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Resumo 
 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) foi criado em 1942 com o objetivo 

de oferecer um ensino profissional de qualidade para a recém-criada indústria de base e, 

passados mais de 70 anos de sua criação, permanece firme no propósito de aumentar a 

competitividade do setor industrial. Considerando as unidades escolares do SENAI no Estado 

de São Paulo, verifica-se, como grande desafio, manter a oferta de cursos alinhada à demanda 

das indústrias. Para tanto, é imprescindível que haja rapidez na tomada de decisão referente à 

adequação e renovação da infraestrutura instalada. Com base no problema exposto, o presente 

trabalho visa verificar a quantidade de mão de obra qualificada requerida pelas indústrias da 

região onde estão instaladas as unidades do SENAI – SP, utilizando-se de modelos preditivos 

de regressão que auxiliem os gestores no direcionamento de novos investimentos. Os recursos 

empregados foram a consulta aos especialistas de diversas áreas do SENAI-SP, assim como a 

literatura e trabalhos acadêmicos atinentes ao tema. Como métodos, utilizou-se questionários, 

pesquisas – exploratória, bibliográfica e documental – mineração de dados e ferramentas de 

regressão linear e não linear, com as variáveis identificadas, para verificar qual das regressões 

apresenta melhor capacidade preditiva para a demanda por formação de mão de obra. Em 

particular, o modelo de regressão não linear considerado é uma rede neural artificial 

feedforward, treinada com o algoritmo backpropagtion para atualização de pesos. Os dados 

utilizados nos modelos de regressão referem-se à região de Campinas/SP, com o intuito de 

identificar a necessidade da indústria por mão de obra formada no curso Técnico em 

Eletrônica. A rede neural artificial foi o modelo de regressão que apresentou o melhor 

desempenho preditivo da demanda, constituindo-se, desta forma, como um importante 

instrumento de auxílio ao processo decisório dos gestores das unidades escolares do SENAI-

SP em funcionamento. 
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Abstract 
 

The National Industrial Apprenticeship Service (SENAI) was created in 1942 aiming to 

provide professional quality education for the newly created industrial base and, after more 

than 70 years of its creation, remains firm in order to increase competitiveness of the 

industrial sector. Considering the school units of SENAI in São Paulo, to maintain course 

offerings in line with demand from industries is seen as a challenge. Therefore, it is essential 

to have speed regarding decision making with respect to the suitability and renewal of the 

installed infrastructure. Based on this issue, the present study aims to determine the amount of 

skilled labor required by the industries in the region where there are installed units of SENAI 

- SP, using a predictive model to assist managers in directing new investment. The resources 

used were the consultation of experts in various fields of SENAI-SP, as well as literature and 

scholarly works relating to the topic. As methods, we used questionnaires, surveys - 

exploratory, bibliographical and documentary - data mining and both linear and nonlinear 

regression tools with the identified variables, to assess which regression method shows better 

predictive capacity regarding demand for manpower training. Nonlinear regression was based 

on a feedforward artificial neural network with backpropagtion training. The data used in the 

regression models refer to the region of Campinas / SP, in order to identify the industry's need 

for manpower formed the Technical Course in Electronics. The artificial neural network 

showed to be the regression model with the highest predictive demand performance, 

constituting itself, in this way, as an important tool to aid the decision-making process of 

managers of operating school units of SENAI-SP. 
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1 Introdução 

 

Considerando a grande competitividade do mercado atual, compreender e acompanhar 

suas tendências torna-se algo fundamental às organizações, que necessitam lançar de mão de 

ferramentas para garantirem uma posição de destaque.  

Constitui-se, em uma delas, o estudo da demanda referente à área de atuação da 

empresa, cujos dados levantados contribuem para direcioná-la no tangente as suas ações 

estratégicas e operacionais, apoiando na tomada de decisão para o planejamento da oferta. 

 Segundo Silva e Stefanelo (2002), a demanda informa o que as pessoas procuram em 

relação a bens e serviços. A demanda de mercado de um bem ou serviço indica a quantidade 

que o mesmo deseja adquirir. 

Neste contexto evidencia-se o relevante papel desempenhado pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), pois, como uma empresa fornecedora de mão de obra, é 

de suma importância que esteja, frequentemente, monitorando a demanda das indústrias para 

que a mesma seja suprida pela oferta dos cursos disponibilizados na referida instituição de 

ensino. 

Atualmente, o procedimento adotado pelo departamento regional do SENAI no estado 

de São Paulo (SENAI-SP) para a implantação de uma nova unidade, consiste em um 

levantamento e a análise de dados das regiões com potencial para recebê-la, verificação esta, 

que não ocorre nas unidades já em funcionamento quando da abertura de novos cursos e/ou 

turmas.  

Dada a dimensão da instituição no estado de São Paulo, que dispõe, segundo dados do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (2014), de 91 unidades fixas, 74 móveis e 32 

laboratórios, respondendo pela realização, neste mesmo ano, de 965.931 matrículas e, 

investindo aproximadamente R$ 329,1 milhões de reais entre obras e equipamentos, entender 

as necessidades de mão de obra das regiões que abrigam suas unidades torna-se importante 

para a correta aplicação de investimentos, que culminará em benefícios às empresas.  

Tendo em vista o exposto no parágrafo anterior e, com base na missão do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (2015), que é contribuir “[...] para elevar a 

competitividade da indústria brasileira”, o presente trabalho tem por objetivo prever a 

quantidade de mão de obra qualificada requerida pelas indústrias da região onde estão 

instaladas as unidades do SENAI - SP. Tal predição mostra-se fundamental ao planejamento 
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estratégico das unidades do SENAI-SP, pois, a oferta de curso das mesmas deverá estar 

diretamente relacionada à demanda das indústrias da região por profissionais qualificados. 

Uma vez identificada a demanda e instalada uma nova unidade escolar, deve-se 

realizar estudos constantes das necessidades de mão de obra da região que a recebeu, de modo 

que a oferta de cursos possa supri-las efetivamente, ainda que mediante a mudanças, já que as 

indústrias também se atualizam em função das exigências dos seus clientes.  Neste sentido, o 

processo de previsão deve ser continuamente alimentado por novos dados e atualizado, 

preferencialmente de modo incremental e automático. 

Para alcance do objetivo deste trabalho, propõe-se a apresentação de um modelo 

preditivo que proporcione ao gestor das unidades escolares do SENAI-SP em funcionamento, 

estimativas sobre a demanda de mão de obra da sua região, para ajudá-lo na tomada de 

decisão por novos investimentos, alinhando-os à demanda das indústrias regionais, evitando 

assim que, pessoas qualificadas não sejam absorvidas pelo mercado de trabalho ou ainda, que 

postos de trabalho deixem de ser ocupados por falta de recursos humanos. 

A proposta do modelo preditivo decorre da necessidade da utilização de dados 

estatísticos que apontem a tendência da demanda de formação de mão de obra de uma 

determinada região, uma vez que, as decisões hoje tomadas pela equipe de gestão das 

unidades escolares em funcionamento não são pautadas em estudos de mercado e sim, 

fortemente baseadas em experiências pessoais e contatos que os gestores possuem nas 

localidades em que atuam. 

Espera-se, por meio da aplicação deste modelo, apoiar as decisões gerenciais no que se 

refere à condução dos investimentos em infraestrutura destinada à formação de mão de obra, 

de modo que os cursos disponibilizados pelas unidades do SENAI-SP respondam, 

assertivamente, às necessidades da região econômica que as circundam. Harmonizar a oferta 

de formação de mão de obra qualificada à procura por esta, aumentará o índice de alunos 

egressos empregados e, com isso o SENAI–SP atenderá, efetivamente, às demandas das 

indústrias, conferindo-lhes competitividade.  

  O equilíbrio entre e a oferta de cursos e a procura pela mão de obra neles qualificada 

possibilitará ainda, otimizar a utilização da unidade de ensino, diminuindo a ociosidade de 

seus ambientes, já que estes possuirão a infraestrutura correspondente à tecnologia da região, 

acarretando aumento da busca pela qualificação ofertada, já que a mesma vai ao encontro das 

exigências do mercado. 
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1.1 Hipóteses e objetivos  

 

A hipótese deste trabalho é verificar se um modelo de regressão, por meio das suas 

variáveis explicativas - dados referentes às indústrias que compõem a região onde está 

instalada uma determinada unidade escolar e dados sócios-econômicos será capaz de gerar 

informações que subsidiem o gestor da unidade de ensino na tomada de decisões por novos 

investimentos nas infraestruturas instaladas ou ainda, na baixa destas, para investir em uma 

nova área tecnológica, com foco na procura por mão de obra qualificada da região. 

Como objetivo principal tem-se o desenvolvimento um modelo de regressão que se 

utilize dos dados da região de uma unidade escolar do SENAI - SP para indicar, 

quantitativamente, a tendência da demanda por formação de mão de obra qualificada.  

 Como objetivos específicos deste trabalho, elencam-se os seguintes:  

a) Conhecer o modelo utilizado, atualmente, para instalar uma nova unidade do 

SENAI - SP; 

b) Levantar as variáveis explicativas que melhor representem a demanda por mão de 

obra qualificada;  

c) Definir o melhor modelo de regressão para o problema; 

d) Aplicar o modelo em uma unidade do SENAI - SP para validação. 

 

1.2 Recursos e métodos 

 Na Tabela 1.1 são apresentados os recursos e métodos necessários ao alcance dos 

objetivos específicos e, consequentemente, do objetivo principal deste trabalho. 

TABELA 1.1 – Recursos e Métodos 

Objetivos específicos Recursos Métodos 

Conhecimento do modelo 

utilizado hoje no SENAI - 

SP 

Especialistas que trabalham 

com estudo de mercado; 

Gestores que atuam no 

planejamento de unidades 

escolares do SENAI – SP. 

