas colunas de U, designam-se por vectores singulares 
esquerdos de H e constituem uma base ortonormal para as colunas de H. De 
igual modo, os vectores �, ��, … , ��, nas colunas de V, designam-se por 
vectores singulares direitos de H e constituem uma base ortonormal para as 
linhas de H. Os elementos da diagonal de 4α , y ≥ α� ≥  …  ≥  y� > 0, 
designam-se por valores singulares de H. Os vectores �, ��, … , �� são os 
vectores próprios da matriz ~~3, e os vectores �, ��, … , ��  são os vectores 
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próprios da matriz ~3~, sendo, em ambos os casos, y�, y��, … , y�� os valores 
próprios associados. 

Uma das principais características da DVS, que a torna numa ferramenta de 
enorme utilidade para o corrente propósito deste ponto, é o facto de, a partir de 
uma certa ordem η, se os valores singulares  y��, … , y� forem pequenos 

quando comparados com  y, … , y� , a matriz 

~��� = " α�  ����3
�

�#  

é uma óptima aproximação da matriz H, que além de ter característica inferior 
satisfaz o critério de mínimos quadrados (para aceder à demonstração deste 
resultado, consultar Greenacre, 1984). 

 

De seguida apresenta-se a definição de DVSG. 

 

Definição 2. Decomposição em Valores Singulares Generalizada (DVSG) 

Sejam ΩΩΩΩ e ΦΦΦΦ duas matrizes simétricas definidas positivas, então, qualquer 
matriz real H �� × ��  de característica δ pode ser decomposta em 

 ~ = �4α�3 (3.35) 

i.e. 

 ~ = ∑ α�  ��δ ��3  (3.36) 

Onde � e � são ortonormalizadas com respeito a ΩΩΩΩ e ΘΘΘΘ respectivamente, ou seja,  

�3
ΩΩΩΩ� = � = �n

ΘΘΘΘ� . 
A (3.35) dá-se o nome de decomposição em valores singulares generalizada de 
H nas métricas ΩΩΩΩ e ΘΘΘΘ. As colunas de A e B contêm os valores singulares 
generalizados esquerdos e direitos de H, respectivamente. A matriz diagonal 4α 
contém os valores singulares generalizados de H que são iguais aos valores singulares 
obtidos pela DVS de H. 

Tal como na DVS, os vectores singulares generalizados de H também 
constituem uma base ortonormada para as linhas e colunas de H, embora não 
em espaços euclidianos simples mas em espaços euclidianos pesados definidos 
pelas métricas ΩΩΩΩ e ΘΘΘΘ, respectivamente. Da mesma forma, os elementos da 
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diagonal da matriz 4α designam-se por valores singulares generalizados de H, 
ordenados de forma descendente. 

Também o resultado referido anteriormente sobre a aproximação de matrizes é 
generalizável a este caso. 

A DVSG é facilmente demonstrada. Para isso, basta considerar a DVS simples 

da matriz � �⁄ ~ΘΘΘΘ �⁄ , na qual se assume a raiz quadrada da matriz simétrica 
(ou seja, se Ω admite decomposição em valores próprios ΩΩΩΩ = i4μi3, 
então ΩΩΩΩ�/� = i4μ �⁄ i3). 

� �⁄ ~ΘΘΘΘ �⁄ = �4α�T, onde  �3� = � = �n� 

Faltando apenas determinar as matrizes A e B da DVSG de H usando 

� = �A �⁄ � 

� = �A �⁄ � 
Obtemos (3.35). 

 

Depois de introduzir as noções de DVS e de DVSG, podemos avançar para o 
cálculo das projecções no espaço euclidiano. 

Segundo Greenacre e Clavel (1998), existem duas formas de obter as soluções 
da AC. A primeira baseia-se na aproximação da chamada matriz de 
correspondências definida no ponto 3.2.1.2, enquanto a segunda tem por base a 
aproximação da matriz dos perfis linha, ou coluna, definida no ponto 3.2.1.4.  

Estas duas formulações, embora sejam distintas, são equivalentes, ou seja, 
produzem os mesmos resultados. 

