
Tratamento Estatístico da Informação 
 
Tendo em conta as características e a dimensão da informação (1654 casos) para cada o 
domínio de análise e, simultaneamente, os objectivos de encontrar perfis de indivíduos que 
representassem as situações-tipo mais frequentes optou-se por aplicar uma metodologia de 
tratamento com três etapas principais:  

1) análise factorial de correspondências múltiplas (ACM) – uma técnica 
estatística multivariada, particularmente adaptada ao tratamento de 
informação qualitativa em Ciências Sociais; 

2) análise de classificação dos indivíduos com base nos resultados da etapa 
anterior; 

3) análise da descrição dos grupos classificados. 
 
A informação de base corresponde à desagregação das questões contempladas nos 
questionários aos 1353 indivíduos. A matriz de dados integrou 47 variáveis (questões), no 
domínio da inserção. 
Os critérios técnicos adoptados reflectem a necessidade de adaptar a aplicação da técnica à 
configuração da informação de base e ao tipo, características e frequência das respostas válidas 
de modo a, sem ferir o rigor estatístico necessário, encontrar os perfis mais coerentes 
subjacentes à estrutura da informação. Nesta medida considerou-se: 
 
Análise de Correspondências Múltiplas 

a) Selecção de variáveis activas (questões mais pertinentes para a definição dos 
comportamentos) e de variáveis ilustrativas (questões suplementares de caracterização); 

b) Aplicação da ACM sem exclusão das modalidades “sem resposta” das variáveis de 
activas de modo a validar a formação de grupos constituídos por indivíduos que não 
responderam a algumas das questões, integrando-os nos grupos mais próximos, face às 
questões onde apresentavam resposta válida; 

c) Inércia relativa ao conjunto dos vinte factores mais representativos de modo a alcançar o 
máximo de inércia explicada sem distorcer a constituição dos grupos com variações 
“aleatórias” de inércia de factores fracos; 

d) Integração de todos os indivíduos e de todas as modalidades de resposta das variáveis 
activas, independentemente da sua frequência. 

 
Análise de Classificação 

a) Classificação mista integrando uma classificação inicial por centros móveis, com três 
partições iniciais com dez grupos por partição e sete interacções para a formação dos 
grupos e uma classificação hierárquica ascendente para consolidação dos grupos 
classificados; 

b) Scores nos 20 primeiros factores da ACM anterior; 
c) Considerar relevantes todos os agrupamentos “estáveis” de indivíduos, 

independentemente da sua dimensão. 
 
Análise de descrição dos grupos 

a) Partição do dendograma de classificação após da verificação das melhores partições 
automáticas (maiores níveis de diferenciação intergrupos); 

b) Selecção para cada grupo de indivíduos da partição definida das modalidades de 
resposta mais representativas, segundo um critério estatístico de sobrerrepresentação 
(Vtest- valor da modalidade no grupo face ao valor da modalidade no conjunto do 
universo ponderado pelo número total de indivíduos); 



c) Ordenação decrescente das modalidades de resposta segundo o Vtest e selecção das 
mais consistentes na caracterização do perfil do grupo 

d) Selecção dos indivíduos “exemplares” de cada grupo. 
 
Esta sequência de técnicas permitiu evidenciar os perfis-tipo de comportamentos mais 
relevantes no conjunto dos indivíduos em análise 