Entrevista com especialistas 

do SENAI - SP 

Levantamento das variáveis 

explicativas que representam 

melhor a demanda 

 

Especialistas que trabalham 

com estudo de mercado; 

Gestores que atuam no 

planejamento de unidades 

escolares do SENAI – SP; 

Base de dados (IBGE, MTE, 

DataVIVA, INEP, SEADE, 

Pesquisa exploratória 

Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa documental 

Mineração de dados 
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PNUD); artigos; teses. 

Definição do modelo de 

regressão 

Livros; artigos; teses; 

software WEKA. 

Comparação 

Pesquisa descritiva 

Regressão linear 

Regressão não linear – redes 

neurais. 

Aplicação do modelo 

Unidade escolar do SENAI – 

SP em Campinas; 

Software WEKA 

Aplicação do modelo 

desenvolvido na dissertação 

 

1.3 Estrutura da dissertação   

  

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: o capítulo 2 reúne a teoria e os 

conceitos fundamentais ao estudo e desenvolvimento de modelos de regressão. 

Sequencialmente serão abordados, no capítulo imediatamente posterior, os principais 

trabalhos publicados que consideram modelos de regressão para a predição de demanda, 

principalmente de mão de obra. Os capítulos 4 e 5 apresentam, respectivamente, os dados 

levantados e a sua organização para uso na dissertação, assim como, o desenvolvimento do 

modelo de regressão proposto neste trabalho. No capítulo de encerramento, o de número 6, 

constam as principais considerações finais sobre o trabalho desenvolvido e propõem-se 

trabalhos futuros. 
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2 Referencial teórico 

 

 Este capítulo descreve os conhecimentos teóricos necessários para o desenvolvimento 

da proposta deste trabalho. Na seção 2.1 serão apresentados os conceitos sobre Extração do 

Conhecimento da Base de Dados (ECBD). A seção 2.2, abordará as teorias acerca dos 

modelos de regressão linear e não linear, tendo como foco a utilização de redes neurais 

artificiais. 

 

2.1 Extração do Conhecimento da Base de Dados (ECBD) 

 

Com o crescimento das bases de dados nos últimos 20 anos, verificou-se a necessidade 

de extrair informações destas, para a consequente geração de conhecimento. Objetivando 

encontrar maneiras automatizadas de explorar e reconhecer padrões nestas bases, originou-se 

o ramo da Computação denominada Extração do Conhecimento da Base de Dados (ECBD). 

 Segundo Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), o processo ECBD (Figura 2.1) 

não é um processo trivial para encontrar padrões válidos nas bases de dados, anteriormente 

desconhecidos e potencialmente úteis, sendo composto por cinco fases:  

a) Seleção: é a fase inicial e consiste na escolha dos dados e suas bases, que 

contenham informações relevantes ao assunto que se pretende trabalhar. 

b) Pré-processamento: nesta fase são realizadas as análises dos dados encontrados na 

seleção, para que sejam removidos ruídos e valores considerados anormais, que são 

aqueles que, normalmente, fogem do padrão apresentado pela base de dados. Eles 

são facilmente perceptíveis quando ilustrados graficamente. Outra etapa do pré-

processamento é a escolha de estratégias para lidar com a falta de dados em uma 

determinada serie que se pretende trabalhar. 

c) Transformação: nesta fase são realizadas algumas operações com o objetivo de 

redução da dimensionalidade de dados, podendo ser por meio da redução do 

número de casos, da seleção de variáveis que apresentem maior relevância em 

relação ao objetivo pretendido e da redução do número de valores por variáveis. 

d) Mineração dos dados: procura-se nesta etapa por padrões interessantes nas 

grandes quantidades de dados que estão sendo avaliados. Para tanto, esta etapa 

consiste na sumarização de informação útil de grandes bases de dados. Dependendo 
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do tipo de conhecimento a ser gerado, diferentes tarefas poderão ser executadas. 

São elas:  

 Associação: encontrar regras de associação entre itens que ocorrem 

simultaneamente; 

 Classificação: a partir de duas ou mais classes, com a finalidade de aprender a 

classificar uma nova classe que até então era desconhecida; 

 Clusterização: agrupar dados por similaridade em subgrupos; 

 Detecção de anomalias: detectar desvio de comportamento considerado normal na 

base de dados. 

e) Interpretação: inclui a interpretação dos padrões descobertos, retornando, 

possivelmente, para qualquer uma das etapas anteriores, bem como, a possível 

visualização dos padrões extraídos, remoção de padrões redundantes ou irrelevantes 

e tradução das úteis em termos compreensíveis por usuários. 

 

 
FIGURA 2.1 – Etapas da Extração do Conhecimento de Base de Dados (ECBD) 

(FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO E SMYTH, 1996, p. 29) 

 

  

2.2 Modelos de regressão: econometria 

 

Modelos de regressão são modelos matemáticos que relacionam o comportamento de 

uma variável, normalmente chamada de Y com n outras, normalmente chamadas de Xi, i = 1, 

2, …, n. As variáveis Xi são as variáveis independentes da equação, enquanto Y = f (X1 , X2, 

…, Xn) é a variável dependente. Um modelo de regressão é chamado de simples quando 

envolve uma relação causal entre apenas duas variáveis X e Y. O modelo de regressão é 

multivariado quando envolve uma relação causal com mais de duas variáveis, ou seja, quando 

o comportamento de Y é explicado por mais de uma variável independe X1, X2, ....Xn. 

Os modelos acima (simples ou multivariados) poderá ser do tipo linear (equação da 

reta ou do plano) ou não linear (equação exponencial, geométrica, etc.). A análise de 

regressão compreende, portanto quatro tipos básicos de modelos: 
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- linear simples; 

- linear multivariado; 

- não linear simples; 

- não linear multivariado.  

 

Assume-se a existência de um erro ( ), entre o modelo de regressão (linear) e os pontos 

observados, conforme mostra a Figura 2.2. 

 
FIGURA 2.2 – Consumo em função da renda (GUJARATI; PORTER, 2011) 

 

Uma definição para a regressão é: 

A análise de regressão diz respeito ao estudo de dependência de uma variável, a 

variável dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as variáveis explanatórias, 

visando estimar e/ou prever o valor médio (da população) da primeira em termos 

dos valores conhecidos ou fixados (em amostragens repetidas) das segundas. 

(GUJARATI; PORTER, 2011, p. 39) 
 

 

 Segundo Gujarati e Porter (2011), as análises de regressão possuem relações 

estatísticas ou determinísticas entre as variáveis, sendo que, nas primeiras, trata-se com 

variáveis aleatórias, que são aquelas que têm distribuição probabilística, o que não ocorre nas 

relações determinísticas. 

Para elucidar as relações estatística e determinística, apresentam-se os exemplos a 

seguir: o rendimento de uma lavoura em relação à temperatura, pluviosidade, luz solar ou 

fertilizante, é de natureza estatística, pois mesmo sendo importante, não permitirá ao 

agrônomo uma previsão precisa devido aos erros envolvidos na medição das variáveis. Já as 
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determinísticas podem ser exemplificadas pelas leis de Newton, de Ohm, de Boyle e a de 

Kirchhoff (GUJARATI; PORTER, 2011). 

Na figura 2.3 e 2.4 estão alguns exemplos simples da dependência de uma variável em 

relação a uma variável explanatória utilizando relações estatísticas. Visando prever o seu 

valor médio, observa-se que a linha média de previsão pode assumir várias formas, 

denominando-se, de modo geral, como curva de regressão.  

 

 
FIGURA 2.3 – Altura dos meninos em função da idade (GUJARATI; PORTER, 2011) 

 

 
FIGURA 2.4 – Salários nominais em função da taxa de desemprego (GUJARATI; PORTER, 

2011). 

  

Um ponto importante que Gujarati e Porter ressaltam para o sucesso de uma análise 

econométrica, neste caso, a análise de regressão, é a natureza e a fonte dos dados para a 

análise. Os dados são classificados em três tipos para análise empírica: dados de séries 

temporais, de corte transversal e combinados, explanados na sequência: 
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a) dados de séries temporais: conjunto de observações dos valores que uma variável 

assume em diferentes momentos do tempo, podendo ser coletados em intervalos 

regulares (diária, semanal, mensal, semestral e anualmente). Este tipo de dado é 

muito utilizado nos estudos econométricos; 

b) dados em corte transversal: quando ocorre a coleta de dados de uma ou mais 

variáveis no mesmo ponto do tempo; 

c) dados combinados: quando há elementos de corte transversal e de séries temporais. 

Devido ao avanço da internet, tem-se, na atualidade, uma vasta gama de fonte de 

dados, que requerem apenas algumas palavras-chave em sites de busca. Todavia, Gujarati e 

Porter (2011) ressaltam que, em razão desta abundância gerada com o uso de novas 

tecnologias, muitas vezes, a qualidade não atende às expectativas. 

Segundo Ragsdale (2011), o objetivo final de se usar um modelo é a possibilidade de 

melhorar a análise de decisão, uma vez que, o processo de sua criação auxilia na compreensão 

de um problema e, consequentemente, na tomada de decisão, à medida que apresenta 

elementos anteriormente desconhecidos. O autor resume três categorias de técnicas de 

modelagem, dispostas na Tabela 2.1. 

 

TABELA 2.1 – Categorias e características de técnicas de modelagem 

Categoria 

Características do modelo 

Técnicas da ciência 

do gerenciamento Forma de f(*) 

Valores de 

variáveis 

independentes 

Modelos prescritivos Conhecido, bem 

definido 

Conhecido ou sob o 

controle do tomador 

de decisão 

Programação linear, 

rede, Programação 

de inteiros, CPM,  

Programação de 

metas, Programação 

não linear, QOE 

Modelos preditivos Desconhecido, mal 

definido 

Conhecido ou sob o 

controle do tomador 

de decisão 

Análise de regressão, 

Análise de série de 

tempo, Análise 

discriminatória 

Modelos descritivos Conhecido, bem 

definido 

Desconhecido ou 

incerto 

Simulação, 

Colocação em fila, 

PERT, Modelos de 

inventário 

Fonte: Adaptado de Ragsdale (2011). 