 

 

3.2.2.3.1 Aproximação da Matriz de Correspondências 

 

A AC pode ser definida como um método de aproximação de uma matriz de 
frequências através de mínimos quadrados pesados, com o objectivo de 
encontrar um subespaço de dimensão δ (idealmente δ=2 ou δ=3 de forma a 
facilitar a visualização gráfica), onde as principais características dos dados 
sejam bem descritas, com perda mínima de informação. 
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Por outras palavras, pretende-se aproximar % por uma matriz %l de característica 
δ que minimize 

  \]7ç_ �45AJ% − %lL49AJ% − %lL3� = ∑ ∑ J;<=A;�<=L�
;<.;.=��#��#  (3.37) 

Logo, face ao apresentado, a minimização da expressão anterior obtém-se 
através da DVSG da matriz F com as métricas 45A e 49A para as linhas e 
colunas, respectivamente. 

A melhor aproximação da matriz % é %l = .23, conhecida como solução trivial, e 
tem característica 1. Esta aproximação não tem interesse prático, pois só leva em 
consideração os totais das linhas e colunas de %. Por isso é usual a aproximação 
por uma matriz centrada, %∗ = % − .23 em vez de %. 
Deste modo, a solução é obtida através da DVS da matriz dos resíduos 
estandardizados (ou simplesmente a DVSG de %∗ =  � 4j �3 assumindo que �345A� = � = �n49A�) 
  45A �⁄ �% − .23�49A �⁄ =  � 4j �3 = ∑ α�  ����3NA�#  (3.38) 

Com �3� = � = �n� . 
Portanto, a matriz de característica δ pretendida obtém-se por eliminação das 
últimas �� − 1� − � parcelas de (3.38), ou seja 

%l = " α  � � T
N

�#  

Os vectores das colunas de � definem um conjunto de eixos coordenados ao 
qual se dá o nome de eixos principais do espaço das linhas ℝ�, nos quais as 
coordenadas correspondentes às linhas de %∗ são dadas pelas colunas da matriz  

 � = 45A� �⁄  � 4� (3.39) 

Da mesma forma, os eixos principais do espaço das colunas ℝ� são definidos 
pelos vectores das colunas de V, e as coordenadas dos pontos nestes eixos são 
dadas pelas colunas da matriz  

 � = 49A� �⁄  � 4j (3.40) 

Por exemplo, para representar as linhas e colunas da matriz num gráfico 
bidimensional, que é a representação habitual associada à AC, as coordenadas 
são definidas pelas duas primeiras colunas das matrizes (3.39) e (3.40). 



Análise de Correspondências Generalizada  43 

Com base na dedução feita no ponto 3.2.2.2.3, constata-se que as linhas e 
colunas da matriz de correspondências centradas relacionam-se da seguinte 
forma  

 � = 45A� �⁄ %∗� 4�A (3.41) 

 � = 49A� �⁄  %∗3� 4�A (3.42) 

 

 

3.2.2.3.2 Aproximação das Matrizes de Perfis 

 

Uma formulação equivalente da AC, descrita originalmente por Benzécri (1973), 
tem por base a aproximação das matrizes de perfis através do método de 
mínimos quadrados pesados. 

Face ao que se observou na secção anterior, o objectivo agora prende-se em 
aproximar a matriz @ �= 45A%�, definida no ponto 3.2.1.4, respeitante aos perfis 
linha, por uma matriz @�  de característica δ que minimize  

 \]7ç_ �45J@ − @� L49AJ@ − @� L3� = ∑ )�. ∑ P�<=�<. A5�<=R�
;.=��#��#  (3.43) 

Isto é, pretende-se minimizar a distância entre os perfis das linhas e os perfis 

aproximados por meio de @� . 
Obtemos novamente a solução trivial, pois o vector dos totais marginais de 
coluna 23 aproxima-se de todos os perfis linha em termos da soma pesada das 
distâncias ao quadrado. Por conseguinte, é usual a aproximação pelos perfis 
centrados @ − /23. 
Repetidamente, a matriz @�  pretendida é alcançada através da DVS da matriz  

 45 �⁄ �@ − /23�49A �⁄  (3.44) 

que é idêntica à matriz dos resíduos estandardizados (3.38). Por isso, a solução é 
idêntica à anterior. 