 



22 

 

 

2.2.1 Regressão linear 

 

Os modelos de regressão linear simples baseiam-se na equação 2.1, com o objetivo de 

estimar os parâmetros 𝛽1 e 𝛽2, sendo 𝛽1 o ponto de intersecção com o eixo Y e 𝛽2 o 

coeficiente angular. 

 Os valores 𝛽1 𝑒 𝛽2 são calculados pelo método dos mínimos quadrados, conforme as 

Equações 2.3 e 2.4. 

 

            (2.1) 

 

 

𝛽1                                                                                                                                      (2.3) 

 

 

 

 

 

𝛽2                      𝛽1                                                                                                           (2.4) 

 

 É praticamente impossível encontrar uma reta de regressão linear que se ajuste 

perfeitamente aos valores observados. A função que representa a reta de regressão linear 

adicionada a um erro é representada pela Equação 2.5. Sobre a variável Y acrescentou-se o 

símbolo (^), denotando que há um valor estimado para Y, ou seja, que os valores calculados 

pela reta regressão ou hiperplano (para os casos de mais de uma variável explicativa) serão os 

que minimizam a soma dos erros quadráticos em relação aos valores reais observados. 

 

            (2.5) 

 

 Como é sabido, a reta de regressão linear não necessariamente passará sobre os valores 

dos pontos reais observados e, sendo assim, faz-se necessária a escolha de um método para 

mensurar a distância entre o valor estimado de �̂� e o valor real de 𝑌 observado.  

�̂� =   𝛽1 +  𝛽2. 𝑋𝑖 +  𝑢𝑖  

  

𝑌 =   𝛽1 +  𝛽2. 𝑋𝑖  
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O método dos mínimos quadrados é um dos métodos mais adotado para a verificação 

desta distância e obtenção dos parâmetros do hiperplano de regressão, sendo baseado na 

minimização da Soma do Quadrado dos Resíduos (SQR), ilustrado na Figura 2.5 e calculado 

pela Equação 2.6. Quanto menor for o valor o SQR, melhor será o ajuste da reta de regressão 

(GUJARATI; PORTER, 2011; RAGSDALE, 2011). 

  

 
FIGURA 2.5 – Modelo de regressão linear nos parâmetros (GUJARATI; PORTER, 2011).  

 

            (2.6) 

 

 A capacidade de explicação da variável X em relação a variável Y é quantificada pelo 

coeficiente de determinação (R²), Equação 2.7. Em qualquer regressão, 0 ≤ R² ≤ 1. Supondo 

um valor encontrado para R² = 0,9505, podemos dizer que 95,05% da variância de Y é 

explicada pela variável X (SARTORIS, 2013). 

 

R² =         

 (2.7) 

  

 

Outros testes estatísticos e de hipóteses podem ser realizados e consultados nas 

literaturas de Sartoris (2013), Gujarati e Porter (2011) e Ragsdale (2011). 

 Existem situações em que uma variável Y pode ser explicada por mais de uma variável 

X, situação esta, conhecida como regressão múltipla, conforme Equação 2.8. É possível a 

realização das mesmas análises feitas com a regressão linear utilizando-se de duas variáveis, 
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porém, quanto mais variáveis X houver no modelo, mais complexa torna-se a análise. No 

entanto operações matriciais podem ser utilizadas para facilitar este processo (SARTORIS, 

2013). 

 

            (2.8) 

 

2.2.2 Regressão não linear 

 

 Vários modelos de regressão não linear podem ser facilmente linearizáveis, utilizando-

se, para esse fim, método de linearização (SARTORIS, 2013). Entretanto, há situações em 

que não é possível ou eficiente a linearização do modelo. Nestes casos, a utilização de Redes 

Neurais Artificiais (RNAs) pode ser considerada para regressão não linear.  

O estudo científico de RNA teve início com o artigo de McCulloch e Pitts em 1943, 

que descreveram modelos para operadores lógicos básicos sobre redes neurais, unificando 

estudos de neurofisiologia e lógica matemática. Assumiam que o modelo de neurônio poderia 

disparar ou não um impulso em função do estimulo recebido, correspondendo assim a um 

processo análogo a um modelo booleano. 

Uma rede neural projetada com número suficiente de neurônios e com suas conexões 

sinápticas ajustas e operando de forma síncrona, seria capaz de realizar qualquer função 

computacional (HAYKIN, 2001). 

O neurônio artificial na Figura 2.6 identifica os três elementos básicos para o projeto 

de redes neurais: 1- conjunto de sinapses, cada qual caracterizada por um peso ou força 

própria (Wki); 2- somador para somar os sinais de entrada (xi), ponderado pelas respectivas 

sinapses do neurônio; o sinal de bias (bk) e 3- função de ativação (φ), possivelmente não 

linear, além do resultado do processamento neuronal, a saída (yk).  

 

 

 

 𝑌 =   𝛽1 +  𝛽2. 𝑋1  +  𝛽3. 𝑋2 + ⋯ +  𝛽𝑛. 𝑋𝑛 +  𝑢𝑖  
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FIGURA 2.6 – Neurônio Artificial (HAYKIN, 2001). 

  

Haykin define a rede neural artificial como: 

Uma rede neural é um processador maciçamente paralelamente distribuído 

constituído de unidades de processamentos simples, que têm a propensão natural 

para armazenar conhecimentos experimental e torna-lo disponível para o uso. Ela se 

assemelha ao cérebro em dois aspectos: 1 – O conhecimento é adquirido pela rede a 

partir de seu ambiente através de um processador de aprendizagem. 2 – Forças de 

conexão entre neurônios, conhecidas como pesos sinápticos, são utilizadas para 

armazenar o conhecimento adquiridos. (HAYKIN, 2001, p.28). 

 

 Uma RNA possui algumas características, como a arquitetura, que define a forma 

como os seus neurônios estarão dispostos, o sentido das sinapses e a topologia, que descreve a 

composição estrutural, quantidade de neurônios e suas funções de ativação. 

Um modelo típico de RNA é dividido, basicamente, em três partes: a primeira, 

denomina-se camada de entrada, que é responsável pela chegada dos dados, sinais, medições 

ou características. Essas entradas são, geralmente, normalizadas considerando as 

características da função de ativação da rede. Na segunda parte, chamada de camadas 

intermediárias ou camadas escondidas, são realizadas a maior parte do processamento, através 

das conexões ponderadas. A terceira parte, por sua vez, é a camada de saída, onde o resultado 

final é concluído e apresentado pela rede. 

Devido à disposição e a arquitetura das RNA, têm-se alguns modelos de redes  

a) Feedforward de camada simples: 

 possui uma única camada de neurônio, sendo a sua própria saída; 

 empregada geralmente em problemas de filtragem linear e classificação de padrões; 

 o tipo mais comum é a rede Perceptron. 

b) Feedforward de camadas múltiplas: 

 possui uma ou mais camadas escondidas; 
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 empregada geralmente em classificação de padrões, controle de processo, 

otimização e aproximação de funções; 

 o tipo mais comum é a rede Perceptron Multicamadas (Multilayer Perceptron – 

MLP). 

c) Arquitetura Recorrente ou Realimentada: 

 as saídas são utilizadas para realimentar a entrada da rede; 

 o tipo mais comum é a Perceptron com realimentação e a rede Hopfield. 

d) Arquitetura em Estrutura Reticulada: 

 empregada geralmente na extração de características; 

 o tipo mais comum é a rede de Kohonen. 

 O treinamento da RNA tem como objetivo ajustar os pesos (Wki) de cada neurônio. 

Para realizá-lo há vários algoritmos que, neste treinamento, são chamados de algoritmos de 

aprendizagem. (SILVA. 2010). 

Além do treinamento da RNA, tem-se a etapa de teste, na qual o conjunto de amostras 

é dividido em dois subconjuntos, sendo o primeiro, o subconjunto de treinamento, onde a 

porcentagem de utilização do conjunto total de amostras varia entre 60% e 90% e o segundo, 

o subconjunto de teste, que tem a sua porcentagem em relação ao conjunto total de amostra, 

variando de 10% a 40%. 

 Há vários tipos de algoritmos de treinamento: 

a) treinamento supervisionado: a primeira proposta deste treinamento foi em 1949 por 

Hebb. Nele, é informada a saída desejada para um grupo de entradas e os pesos 

(Wki) são continuamente ajustados durante o aprendizado da rede; 

b) treinamento não supervisionado: neste treinamento não é informada a saída 

desejada, a rede deve se organizar em relação às entradas, levando em conta suas 

particularidades, identificando assim, subgrupos; 

c) treinamento com reforço: foi formalizado em 1998 como uma alternativa do 

treinamento supervisionado. Possui mecanismos de avaliação para ajustar os 

parâmetros internos, objetivando o desempenho da rede e se utiliza de métodos 

estocásticos para as ações de ajustes; 

d) treinamento off-line: utiliza lote de padrões, também chamado de batch. Os pesos 

(Wki) são ajustados após o término de todo o conjunto de treinamento; 

e) treinamento on-line: utiliza padrão por padrão. Os pesos (Wki) são ajustados a cada 

etapa de treinamento, sendo muito empregado quando há necessidade de acelerar o 
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processo de convergência. É necessária uma quantidade significativa de amostras 

para gerar respostas precisas. 

O algoritmo Backpropagation minimiza o valor esperado do erro quadrático sobre o 

conjunto de padrões de treinamento, ajustando os pesos entre as camadas através da 

retropropagação do erro encontrado em cada interação. 