45 �⁄ �@ − /23�49A �⁄ = 45 �⁄ �45A% − /23�49A �⁄ = 45A �⁄ �% − .23�49A �⁄  

 

É fácil verificar que o desenvolvimento através da matriz de perfis colunas 
produz os mesmos resultados. 
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Como se pode observar, a aproximação da matriz de correspondências e das 
matrizes de perfis diferem apenas na abordagem, produzindo o mesmo 
resultado final. 

 

 

3.2.3 Elementos Suplementares 

 

A AC possui uma propriedade bastante útil, que é a possibilidade de utilizar 
informação suplementar como auxílio na interpretação de resultados. 

Suponhamos que a tabela K definida em (3.2.1.1), sobre a qual foi efectuada 
uma AC, foi acrescida de um certo número de linhas (ou colunas) 
suplementares.  

 �∗ =  
	








�    

 � ��   �� ���       ⋱
   ⋯     ��   ⋯    ���    ⋮ ⋮     ��  ���  

      ���      ⋮   ⋱          ⋯   ���

                     

 ��� ���� ⋮   ����     ��� ����      …   ����    ���� ��
��
��
��

  

Ilustração 3.4 – Matriz inicial contendo uma coluna e linha suplementar genérica. 

 

Estes novos elementos têm um estatuto diferente dos elementos originais e não 
intervêm na decomposição da matriz de correspondências. Ou seja, apenas está-
se interessado em encontrar a posição das projecções desses elementos 
suplementares nos eixos factoriais resultantes da AC previamente realizada. 

Para efectuar a projecção de elementos suplementares, convém situar os perfis 
destas novas linhas (ou colunas) em relação aos n pontos já posicionados em ℝ� 
(ℝ�). Para isso, basta considerar as relações (3.31) e (3.32) que exprimem o 
princípio baricêntrico.  

Seja pois um indivíduo suplementar de perfil 
;<�=;<�.  

As suas coordenadas obtêm-se com base na relação (3.32), 

 klj<� = 1awj " Z)���)��. [
�

�#  pqj= 
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Do mesmo modo, para uma coluna suplementar j, resulta 

 pqj=� = 1awj " Z)� ��).�� [�
�# klj< 

Os pontos suplementares, ao contrário dos pontos activos que contribuem para 
a inércia total e para as coordenadas no espaço, podem ser vistos como pontos 
sem massa, cujas posições relativas fornecem uma informação adicional no que 
diz respeito à interpretação do gráfico. 

 

 

3.2.4 Reconstituição da Matriz de Partida 

 

Para certas aplicações, pode ser interessante dispor de um algoritmo que 
reconstitua a matriz de partida com base nas projecções dos indivíduos e 
categorias nos eixos factoriais. 

Por outro lado, é possível explorar as projecções realizadas, seleccionando 
apenas q eixos (com q < p < n), reconstituindo a matriz de partida com base 
apenas nas projecções nesses q eixos e analisando o grau de aproximação que 
resulta da exclusão dos valores próprios de ordem superior a q (comparando a 
matriz de partida e a matriz estimada pelas projecções em q eixos através da 
fórmula de reconstituição) 

Consideremos a matriz e∗ que pretendemos reconstituir de termo geral, 

]��∗ = )��a)� .).�  
Temos por objectivo reconstruir as posições (coordenadas) dos pontos de uma 
nuvem de ℝ� (ou de ℝ�) aproximadamente a partir das coordenadas destes 
pontos sobre os eixos factoriais dos valores próprios e dos perfis médios. 