Essa regra é um dos tipos de treinamento supervisionado, onde a rede é analisada em 

dois casos: na sua propagação e principalmente, na sua retropropagação. No primeiro, os 

pesos sinápticos da rede são todos fixos. No segundo, os pesos são todos ajustados. 

Basicamente, um padrão de entrada é aplicado como um estímulo aos elementos da 

primeira camada da rede, que é propagado por cada uma das outras camadas até que a saída 

seja gerada. Ela é então comparada com a saída desejada, gerando um sinal de erro para cada 

elemento de saída. O sinal de erro é então retropropagado da camada de saída para cada 

elemento da camada intermediária anterior que contribui diretamente para a formação da 

saída. 

Entretanto, cada elemento da camada intermediária recebe apenas uma porção do sinal 

de erro total, proporcional apenas à contribuição relativa de cada elemento na formação da 

saída original. Este processo se repete, camada por camada, até que cada elemento da rede 

receba um sinal de erro que descreva sua contribuição relativa para o erro total. 

Com base no sinal de erro recebido, os pesos sinápticos são então ajustados para cada 

elemento de modo a fazer a rede convergir para o valor de saída desejada. 
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3 Revisão bibliográfica 

 

Este capítulo apresenta os artigos que trabalham com modelos preditivos, 

preferencialmente para a predição de demanda de mão de obra. 

A busca por referências em publicações, que contemplem o estudo de demanda de mão 

de obra utilizando modelos matemáticos para prevê-las recuperou poucos artigos específicos 

no tema. Foram encontrados, entretanto, vários documentos que abordam, separadamente, os 

dois assuntos mencionados. De fato, muitos artigos tratam de modelos de regressão e de 

demanda, mas nem sempre voltados à mão de obra, e sim, a outras demandas, tais como: de 

produto, sistemas financeiros e utilização de investimentos.  

 Dos artigos recuperados que tratam de demanda, muitos deles não se utilizam de 

modelos de regressão e sim, métodos multicritérios ou comparação de vários modelos de 

regressão para avaliar a eficiência destes ao analisá-la. 

Na seção 3.1 apresenta-se um resumo com foco nos objetivos e conclusões das 

revisões bibliográficas realizadas. A seção 3.2 sintetiza as análises e modelos informados na 

bibliografia que fundamentou este trabalho. 

 

3.1 Resumo dos objetivos e conclusões 

 

 Os autores Pereira, Nascimento e Aráujo, (2013) trabalham com predição de mão de 

obra da ocupação de engenheiros para o ano de 2020 utilizando o modelo de regressão linear 

múltipla, valendo-se das seguintes variáveis explicativas: 

a) nascimentos ocorridos entre o período t e t+n; 

b) emigrantes entre o período t e t+n; 

c) óbitos ocorridos entre o período t e t+n; 

d) imigrantes entre o período t e t+n; 

e) número de alunos que concluíram o curso; 

f) número de alunos ingressantes. 

Segundos os autores, a metodologia utilizada apresenta alguns pontos interessantes: os 

dados utilizados, sendo oriundos apenas de bases públicas, permite fácil replicação da análise 

para quaisquer áreas de ensino superior do Brasil e construção de cenários alternativos, sendo 
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que a metodologia apresenta resultados consistentes para horizontes de curto e médio prazos 

(de 5 a 10 anos). 

 No artigo de Condé (2011) realizou-se o estudo da demanda aeroportuária para a 

cidade do Rio de Janeiro, objetivando prever o crescimento do número de passageiro em 

2014. Em seu trabalho, o autor se utiliza do modelo de regressão linear.  

 As variáveis explicativas neste estudo são: 

a) evolução do movimento doméstico de passageiros no Rio de Janeiro; 

b) evolução do movimento internacional de passageiros no Rio de Janeiro; 

c) evolução do yield (valor médio pago por passageiro em cada quilômetro voado); 

d) evolução do PIB; 

e) evolução da taxa de câmbio. 

Para a demanda doméstica, foi especificado o modelo logaritmo e, para a demanda 

internacional, o modelo linear. 

Para o autor, os resultados apresentados pelos modelos econométricos para demanda 

nacional apresentaram significância de 1%. Para a demanda internacional os resultados foram 

insignificantes, gerando inconsistência, isto pode ter ocorrido pela falta de alguma variável 

relevante, gerando previsões de demanda menos confiáveis. 

Pandolfia, Wernerb e Schwengber Ten Caten (2014) realizaram a predição das 

matrículas em um Instituição de Educação Superior (IES) utilizando séries temporais, com o 

objetivo de determinar um modelo que orientasse as decisões da equipe de gestão da IES. 

Para tanto, lançaram mão de um modelo de regressão linear com curvas polinomiais de 2º e 3º 

ordem. No estudo de caso, utilizaram como base de dados os últimos 14 anos do IES no Rio 

Grande do Sul, totalizando 28 semestres. 

Como variável explicativa, empregaram apenas o número de matrículas realizadas por 

semestre nos últimos 14 anos da IES. Aplicou-se a regressão linear de segunda e terceira 

ordem, porém, a regressão de terceira ordem, apresentou uma projeção pessimista abaixo da 

linha de tendência observada nos dados, ao passo que a de segunda ordem, mostrou uma 

projeção otimista, isto é, acima da linha de tendência. Neste caso, consultou-se os gestores do 

instituto e eles optaram pela utilização da média entre as duas projeções. 

Os autores valeram-se ainda, de dois cenários apontados pelos gestores para aprimorar 

a previsão de matrículas: (a) acréscimo de matrículas devido a implementação de dois cursos 

novos; e (b) decréscimo de matrículas em função de uma possível crise econômica. 

Na aplicação do modelo, juntamente com o método de simulação de Monte Carlo, que 

gerou números de matrículas randômicos com distribuição normal para os dois cenários, o 
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modelo gerou resultados válidos para apoiar a equipe de gestão do IES nos processos 

decisórios. 

Na avaliação dos autores, a utilização de séries temporais com a simulação de Monte 

Carlo é aplicável para a projeção de matrículas da IES, e auxiliam o trabalho dos gestores com 

a antecedência de algumas ações como projeção de estrutura física, aumento de professores, 

análise de receita e despesas. 

O artigo de Neri et al. (2010), relata o desenvolvimento de uma ferramenta utilizando 

recursos computacionais para auxiliar jovens no momento da escolha de um curso 

profissionalizante, que considerou vários atributos dos cursos ou mesmo as características 

sócio-demográficas (sexo, idade, região etc). Para o desenvolvimento da ferramenta 

computacional, não ficou evidente o uso de um modelo especifico de regressão, porém, pode-

se observar no artigo, que o autor utilizou-se do modelo de regressão linear, empregando 

variáveis dummy. 

 O uso de variáveis do tipo dummy se fez necessário devido ao questionário conter 

questões objetivas de múltipla escolha. Também se observa o emprego de algumas variáveis 

explicativas, como: renda do trabalho salário; população economicamente ativa; população; 

população em idade ativa, entre outras. 

 Os autores citam que as pessoas que possuem cursos profissionalizantes, com as 

mesmas características de outras que não se qualificaram, dispõem de uma oportunidade 

48,2% maior de conseguirem ocupação. Em relação à formalização com a Previdência Social, 

os ocupados possuem 38% a mais de chance de obtê-la, assim como, seus salários podem ser, 

em média, 12,94% maior se comparado àqueles sem qualificação profissional.   

 Os autores consideraram interessantes os resultados obtidos por meio do seu trabalho, 

que poderá auxiliar as pessoas quando da escolha de um curso de qualificação profissional. 

 No artigo de Schwartzman e Castro (2013), o foco não foi a análise preditiva de 

formação de mão de obra qualificada utilizando modelos econométricos e sim, mostrar quais 

ações o governo vem tomando, por meio do Ministério da Educação, e quais têm sido 

tomadas pelos setores privados para suprir a necessidade que das indústrias quanto à mão de 

obra qualificada. Evidenciou-se que, independentemente de quem está à frente das ações, o 

importante é que a formação esteja em sintonia com a demanda dos setores produtivos. 

Schwartzman e Castro, cujo trabalho aborda a capacitação de mão de obra de nível 

médio, fazem observações sobre a qualidade dos egressos, os ajustes que as empresas 

obrigam-se a realizar devido à falta de recursos humanos ou ainda, em razão da baixa 

qualificação destes. Foram mencionadas pelos autores várias situações que colaboram para 
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este cenário, dentre elas, o fato de que: “Em todo o mundo, o período que se convenciona 

chamar da ‘juventude’ vem se ampliando, ao mesmo tempo em que aumentam os anos de 

educação formal compulsória” (SCHWARTZMAN; CASTRO, 2013, p. 12).  O problema 

recai, segundo os autores, sobre o aumento da educação formal compulsória, que não 

promoveu a formação de qualidade e, por consequência, elevou o tempo utilizado pelo jovem 

para qualificar-se profissionalmente. 

 Na década de 40, a recém-formada indústria brasileira, toma medidas para suprir a 

necessidade de mão de obra qualificada, por meio da criação do Sistema S. 

De acordo com Schwartzman e Castro em 2011, o SENAI, por meio de 810 escolas 

distribuídas em todo território nacional, treinou 2,5 milhões de pessoas em suas 28 áreas de 

atividade industrial, sendo que a educação profissional representa uma significativa diferença 

na renda, principalmente às pessoas com menor grau de escolaridade.  

O Ministério da Educação precisa entender que não lhe cabe a tarefa de comandar e 

regular o ensino profissional. De fato, os cursos mais práticos e de curta duração 

funcionam muito melhor quando deixados à iniciativa do setor empresarial, como 

sempre ocorreu. O atual sistema rígido precisa ser substituído por alternativas 

verdadeiras de formação, que tomem em conta a grande diversidade de formação, 

interesses e oportunidades de trabalho da população brasileira. (SCHWARTZMAN; 

CASTRO, 2013, p.30) 

 

Schwartzman e Castro em suas conclusões, citam que na década de 60 e 70, alguns 

países adotavam o planejamento para formação de mão de obra, por meio de projeções 

macroeconômicas e setoriais para fazer previsões do número de trabalhadores que seriam 

necessários, o objetivo era criar de forma centralizada uma matriz de competências que o país 

necessitava e com isso induzir de cima para baixo curso e programas para formação desta mão 

de obra. Tal centralização mostrou-se sufocante, uma vez que esse processo é lento para  

adaptação às mudanças rápidas do mundo do trabalho, trazidas pela globalização. Comentam 

ainda, que existe uma grande oferta de cursos, mas sem nenhuma avaliação das instituições 

em responder à demanda potencial dos diferentes setores produtivos. Essas conclusões vem ao 

encontro da proposta deste trabalho, de se fazer previsões de demanda de formação de mão de 

obra qualificada para a indústria local. 

A dissertação de Nunes (2014), trata a gestão da informação para monitoramento dos 

movimentos mercadológicos no que se refere às demandas em educação profissional do 

departamento regional do SENAI em São Paulo, no setor da metalmecânica. Os resultados do 

projeto contribuem ao desenvolvimento da atuação do SENAI-SP junto às indústrias para 

qualificar e intensificar a capacidade de relacionamento da entidade com sua clientela 

corporativa. 
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O estudo destaca a importância da convergência prática das variáveis: pessoas, 

processos e tecnologia, por meio de um monitoramento permanente da demanda de formação 

de mão de obra qualificada. 

A pretensão da pesquisa foi responder à questão: “Como monitorar demandas em 

educação profissional de indústrias nacionais por meio da gestão da informação?”. Para tanto, 

o enfoque estabeleceu-se no SENAI–SP e nas Indústrias de Base Nacional, também 

conhecidas como empresas multiplantas, pois possuem estabelecimentos em, no mínimo, dois 

estados brasileiros. 

As variáveis identificadas como sendo de grande valia para o SENAI–SP na 

identificação da demanda por mão de obra qualificada foram: 

a) grau de escolaridade dos trabalhadores dos setores industriais; 

b) faixa etária dos trabalhadores; 

c) gênero dos trabalhadores; 

d) renda média; 

e) número de trabalhadores por setor industrial, estado e municípios; 

f) setor de atividade econômica das empresas; 

g) volume de arrecadação ao SENAI; 

h) número de trabalhadores e estabelecimentos por empresa, estados e municípios; 

i) localização dos estabelecimentos das empresas; 

j) IDH-M; 

k) rotatividade do mercado. 

As bases de dados utilizadas para o levantamento das variáveis são a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEAD), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 

Ministério da Indústria e Comércio (MDIC). 

Observa-se na dissertação a importância do monitoramento da demanda,  

Conforme relato das próprias empresas e do SENAI, o acesso a dados, informações 

e conhecimentos reportados pelos gestores operacionais de cada processo produtivo 

e gestores das unidades fabris quanto às dificuldades e desafios presentes na gestão 

de capital humano e boas práticas das operações, concluem um conjunto de 

informações que permitirão ao SENAI identificar, posicionar e monitorar de modo 

permanente demandas em educação profissional procedentes das indústrias de base 

nacional. (NUNES, 2014, p. 230 e 231). 

  

Dentre as sugestões de pesquisas futuras, destaca-se a “Pesquisa de prospecção de 

demandas em educação básica, profissional e executiva por setores de atividade econômica e 



33 

 

empresas em bases quantitativas” (NUNES, 2014), que é precisamente o foco desta 

dissertação.  

A dissertação de Gujanky (2014) propõe um método para definição dos municípios 

para implantação de novas unidades do SENAI no estado do Espírito Santo. A proposta 

utiliza o método de Apoio Multicritério à Decisão - Analytic Hierarchy Process (AHPSort), 

para classificação e seleção dos municípios com prioridade para recebê-las. 

O AHPSort é um método variante do AHP Saaty (2005) proposto para solução das 

limitações descritas no objetivo principal, dos critérios, dos subcritérios e das alternativas que 

envolvem o problema de decisão, além de ser utilizado para problemas que envolvam triagem 

e classificação das alternativas, pois proporciona uma pontuação para cada uma delas. O 

AHPSort baseia-se na separação das alternativas em classes, utilizando como base, os 

critérios e pesos identificados. 

Entre as diversas etapas propostas pelo modelo, destacam as seguintes: etapas 2 e 3 - 

identificação dos atores envolvidos na entidade em âmbito nacional e regional; etapa 4 -

levantamento de informações com os atores nacionais e a etapa 8 - obtenção dos dados 

relativos aos critérios e subcritérios. Tais etapas foram destacadas, pois, estão diretamente 

relacionadas com o presente trabalho. 

Os critérios identificados por Gujanky (2014) durante as entrevistas com os atores 

envolvidos foram: 

a) taxa de desemprego; 

b) população economicamente ativa; 

c) PIB per capita; 

d) número de concorrentes; 

e) número de indústrias; 

f) número de empregados do ramo industrial de cada um dos municípios do estado do 

Espírito Santo. 

Os critérios identificados para a aplicação no AHPSoft, seriam as variáveis 

explicativas usadas em um modelo de regressão, para explicar a variável explicada. 

Segundo o autor, o trabalho atingiu o objetivo geral, uma vez que o modelo 

multicritério foi criado de forma genérica, podendo ser replicado em qualquer estado do 

Brasil para auxiliar na definição do município para implantação de novas unidades do SENAI. 

 Na tese de Favretto (2014), apresenta-se um modelo para sistematizar as informações 

que relacionem as demandas regionais com os conhecimentos dos Instituição de Ensino 
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Superior (IES) com o objetivo de orientar a atualização e criação de curso de pós-graduação 

lato sensu. 

 Para isso, o autor se utilizou de dados da região Oeste de Santa Catarina, no período de 

2009 a 2012, valendo-se de duas fontes de dados, sendo uma primária - composta por uma 

associação de dezesseis instituições de ensino superior e por órgãos como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) -  

e a outra secundária - entrevistas com os gestores representantes da associação empresarial da 

região selecionada. 

 Segundo Favretto (2014), a demanda regional foi obtida com o cruzamento do número 

de funcionários relativos a cada família ocupacional relacionada ao setor, tendo sido composta 

pelos seguintes dados: 

a) formação exigida pelas famílias ocupacionais; 

b) experiências exigidas pelas famílias ocupacionais; 

c) frequência das famílias ocupacionais; 

d) informações dos setores portadores de futuro do Estado de Santa Catarina; 

e) tabela de convergência para setores portadores de futuro; 

f) instrumento e priorização dos setores portadores de futuro. 

A primeira fase, a de levantamento da demanda, foi dividida em três etapas, com a 

aplicação de dois filtros. A primeira etapa  é responsável em priorizar os setores importantes e 

os setores portadores de futuro. A priorização é realizada por especialistas que possuem 

conhecimento sobre a evolução e perspectivas de cada negócio ou setor. Nesta etapa, foi 

aplicado um filtro, para que cada especialista ordenasse, na sua percepção, os cinco setores 

portadores de futuro e os cinco menos promissores. A segunda é responsável em selecionar as 

famílias ocupacionais. Para isso, foram utilizadas as bases de dados do MTE e da 

Classificação Brasileiro de Ocupações (CBO). Nesta fase, também se aplicou um filtro, com o 

objetivo selecionar somente as ocupações que tivessem como pré-requisito a formação de 

nível superior. Na terceira e última etapa, construiu-se a matriz das famílias ocupacionais e 

dos setores portadores de futuro. 

A segunda fase foi a identificação das demandas regionais e os objetos de 

conhecimento atendidos pelos cursos de graduação, utilizando-se, para tanto, da construção de 

três matrizes. 

Na terceira fase, levantou-se as demandas regionais e os objetos de conhecimento 

atendidos e não atendidos pelos cursos de pós-graduação latu sensu. 
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Finalizando, a quarta fase identificou os objetos de conhecimento que impactam nas 

demandas regionais, atendidas e não atendidas pelas IES. 

Segundo o autor da tese, houve uma contribuição do modelo proposto, pois, 

[...] para o fluxo de informações entre as demandas que representam as necessidades 

da região e os cursos de capacitações desenvolvidos. As demandas regionais foram 

utilizadas para orientar a criação de novos cursos para a IES por meio de um método 

estruturado e organizado com base em documentos, leis, e gestores. A Tese 

contribui para indicar as fontes de informação e utilização do método em outras 

instituições permitindo que a replicação em outros casos possa retroalimentar com 

melhorias o próprio modelo. (FAVRETTO, 2014, p. 125) 

 

 Em Maia (2008), o objetivo foi avaliar o desempenho de redes neurais artificiais na 

predição de demanda de crédito, para identificar semelhanças e diferenças com modelos 

estatísticos. O autor se utiliza de séries temporais para mostrar que um conjunto de variáveis 

independentes podem explicar o comportamento de uma variável dependente. Como variáveis 

independentes, empregaram a taxa de câmbio, SELIC, produção, emprego e renda. Para 

explicar os recursos livres no Sistema Financeiro Nacional (SFN), uma técnica estatística 

utilizada para estudar a relação entres as variáveis analisadas foi a regressão linear múltipla, já 

apresentada no capítulo 2, para ao final, medir o desempenho da rede neural artificial. 

 A rede neural artificial foi projetada conforme a topologia Multilayer Perceptron 

(MLP), com uma camada de entrada e cinco nós, utilizando as mesmas variáveis 

independentes obtidas na regressão linear múltipla, com uma camada escondida e uma 

camada de saída com apenas um neurônio, também utilizado na referida regressão. 