Reescrevendo e ajustando as fórmulas de transição desenvolvidas no Capítulo 
anterior (2.36), adquirimos a expressão  

oj = ars tgu    e    gj = ars tWou 
Como exemplo, abordando a primeira expressão anterior e fazendo � = e∗, esta 
pode-se apresentar da seguinte forma: 

]��∗  gu = awjoj 
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Multiplicando à direita os dois membros desta expressão por g′u, obtemos 

]��∗  gug′u = awjojg′u  
E somando para todos os valores de α (admitindo que p é o espaço de menor 

dimensão), temos 

]��∗  " gjg′j
�

j# ¡ = "  �
j# awjojg′u 

Como os vectores próprios são ortogonais, ∑ gjg′j�j#  é a matriz identidade. 
Assim sendo , 

 ]��∗ = ∑  �j# awjojg′u (3.45) 

Agora substituindo oj e gj pelos seus valores deduzidos em (3.28) e (3.30), 
respectivamente, ou seja  

klj< = awja)� .  oj<  ⇔  oj< = a)� .awj klj< 

pqj=  = awja).�  gj=  ⇔  gj= = a).�awj pqj= 

Resulta 

]��∗ = "  �
j# awj  Z 1awj  klj<a)� . [ Z 1awj  pqj=f).�[ 

Logo, 

)��a)� .).� = "  �
j# awj  Z 1awj  klj<a)� . [ Z 1awj  pqj=f).�[ 

Simplificando, temos  

)��a)� .).� = " 1awj  klj<  pqj=
�

j# Pf)� .).�R 
 )�� = )� .).� ∑ ars  klj<  pqj=�j#  (3.46) 

Sabe-se que o primeiro valor próprio da matriz e∗3e∗ é unitário e corresponde 
ao vector próprio trivial g� = a).� e o� = a)� . . Nesse caso,  klj< = 1 e  pqj= = 1. 
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Obtém-se igualmente a expressão genérica da fórmula de reconstituição  

 )�� = )� .).� ¢1 + ∑ ars  klj<  pqj=�j#� ¤ (3.47) 

Retomando a notação inicial do quadro de partida (3.2.1.2), sabe-se que 

)�� = ����.  .      �    )� . = �� .�.  .      �      ).� = �.��.  . 
E a fórmula de reconstituição pode ser escrita em função da matriz de partida,  

 ��� = '< .'.='.  . ¢1 + ∑ ars  klj<  pqj=�j#� ¤ (3.48) 

 

Para uma tabela de contingência, a expressão anterior tem um significado claro: 

o valor 
'< .'.='.  .  é nada mais que o valor esperado do elemento ���, que corresponde 

ao valor exacto, quando se admite independência. Esta expressão é pois uma 
primeira aproximação do elemento ���. As aproximações de ordem superior são 

dadas pela soma dos produtos das projecções nos sucessivos eixos factoriais da 
linha e coluna onde o elemento ���  se encontra, tendo em consideração a 

importância de cada eixo determinada pelos sucessivos valores próprios wj. 
 

Matricialmente a expressão obtida em (3.47) apresenta a seguinte formulação: 

 % = .2W + 45  � 4�A�W 49 (3.49) 

que pode ser aproximada apenas pelos primeiros q eixos da projecção realizada: 

 % ≈ .2W + 45  ��¦∗� 4��¦∗�A ��¦∗�W  49  

 

A reconstrução da matriz de partida, com base nesta aproximação, pode ser 
usada para estimar valores omissos na tabela inicial. 
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3.2.5 Interpretação de Resultados 

 

Um dos principais objectivos, senão o mais importante, da aplicação de um 
método estatístico é a interpretação que nos será possível fazer da análise dos 
resultados obtidos pelo dado método. 

A AC, de um ponto de vista de interpretação de resultados, trata-se de um 
método estatístico que reúne enumeras vantagens. Uma delas, que compartilha 
com o enorme leque de métodos factoriais existentes, como por exemplo a 
Análise em Componentes Principais, é a possibilidade de uma interpretação 
gráfica dos resultados através da projecção num plano bidimensional (ou 
tridimensional) das duas nuvens de pontos normalmente relativas a indivíduos 
e categorias de variáveis. 

Contudo, o recurso à representação gráfica para interpretação de resultados 
deste método pode se tornar algo confuso perante uma dimensão elevada da 
tabela de dados iniciais. Deste modo, desenvolveram-se algumas estatísticas 
descritivas no apoio aos resultados desta tabela, nomeadamente, proporção de 
inércia de cada dimensão, contribuição dos pontos para a inércia das 
dimensões, normalmente designados como contribuições absolutas, e, 
contribuições das dimensões para a inércia dos pontos, ou seja, contribuições 
relativas. 