 Como avaliação do desempenho da rede, Maia usou as seguintes formas de mensurar o 

erro na previsão: 

 Mean Absolute Percentage Error (MAPE) – Erro Percentual Absoluto Médio  

 Root Mean Squared Error (RMSE)– Raiz do Erro Quadrático Médio; 

 U de Theil – Representa o quanto os resultados estão melhores que uma previsão 

ingênua ou trivial. 

Conclui a autora que, a rede neural artificial apresentou melhor capacidade preditiva 

de crédito, a curto prazo, em relação ao método estatístico, utilizando série temporal. 

 A monografia de Jacobs (2011) adota três modelos para a previsão da demanda por 

intermédio de séries temporais: modelos de suavização exponencial; modelos da metodologia 

de Box-Jenkins (1976) para a construção dos modelos autoregressive integrated moving 

average (ARIMA) - auto-regressivo integrado de média móvel; e, modelos de redes neurais 

artificiais. O objetivo foi investigar a eficácia, em termos de capacidade preditiva, dos 
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modelos supracitados e, para isso, serviu-se de duas séries temporais reais da demanda de dois 

produtos industriais.  

 Na etapa de comparação dos modelos, o autor aplicou dois critérios de avaliação: o 

Erro Médio Absoluto, do termo em inglês Mean Absolute Error (MAE) e o Percentual do 

Erro Médio Absoluto, Mean Absolute Percentage Error (MAPE), ambos usados para 

treinamento (a) e teste (p) dos três modelos analisados nos dois produtos. 

 Apesar do modelo de RNA ter apresentado uma melhor capacidade preditiva em 

relação aos demais modelos, Jacobs não concluiu a superioridade do modelo, devido ao 

número de séries temporais utilizados não serem expressivo sob o ponto de vista estatístico. 

 A dissertação de Lemos (2006), propoe uma metodologia para facilitar a escolha entre 

diferentes métodos de previsão de demanda, já que existem diversos métodos para fazer 

predições. O objetivo de se escolher o método mais apropriado para cada demanda é auxiliar 

na tomada de decisão das organizações, minimizando erros de planejamentos estratégico, 

tático e operacional.  

Métodos de integração de métodos qualitativos e quantitativos de previsão 

aperfeiçoam os processos preditivos e também são abordados na metodologia de seleção de 

métodos de previsão. 

A metodologia está definida com os seguintes passos: 

a) Obtenção de dados: 

 discriminação dos níveis industriais de previsão; 

 definição dos fatores temporais; 

 priorização dos itens a serem previstos; 

 análise do ciclo de vida do item a ser previsto;;  

 definição dos dados de entrada e saída; 

 coleta e preparação de dados. 

b) Escolha do método de previsão (vide Figura 3.1): 

 análise de fatores de seleção de métodos de previsão; 

 integração de métodos qualitativos e quantitativos. 

c) Seleção do pacote computacional (vide Tabela 3.1) 

d) Implementação do(s) método(s): 

 implementação de métodos qualitativos; 

 implementação de métodos quantitativos. 

e) Validação do(s) método(s) de previsão. 
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FIGURA 3.1 – Fluxograma para escolha de método de previsão (LEMOS, 2006). 

 

TABELA 3.1 – Pacotes computacionais para previsão de demanda 

 
Fonte: (LEMOS, 2006) 

 

 A metodologia foi aplicada em duas empresas com problemas diferenciados de 

demanda e  “[...] mostrou-se eficiente para a seleção de métodos mais adequados para a 
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previsão de demanda de produtos, podendo ser extrapolada para situações não abordadas nos 

estudos de caso”. Verificou-se ainda que, cenários diversos podem ser avaliados por meio 

desta metodologia. (LEMOS, 2006). 

 

3.2 Síntese da revisão bibliográfica 

 

 Analisou-se dezesseis publicações, entre monografias, dissertações, teses e artigos de 

periódicos. Entretanto, foram apresentadas apenas 11 delas na seção anterior, pois, embora 

todas apresentassem conteúdo relacionado à demanda e predição, algumas não contribuiriam 

com a proposta deste trabalho. 

  Dentre as 11 publicações discutidas na seção anterior, oito utilizaram algum modelo 

de regressão quando da previsão de demanda (Tabela 3.2). As restantes não empregaram 

modelos de regressão, mas tratavam de assuntos sobre previsão de demanda de mão de obra, 

valendo-se de métodos multicritérios, gestão da informação ou dados estatísticos. 

 

 

 

 

TABELA 3.2 – Frequência de utilização de modelos de regressão para representar a demanda 
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 O modelo de regressão linear múltipla aparece mais vezes em relação às demais, 

porém, toda vez que fora utilizado na mesma publicação com as redes neurais artificiais para 

prever uma demanda, o seu desempenho foi inferior ao obtido pelo uso destas. Na publicação 

em que é feita a comparação das redes neurais artificiais com o ARIMA e a suavização 
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exponencial, a primeira apresentou melhor desempenho em relação aos outros dois modelos 

citados. 

 As 11 publicações referenciadas utilizaram-se dados para explicar a demanda em 

questão, conforme Tabela 3.3. 

TABELA 3.3 – Frequência de utilização das variáveis identificadas para representar a 

demanda 
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2 2 4 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

 A tabela acima será utilizada no capítulo 4, onde se apresenta o processo de mineração 

dos dados, para a definição das variáveis com maior capacidade de explicar a demanda por 

formação de mão de obra qualificada. 

 Nas publicações que empregaram critérios para avaliar os desempenhos dos resultados 

apresentados pelos modelos de regressão, identificou-se como os mais utilizados, os 

seguintes: 

 Erro Percentual Absoluto Médio; 

 Raiz do Erro Quadrático Médio;  

 R² – Coeficiente de determinação. 

Da totalidade de referências analisadas, oito delas foram publicadas há menos de cinco 

anos. Acredita-se, com isso, que os dados aplicados nessa dissertação sejam recentes e muito 

têm a contribuir ao seu desenvolvimento.  
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4 Levantamento e Tratamento dos dados 

 

 Este capítulo descreve as etapas que foram realizadas para o levantamento dos dados a 

serem empregados no desenvolvimento das propostas de modelos tratados neste trabalho. 

 Na seção 4.1 apresenta-se a etapa de levantamento das informações extraídas junto à 

equipe do SENAI-SP que realiza estudos de mercado. A seção 4.2, aborda as informações 

levantadas por meio das entrevistas informadas na seção 4.1 e artigos.  Por fim, a seção 4.3 

explica a mineração dos dados, analisando quais são relevantes para a definição dos modelos.

  

4.1 Levantamentos das informações: entrevistas 

 

Nesta etapa optou-se pela aplicação da entrevista por meio de um questionário 

estruturado, objetivando identificar as informações das quais o SENAI–SP se vale, na 

atualidade, para decidir onde e em qual área tecnológica serão feitos investimentos destinados 

à criação de novas unidades.  

 Tais informações foram consideradas importantes, pois, configuram-se no ponto de 

partida aos primeiros experimentos empregando o modelo de regressão linear, cuja 

apresentação será feita no capítulo 5. 

 A definição do público ao qual seriam submetidos os questionários baseou-se em um 

levantamento, realizado na sede do SENAI–SP, das pessoas e departamentos atuantes na área 

de pesquisa de mercado. 

 Foram identificadas duas pessoas enquadradas nos requisitos acima mencionados, que 

trabalham, entretanto, em departamentos diferentes, fato este, que resulta em pesquisas de 

mercado com enfoques e demandas distintos.  

 Um dos departamentos elabora a pesquisa com foco no planejamento estratégico, 

atendendo, geralmente, à demanda dos gerentes regionais, hoje distribuídos no estado de São 

Paulo em três gerencias regionais - uma compreendendo as escolas da região da grande São 

Paulo – outra, as escolas do interior em um raio de aproximadamente 200 km da capital - e a 

terceira, compreendendo as unidades do interior localizadas em um raio superior a 200km da 

capital e as pesquisas solicitadas pelo conselho do SENAI-SP.   

No outro departamento, a pesquisa se dá com foco no planejamento operacional e 

atende à demanda das unidades escolares do SENAI – SP, através dos diretores e os 

coordenadores de relacionamento com a indústria. 
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O objetivo das entrevistas foi levantar os dados, e suas respectivas fontes, utilizados, 

atualmente, como apoio à tomada de decisão quando da implantação de novas unidades 

escolares do SENAI–SP.  

Assim sendo, foram contempladas pelo questionário – apresentado no APÊNDICE A - 

perguntas que viabilizaram tal levantamento, considerando a visão de cada respondente no 

que se refere ao grau de relevância dos dados e fontes dos mesmos para o processo de 

identificação da demanda de mão de obra requerida por uma determinada região. 

A configuração da entrevista realizada com os dois funcionários da sede que trabalham 

com pesquisa de mercado - valendo-se, inclusive, do mesmo instrumento de coleta de dados – 

foi utilizada, também, com o diretor de uma das unidades do SENAI–SP. O intuito da 

entrevista foi obter a opinião de um gestor à frente de uma unidade escolar já em 

funcionamento, tendo em vista que o foco do presente trabalho é apoiar a tomada de decisão 

dos gestores de unidades operantes, conduzindo-os à correta utilização dos investimentos 

disponíveis, ou ainda, justificando a captação de novos. 

 

4.2 Levantamentos dos atributos relevantes das entrevistas 

 

Após a realização das três entrevistas, foram tabulados na Tabela 4.1 os atributos que 

são utilizados, atualmente, na análise de demanda para apoio à tomada de decisão no processo 

de implantação de uma nova unidade escolar.  

Na Tabela 4.2 encontram-se os atributos que os entrevistados julgaram pertinentes à 

identificação de demanda de mão de obra industrial em uma determinada região. 

 

TABELA 4.1 – Atributos utilizados, atualmente, na análise de demanda para apoio à tomada 

de decisão na implantação de uma nova unidade escolar. 

Atributos Fonte 

Faixa etária 
Relação Anual de Informações Sociais – 

RAIS – www.mte.gov.br 
Remuneração 

Sexo 
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TABELA 4.2 – Atributos considerados pertinentes pelos entrevistados à identificação de 

demanda de mão de obra industrial em uma determinada região. 

Atributos Fonte 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) http://www.pnud.org.br/IDH/ 

Produto interno Bruto (PIB) per Capta http://www.seade.gov.br/ 

Índice de Migração Juvenil 15 aos 29 anos 

estado de SP (%) 
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/ 

Crescimento econômico (%) Taxa nominal 

de crescimentos de salário anual http://dataviva.info/data/rais/ 

Número de novas industrias 

 

 Além dos dados constantes nas Tabelas 4.1 e 4.2, resultantes da aplicação do 

questionário, obteve-se por meio das entrevistas a informação de que, na atualidade, os dados 

estatísticos exercem pouca influência nas tomadas de decisão, de acordo com os entrevistados 

da sede do SENAI–SP.   

 Segundo um deles, até o ano de 1999 a Instituição possuía um departamento dedicado 

à análise de mercado, com aproximadamente 55 funcionários, sendo duas das atividades o 

levantamento dos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e a visita às 

indústrias contribuintes do estado de São Paulo, para validar as informações contidas na 

RAIS. Além de orientá-las sobre a importância destas informações elaborava-se, também, a 

avaliação das ocupações, ou seja, a correta caracterização das mesmas. 

 As visitas às indústrias possibilitavam a identificação da sua demanda por mão de obra 

qualificada realimentando, assim, as unidades escolares do SENAI–SP e a própria sede da 

instituição. 

Tais informações subsidiavam a decisão da equipe gestora das referidas unidades para 

a criação de novas turmas de uma determinada ocupação, atualização tecnológica destas, ou 

até mesmo indicava a necessidade de investimento em infraestrutura para a oferta de novos 

cursos. Os gestores da sede do SENAI–SP utilizavam-na, por sua vez, como apoio à tomada 

de decisão na instalação de uma nova unidade do SENAI, visando o atendimento das 

demandas regionais. 

O levantamento atual teve início com os atributos da Tabela 4.1 na RAIS, utilizando 

os seguintes critérios de busca, Tabela 4.3: 
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TABELA 4.3 – Critérios de busca na RAIS 

Seleções vigentes 

Variável Critério Valor 

Vínculo Ativo 31/12 igual a Sim 

Região Metro igual a CAMPINAS 

CBO 2002 Família igual a 
TECNICOS EM 

ELETRÔNICA 

Fonte: www.mte.gov.br 

 A escolha da cidade de Campinas-SP se deu por sua representatividade dentre as 

escolas do SENAI–SP na atualidade. Em 2014, a Escola SENAI “Roberto Mange”, uma das 

instituições do SENAI na cidade, efetuou mais de 12 mil matrículas. Dispõe de quatro Cursos 

Técnicos (CTs), dentre eles o de Eletroeletrônica, um curso Superior em Tecnologia (CST), 

quarto Cursos de Aprendizagem Industrial (CAI) e mais de cinquenta títulos de cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC). Para o ano de 2015 prevê uma receita de R$ 4,5 

milhões e um investimento na ordem de R$ 1 milhão em equipamentos.  

 Na consulta feita na RAIS foram obtidas as informações apresentadas nas Tabelas 4.4, 

4.5 e 4.6, cujos valores nelas constantes, são absolutos em relação à quantidade de 

profissionais com vínculo empregatício que atuam na região de Campinas-SP como Técnico 

em Eletroeletrônica. Os números referem-se ao trigésimo primeiro dia do mês de dezembro de 

cada ano.  

 

TABELA 4.4 – Escolaridade dos profissionais que atual como Técnico em Eletrônica na 

região de Campinas 

 
Escolaridade CT Eletrônica 

Ano 

CAMPINAS 

Até 5ª 
Incomple

to 

5ª 
Completo 
Fundame

ntal 

6ª a 9ª 
Fundame

ntal 

Fundame
ntal 

Completo 

Médio 
Incompleto 

Médio 
Completo 

Superior 
Incompleto 

Superior 
Completo 

Total 

2013 0 0 0 0 158 3174 424 485 4241 

2012 0 0 0 0 170 3285 454 575 4484 

2011 0 0 0 0 164 3057 463 535 4219 

2010 0 0 0 0 161 2599 456 421 3637 

2009 0 0 0 0 159 2354 438 363 3314 

2008 0 0 0 0 163 2322 417 317 3219 

2007 0 0 0 0 159 2084 396 297 2936 

2006 0 0 0 0 156 1931 412 393 2892 

2005 0 0 0 0 157 1712 362 229 2460 

2004 0 0 0 0 196 1551 273 180 2200 

2003 0 0 0 0 202 1588 299 216 2305 

Fonte: www.mte.gov.br 
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TABELA 4.5 – Faixa salarial dos profissionais que atual como Técnico em Eletrônica na 

região de Campinas 

 
Faixa Salarial 

Ano 

CAMPINAS 

0,51 
a 

1,00 
SM 

1,01 
a 

1,50 
SM 

1,51 
a 

2,00 
SM 

2,01 
a 

3,00 
SM 

3,01 
a 

4,00 
SM 

4,01 
a 

5,00 
SM 

5,01 
a 

7,00 
SM 

7,01 a 
10,00 

SM 

10,01 
a 

15,00 
SM 

15,01 
a 

20,00 
SM 

Mais 
de 

20,00 
SM 

{ñ 
class} 

Total 

2013 17 207 606 1021 589 459 720 436 245 68 37 0 4405 

2012 10 236 603 1041 618 476 699 571 320 77 40 0 4692 

2011 9 105 595 811 645 537 699 535 333 103 65 0 4437 

2010 8 114 582 748 514 401 575 466 310 93 44 0 3860 

2009 4 206 443 646 506 376 490 425 312 92 52 0 3552 

2008 9 61 468 592 435 333 548 468 349 128 71 0 3463 

2007 10 73 397 488 351 306 502 439 400 135 107 0 3211 

2006 4 46 329 456 296 257 461 484 431 201 184 0 3150 

2005 4 25 296 396 281 227 378 433 404 163 116 0 2724 

2004 6 24 158 393 234 241 276 391 402 211 126 0 2463 

2003 5 28 183 338 263 247 335 383 449 227 136 0 2594 

Fonte: www.mte.gov.br 

 

TABELA 4.6 – Sexo dos profissionais que atual como Técnico em Eletrônica na região de 

Campinas 

 
Sexo 

Ano 
CAMPINAS 

Masculino Feminino Total 

2013 3934 471 4405 

2012 4159 533 4692 

2011 4016 421 4437 

2010 3620 240 3860 

2009 3345 207 3552 

2008 3229 234 3463 

2007 2960 251 3211 

2006 2937 213 3150 

2005 2588 136 2724 

2004 2362 101 2463 

2003 2401 193 2594 

Fonte: www.mte.gov.br 

Para o levantamento dos dados da Tabela 4.2, utilizou-se como critério de seleção 

apenas a cidade de Campinas, conforme Tabela 4.7. 
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TABELA 4.7 – Dados considerados pertinentes pelos entrevistados à identificação de 

demanda de mão de obra industrial em uma determinada região 

Ano 
Índice de 

Desenvolvimento 
Humano (IDH)(1) 

Produto 
interno 

Bruto (PIB) 
per 

Capta(2) 

Índice de 
Migração 

Juvenil 
15 aos 29 

anos estado 
de SP (%)(3) 

Crescimento 
econômico (%) 

Taxa nominal de 
crescimentos de 
salário anual(4) 

Número de novas 
indústrias de 

transformação(4) 

Campinas 

2013           

2012 0,805 38.844   8 55 

2011 0,805 37.286 8,57 14 16 

2010 0,805 34.020   16 42 

2009 0,808 29.654 8,77 -1 -41 

2008 0,808 27.742 8,85 14 29 

2007 0,808 25.605 9,15 8 8 

2006 0,808 22.833 9,91 10 -71 

2005 0,808 22.108 10,19 6 38 

2004 0,808 18.007 10,23 19 18 

2003 0,808 16.053 10,92 14 -19 

2002 0,808 15.026    

2001 0,808 12.975    

2000 0,808 12.947    

1999 0,618 11.905    

1998 0,618     

1997 0,618     

1996 0,618     

1995 0,618     

1994 0,618     

1993 0,618     

1992 0,618     

1991 0,618     

Fonte: (1) http://www.pnud.org.br/IDH/ 

(2) http://www.seade.gov.br/ 

(3) http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/ 

(4) http://dataviva.info/data/rais/ 

 

 Na Tabela 4.8, estão os dados da busca por referências que contemplem o estudo de 

demanda de mão de obra utilizando, preferencialmente, modelos matemáticos e estão citados 

no capítulo 3. Como os artigos também citam dados que já foram utilizados nas Tabelas 4.1 e 

4.2, optou-se em colocar apenas os dados que ainda não foram tabulados. 
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TABELA 4.8 – Dados utilizados nos artigos 

Ano 

População 
economicamente 

Ativa(1) 

População 
Residente(2) 

Taxa de 
inflação 

INPC (%)(3) 

Número de 
alunos 

concluintes 
Ensino 

Médio(1) 

Número de 
alunos 

ingressantes(4) 

Campinas 

          

2014   1.154.617 6,23   13.252 

2013 436.561 1.144.862 5,56 204.354 13.432 

2012 416.146 1.098.630 6,20 196.718 14.117 

2011 406.535 1.090.386 6,08 186.845 14.265 

2010 386.822   6,47 172.035 13.791 

2009 360.581   4,11 156.140 11.934 

2008 353.820 1.056.644 6,48 147.082 10.026 

2007 328.634   5,16 131.361 9.486 

2006 305.316 1.045.706 2,81 116.531 10.173 

2005 297.611 1.045.706 5,05 104.354 11.899 

2004 275.659 1.031.887 6,13 90.157   

2003 257.817   10,38 75.493   

2002 253.408 995.024 14,74 68.667   

2001   983.110 9,44     

2000     5,27     

1999     8,43     

1998     2,49     

1997     4,34     

1996     9,12     

Fonte: (1) http://www.mte.gov.br 

(2) http://munic.ibge.gov.br/ 

(3) http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/ 

(4) http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula 

 

 

4.3 Mineração dos dados 

 Após a tabulação dos dados obtidos por meio das entrevistas e artigos, faz-se 

necessária a mineração dos dados que serão utilizados na próxima fase dos estudos, que 

compreende o desenvolvimento dos modelos propostos. 