Em síntese, o cálculo da proporção de inércia total explicada pelos eixos, as 
contribuições absolutas e relativas dos elementos das duas nuvens, ajudar-nos-
ão a interpretar os eixos calculados a partir de uma AC. 

 

 

3.2.5.1 Proporção de Inércia  

 

A interpretação geométrica de um valor próprio wj, relativamente a um eixo α, 
é a inércia da nuvem ao longo desse eixo. 

Sabe-se que a soma da inércia total da nuvem dos eixos factoriais é igual ao 
somatório dos r valores próprios, onde r é o número total de eixos factoriais. 

A inércia do eixo α é wj. 
Assim, 

\j = wj∑ wj§j#  
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Representa a contribuição relativa do eixo α para a inércia total da nuvem. 
Multiplicando esta quantidade por 100, obtemos a percentagem de inércia 
explicada pelo eixo α. 

Na análise de um conjunto de dados, a escolha do número de eixos a reter 
depende essencialmente do propósito do estudo e do número de variáveis em 
análise. Assim sendo, o objectivo é manter o número de dimensões o mais baixo 
possível permanecendo elevada a percentagem de inércia explicada pelos eixos 
seleccionados, para permitir uma análise gráfica com qualidade. 

Para encontrar um equilíbrio entre os dois pressupostos anteriormente 
referidos, foram sugeridos vários critérios, dos quais se apresentam os dois 
mais comuns: 

• Um Scree-Plot dos valores próprios, isto é, representar graficamente, nas 
abcissas, o número de eixos e, nas ordenadas, a percentagem de inércia 
explicada por cada eixo; Em seguida, detectar no gráfico uma quebra 
acentuada da percentagem de inércia explicada e excluir os eixos a partir 
dela. 
 

• Manter um número suficiente de eixos de modo a explicar uma certa 
proporção de inércia σ (usualmente superior a 50%), ou seja, reter os 
primeiros q eixos de forma que  

∑ wj¦j#∑ wj§j# ≥ σ 

 

 

 

3.2.5.2 Contribuições 

 

Obtidas as projecções dos indivíduos e categorias nos eixos factoriais, como já 
foi referido, é útil calcular alguns índices de ajuda à interpretação. Estes índices 
são as contribuições absolutas e relativas. 
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3.2.5.2.1 Contribuições Absolutas 

 

Os coeficientes das contribuições absolutas dão-nos informação sobre quais os 
elementos que devem ser envolvidos na interpretação de cada eixo factorial, na 
medida em que pontos com contribuições elevadas são muito importantes na 
dimensão em análise, pois expressam a quantidade com que o ponto contribuiu 
de forma a determinar a direcção da dimensão em análise (formação do eixo α). 

A inércia total explicada pelo eixo é wj , que no caso dos indivíduos é igual ao 
somatório do produto dos pesos )� . com o quadrado das distâncias das 

projecções de i em α klj<. 

wj = " )� . klj<��
�#  

Então, uma medida da contribuição do elemento i para a inércia total explicada 
pelo eixo é a relação entre a parte de inércia atribuível a i e a inércia total da 
nuvem transportada pelo eixo α.  

 �̈j©ª� = ;< . «¬ s<�
rs  (3.50) 

Do mesmo modo, para as variáveis, obtém-se 

 �̈j©ª� = ;.= ®s=�
rs  (3.51) 

Como  

" �̈j©ª��
�# = 1    �    " �̈j©ª� = 1�

�#  

As contribuições absolutas podem ser expressas em percentagens. Para isso, 
basta multiplicar os valores das contribuições por 100. 
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3.2.5.2.2 Contribuições Relativas 

 

As contribuições relativas não são mais do que as contribuições das dimensões 
aos pontos, ou seja, facultam informação sobre a quantidade de inércia de um 
determinado ponto, que é explicada pela dimensão. 

A inércia (relativamente ao centro de gravidade) de um ponto i de ℝ� (munido 
de massa )� .) é o produto da massa desse ponto )� . pelo quadrado da distância 
desse ponto ao centro de gravidade 8� . )� .  × 6���, 8�� 
 

 

Ilustração 3.5 – Projecção ortogonal do elemento i sobre o eixo α, prα(i). 6���, 8�� decompõe-se através da fórmula de Pitágoras na soma de quadrados 
das coordenadas sobre esses eixos, e temos assim  

 6����, 8�� = kl�� + kl��� +  … = ∑ P ;<=;< .a;.= − a).�R���#  (3.52) 

De forma semelhante, resulta para um ponto j de ℝ�  
 6��J , 8�L = pq�� + pq��� +  … = ∑ P ;<=;.=a;< . − a)� .R���#  (3.53) 

 

Assim podemos definir as contribuições relativas, onde  

 �̈j§¯5 = «¬ s<�°�±��,²<� (3.54) 

Dá-nos a contribuição relativa do factor α na explicação da dispersão de um 
elemento da linha i. 
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A contribuição relativa do factor α,  na explicação da dispersão de um elemento 
da coluna j, é dado por  

 �̈j§¯5 = ®s=�°�³J�,²=L (3.55) 

Como 

" �̈j§¯5 
j = 1    �    " �̈j§¯5 = 1 

j  

Também é possível expressar os valores das contribuições relativas através de 
percentagens. 

 

Geometricamente, �̈j§¯5 é o coseno quadrado do ângulo ´j ��� formado pelo 
segmento 8� e pelo eixo α (segmento 8�, em que prα(i) é a projecção ortogonal do 

elemento i sobre o eixo α, ver figura 3.3).   

Por definição de coseno, adquirimos a expressão: 

cos �´j ���� = |klj� |6���, 8�� 
Logo, 

cos��´j ���� = klj��6����, 8�� = �̈j§¯5 
Para �̈j§¯5, o resultado é análogo. 
 

 

3.2.5.3 Interpretação Gráfica 

 

Depois de examinada a qualidade da representação, e se ter calculado alguns 
índices de apoio à interpretação, chegamos agora ao culminar da análise, ou 
seja, a análise dos gráficos bidimensionais (ou tridimensionais) resultantes da 
AC. 

A interpretação gráfica dos resultados da AC é um tema controverso que ainda 
não reuniu consenso por parte da comunidade científica especializada.  



Análise de Correspondências Generalizada  53 

Um dos pontos alvo de discussões (talvez o mais marcante) é a representação 
simultânea de linhas e colunas. Alguns autores defendem que os pontos 
relativos a linhas e colunas devem ser interpretados separadamente (Higgs, 
1990), outros argumentam que é necessário um ajuste das coordenadas para se 
poder representar ambos no mesmo gráfico (Rao, 1995 e Greenacre, 2000 e 
2006). 

Contudo, com base na opinião de grandes nomes na área da AC, como Benzécri 
(1992), Greenacre (1984 e 2006), Lebart (1977) e Everitt (1992), é viável e 
aconselha-se a interpretação simultânea de linhas e colunas, que embora não 
possibilite a análise da distância entre pontos das linhas de pontos das colunas, 
permite-nos estudar as relações entre ambos através das suas posições relativas. 

Deste modo, apesar da facilidade de representação gráfica da AC, aconselhasse 
alguma precaução na sua interpretação. Ou seja, é preciso ter a noção que a 
primeira dimensão normalmente engloba grande parte da variabilidade da 
matriz inicial, e por isso, deve-se dar maior importância às relações neste eixo. É 
também essencial compreender algumas características do método, tais como: 
pontos perto da origem possuem perfis com distribuição não diferenciados, e, 
pontos de uma nuvem situados distantes da origem, mas perto uns dos outros, 
possuem perfis similares.  

Um ponto contribui de duas formas para a inércia do eixo principal: quando se 
situa a uma distância considerável do centro de gravidade ou quando possui 
um peso muito elevado. 

A forma da nuvem projectada nos eixos factoriais permite retirar algumas 
ilações sobre a estrutura subjacente à matriz de partida. Sobre este assunto 
existem vários esquemas interpretativos dispersos pela literatura, como por 
exemplo, Bénzecri (1992) ou Escofier (1998). A forma da nuvem pode apresentar 
um efeito característico da AC, normalmente designado como horseshoe effect 
(Kendall, 1971, Hill e Gauch, 1980), isto é, os pontos e variáveis serem 
representados em forma de “U” sobre a origem do referencial. Contudo, como 
iremos ver mais adiante nesta tese, este efeito não é prejudicial e não influencia 
negativamente a AC. 

Na literatura da AC encontra-se algumas formas peculiares de interpretação 
gráfica. Um exemplo disso é o trabalho de Soares (1998), que estuda as relações 
gráficas entre pontos através do ângulo que fazem com a origem, ou Khattree e 
Naik (2002), que recorrem a Andrews plots (Andrews, 1972) como apoio ao 
estudo das relações cruzadas entre categorias numa AC.  

Nos últimos tempos, a utilização da Análise Classificatória como ferramenta de 
apoio à interpretação da AC tem ganho um reconhecimento considerável. 
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Exemplo disso é o livro de Murtagh (2005), antigo aluno da escola Francesa de 
Bénzecri. A Análise Classificatória revela-se útil na presença de inúmeras 
variáveis, ou indivíduos quando o objectivo da análise é a classificação. 
Contudo, tal como foi anteriormente referido, trata-se de uma ferramenta de 
apoio à interpretação, e por isso não deve ser analisada independentemente, 
mas sim lado a lado com o gráfico da AC para evitar ambiguidades nas 
conclusões da análise. Isto porque, normalmente a AC apresenta uma primeira 
dimensão que engloba grande parte da variabilidade da matriz inicial, e o 
método de classificação pode englobar pontos que não se mostrem 
significativos neste eixo, mas apresentam alguma proximidade no gráfico 
bidimensional.  

 

 

3.3 Casos Particulares 

 

A AC é um método muito versátil especialmente delineado para analisar 
tabelas bidimensionais. Contudo, existem algumas tabelas que reúnem 
particularidades específicas onde um ajuste do método permite melhorar os 
resultados da sua aplicação. Exemplos disso são os casos de tabelas quadradas 
assimétricas e tabelas com variáveis ordinais. 

No primeiro caso, a aplicação directa da AC a uma tabela quadrada assimétrica 
normalmente não produz resultados satisfatórios devido à forte influência da 
diagonal principal da matriz que encobre as relações existentes nos dados que 
se situam fora da diagonal. Contudo, tal como é insinuado no artigo de 
Greenacre (2000), é difícil encontrar na prática um caso em que a aplicação 
directa da AC produza resultados dúbios na análise de uma tabela destas 
características. Deste modo, fica apenas aqui o alerta sobre esta situação que 
requer um cuidado especial, e, para os leitores interessados algumas referências 
sobre os métodos propostos para lidar com esta situação, case ela se verifique, 
cita-se os trabalhos de Constantine e Gower (1978) ou Greenacre (1996, 2000). 

A aplicação da AC a tabelas que contêm variáveis de carácter ordinal não leva 
em conta as características próprias da ordenação existente nessas variáveis, 
que se traduz numa perda de informação crucial para a análise. Deste modo, 
nasceu uma variante da AC conhecida como Análise de Correspondências 
Ordinal (ACO), que tem como principal objectivo recuperar essa informação 
perdida. Este problema foi levantado por vários autores como Nishisato (1980) 
e Gifi (1990), e suscitou alguns artigos publicados nesta área (Best e Rayner, 
1994 ou Beh, 1997,1998 e 1999). As soluções propostas para lidar com a perda de 
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informação resultante da aplicação da AC simples a este tipo de tabelas 
baseiam-se na utilização de polinómios ortogonais acompanhados por uma 
decomposição da estatística do Qui-quadrado. Ferreira (2006) apresenta um 
estudo extensivo e com muitos exemplos práticos da utilização da ACO com 
uma variável ordinal e com duas variáveis ordinais, e conclui que a utilização 
desta metodologia não acarreta mais-valias relativamente à AC simples.  

Portanto, em ambos os casos, e em situações normais, a AC tradicional é 
suficiente para lidar com os problemas anteriormente referidos. Contudo, cabe 
ao investigador abordar os resultados com uma visão crítica, para evitar certos 
erros que podem ocorrer aquando da utilização destes métodos a tabelas com 
estas características. Todavia, fica aqui a ressalva que estes casos são difíceis de 
encontrar na prática. 

 

 

3.4 Tópicos Adicionais 

 

A AC é uma técnica descritiva fortemente criticada pela ausência de uma 
perspectiva inferencial. Contudo, existem actualmente alguns métodos que 
permitem investigar as propriedades estatísticas dos seus resultados. Por 
exemplo: Se os dados se apresentarem na forma de uma tabela de contingência, 
provenientes de uma amostragem aleatória multinomial, é possível usar a 
aproximação da normal multivariada e fazer testes à significância das inércias 
principais (Lebart, 1976); Outra forma de abordar o problema consiste na 
utilização da aproximação por máxima verosimilhança em vez do método 
tradicional de mínimos quadrados ponderados, que permite assim, aceder a um 
conjunto enorme de hipóteses que podem ser testadas estatisticamente (Gilula e 
Haberman, 1986); Outra perspectiva inferencial da AC baseia-se no trabalho de 
Heijden (1987), muito aplicada na análise de dados longitudinais, na qual a AC 
é utilizada como método de análise de resíduos de modelos log-lineares 
(Heijden e De Leeuw, 1985, Heijden, 1989). 

Um tópico muito badalado na AC é o da estabilidade da representação gráfica. 
A AC como técnica exploratória depende essencialmente da sua capacidade de 
gerar representações gráficas para interpretação de resultados. Porém, é 
pertinente questionar até que ponto a interpretação feita é significativa do 
ponto de vista estatístico. No contexto geral, podem considerar-se dois tipos de 
estabilidade, a estabilidade interna e a estabilidade externa.  



56  Capítulo III – Análise de Correspondências 

A representação gráfica diz-se internamente estável caso não seja sensível a 
Outliers. Deste modo, a estabilidade interna pode ser facilmente avaliada 
através da repetição da análise sem os Outliers.  

Por outro lado, a análise diz-se externamente estável se, ao tratar dados 
retirados da mesma população, não se verificarem alterações significativas nos 
resultados. Neste caso, é mais difícil avaliar a estabilidade das soluções. 
Contudo, existem alternativas propostas por Meulman (1982) e Greenacre 
(1984) que se baseiam na utilização de técnicas de re-amostragem. 
Simplificando, através de uma amostragem dos dados iniciais por bootstrapping, 
projecta-se os dados replicados no gráfico bidimensional, indicando a dispersão 
observada através da representação de elipses.  

Num parágrafo anterior fez-se referência a um tema muito controverso em 
todos os métodos estatísticos, os Outliers. No caso da AC, os Outliers não são 
observações influentes. Isto acontece porque normalmente estas observações 
têm associado pouco peso, e, por isso, têm pouca relevância no resultado final 
da AC. 

Outro tema que não podemos deixar de referir é a adaptação da AC a outras 
técnicas de estatística multivariada. Tal como é sugerido por Greenacre (1984), a 
AC pode ser utilizada, com bons resultados, na Análise Discriminante, Análise 
Classificatória e Análise de Regressão. Neste ponto fazemos referência à 
capacidade discriminativa da AC. Quando a AC é aplicada a uma tabela 
contendo o cruzamento de indivíduos relativamente a uma dada variável, é 
simples depreender que o gráfico resultante da AC pode ser analisado do ponto 
de vista de uma Análise Discriminante. Este método pode-se tornar ainda mais 
atractivo na aplicação da vertente múltipla da AC (tratada no capítulo 
seguinte), pois trata-se de uma Análise Discriminante que goza de todas as 
propriedades e variantes descritas nesta dissertação. Os trabalhos de Fiedler 
(1996) e Abdi (2007) são representativos da habilidade e potencialidade da AC 
como método discriminativo.  

 