 Esta etapa divide-se em três fases: 

 agrupamento dos dados; 

 eliminação de dados; 

 uso de interpolação para preenchimento de lacunas nas tabelas. 



47 

 

 Com os dados tabulados, observou-se que a Tabela 4.5, extraída da RAIS, apresenta 

12 colunas, com uma escala variando de 0,5 / 1 / 3 e 5 Salários Mínimo (SM);  oito colunas da 

Tabela 4.4; e mais duas colunas da Tabela 4.6, totalizando 22 colunas. 

 Com há um número maior de colunas (atributos) em relação ao número de linhas 

(amostras), optou-se em diminuir a quantidade de colunas, assim foram agrupados alguns 

atributos e excluídos outros, segundo os seguintes critérios: 

 Tabela 4.4, atributo Escolaridade: eliminar as colunas correspondentes a dados que 

não atendem hoje o pré-requisito de entrada para os CT do SENAI – SP, isto é, 

estar cursando, no mínimo, o segundo ano do ensino médio; 

 Tabela 4.5, atributo Faixa Salarial: agrupar os dados em três faixas salariais - 0,51 a 

5,00 SM; de 5,01 a 10,00 SM; e acima 10,01 SM. Nelas, foram somados todos os 

dados das colunas que pertencem a nova faixa salarial. 

Após a aplicação dos critérios adotados acima, a tabulação dos dados ficou conforme 

Tabela 4.9. 

 

TABELA 4.9 – Tabulação dos dados após aplicação dos critérios de agrupamento e exclusão. 

 
Escolaridade todas as áreas Faixa Salarial Sexo 

Nº de 
Posto

s Ano 

CAMPINAS 

Médio 
Incompl

eto 

Médio 
Completo 

Superior 
Incomple

to 

Superior 
Completo 

0,51 
a 

5,00 
SM 

5,01 
a 

10,0
0 SM 

ACIM
A 

10,01 

Masculin
o 

Feminin
o 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Y 

2013 158 3174 424 485 2899 1156 350 3934 471 4405 

2012 170 3285 454 575 2984 1270 437 4159 533 4692 

2011 164 3057 463 535 2702 1234 501 4016 421 4437 

2010 161 2599 456 421 2367 1041 447 3620 240 3860 

2009 159 2354 438 363 2181 915 456 3345 207 3552 

2008 163 2322 417 317 1898 1016 548 3229 234 3463 

2007 159 2084 396 297 1625 941 642 2960 251 3211 

2006 156 1931 412 393 1388 945 816 2937 213 3150 

2005 157 1712 362 229 1229 811 683 2588 136 2724 

2004 196 1551 273 180 1056 667 739 2362 101 2463 

2003 202 1588 299 216 1064 718 812 2401 193 2594 

 

 Nas Tabelas 4.7 e 4.8 verifica-se que não foram encontradas, nas bases de dados 

pesquisadas, todas as informações relativas aos anos consultados. Assim sendo, devido à 

característica dos dados e visando completar a Tabela, optou-se pela utilização do modelo de 

interpolação spline cúbicas (CHAPRA; CANALE, 1987). Na Figura 4.1, tem-se o exemplo de 
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uma interpolação spline cúbicas para o atributo população Residente, incompleto pela falta de 

quatro pontos (cor laranja). As demais interpolações estão no APÊNDICE B. 

 

 
FIGURA 4.1 – Interpolação por splines usada para completar os dados faltantes  
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5 Levantamento e análise dos modelos  

 

Neste capítulo são descritos os experimentos considerando as informações trabalhadas 

nos capítulos anteriores. Com base nos artigos citados e nos grupos de dados colhidos nas 

entrevistas, optou-se por iniciar os experimentos utilizando-se o modelo de regressão linear 

múltipla com os dados que são utilizados, atualmente, como apoio à tomada de decisão. 

 O objetivo deste primeiro experimento é verificar se o modelo de regressão linear 

múltipla, conforme Equação 5.1, apresenta uma capacidade preditiva significativamente 

aceitável e, para tanto, utilizar-se-á a somatória do erro quadrático, Equação 5.2, para verificar 

a qualidade da aproximação linear obtida. 

            (5.1) 

 

            (5.2) 

 

 

O modelo de regressão linear múltipla foi gerado utilizando-se o software Excel 2013, 

com os dados dos atributos da Tabela 4.9 e resultados sumarizados na Figura 5.1. 

 

 

FIGURA 5.1 – Resultado da regressão linear  

  

Nesta primeira análise, observou-se que o valor encontrado de R² e R²ajustado foram 

igual a “um”, o que significaria, em uma primeira análise, que as variáveis explicativas (X1 à 

�̂� =  𝛼 +  𝛽1. 𝑋1 +  𝛽2. 𝑋2 +  𝛽𝑛. 𝑋𝑛 

  

  𝐸 =  
1

𝑁
 ∑(𝑌 −  �̂�)² 



50 

 

X9) explicam integralmente o valor da variável explicada Y, que representa a quantidade de 

postos ocupados por Técnicos em Eletrônica na região de Campinas-SP. Este valor alto de R² 

e R² ajustado devem ter ocorrido devido ao valor de Y de cada período ser próximo da soma 

de todas as faixas salariais, e próximo também da soma de todos os níveis de escolaridade e a 

soma dos sexos. 

 Optou-se então por trabalhar com valores relativos no lugar de valores absolutos, 

considerando que o objetivo final é a definição de um modelo de predição. Para isso, utilizou-

se como atributo de normalização, o número de pessoas registradas no trigésimo primeiro dia 

de dezembro de cada ano, Tabela 5.1. Desta forma, obteve-se a proporção de técnicos em 

Eletrônica em função do número de pessoas trabalhando, independente da função. 

 

TABELA 5.1 – Número de pessoas registradas no trigésimo primeiro dia de dezembro na 

região de Campinas-SP 

Ano 
Total de pessoas 

trabalhando 

2013 1016159 

2012 981621 

2011 965081 

2010 918303 

2009 850295 

2008 818805 

2007 773813 

2006 715782 

2005 676517 

2004 626246 

2003 580587 

Fonte: www.mte.gov.br 

  

A Tabela 5.2, contém os dados relativos aos Técnicos em Eletrônica na região de 

Campinas-SP, a relação de cada valor do atributo da Tabela 4.9 em relação ao número de 

pessoas registradas na região de Campinas-SP Tabela 5.1. 
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TABELA 5.2 – dados relativos dos Técnicos em Eletrônica na região de Campinas-SP 

 
Escolaridade todas as áreas Faixa Salarial Sexo 

Nº de 
Posto

s Ano 

CAMPINAS 

Médio 
Incom
pleto 

Médio 
Compl

eto 

Superi
or 

Incom
pleto 

Superi
or 

Compl
eto 

0,51 a 
5,00 
SM 

5,01 a 
10,00 

SM 

ACIMA 
10,01 

Masculi
no 

Femini
no 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Y 

2013 
0,000

1555 

0,003

1235 

0,000

4173 

0,000

4773 

0,002

8529 

0,0011

376 

0,0003

444 

0,0038

714 

0,0004

635 
4405 

2012 
0,000

1673 

0,003

2328 

0,000

4468 

0,000

5659 

0,002

9365 

0,0012

498 

0,0004

301 

0,0040

929 

0,0005

245 
4692 

2011 
0,000

1614 

0,003

0084 

0,000

4556 

0,000

5265 

0,002

6590 

0,0012

144 

0,0004

930 

0,0039

521 

0,0004

143 
4437 

2010 
0,000

1584 

0,002

5577 

0,000

4487 

0,000

4143 

0,002

3294 

0,0010

244 

0,0004

399 

0,0035

624 

0,0002

362 
3860 

2009 
0,000

1565 

0,002

3166 

0,000

4310 

0,000

3572 

0,002

1463 

0,0009

004 

0,0004

487 

0,0032

918 

0,0002

037 
3552 

2008 
0,000

1604 

0,002

2851 

0,000

4104 

0,000

3120 

0,001

8678 

0,0009

998 

0,0005

393 

0,0031

777 

0,0002

303 
3463 

2007 
0,000

1565 

0,002

0509 

0,000

3897 

0,000

2923 

0,001

5992 

0,0009

260 

0,0006

318 

0,0029

129 

0,0002

470 
3211 

2006 
0,000

1535 

0,001

9003 

0,000

4054 

0,000

3868 

0,001

3659 

0,0009

300 

0,0008

030 

0,0028

903 

0,0002

096 
3150 

2005 
0,000

1545 

0,001

6848 

0,000

3562 

0,000

2254 

0,001

2095 

0,0007

981 

0,0006

721 

0,0025

468 

0,0001

338 
2724 

2004 
0,000

1929 

0,001

5263 

0,000

2687 

0,000

1771 

0,001

0392 

0,0006

564 

0,0007

272 

0,0023

244 

0,0000

994 
2463 

2003 
0,000

1988 

0,001

5627 

0,000

2942 

0,000

2126 

0,001

0471 

0,0007

066 

0,0007

991 

0,0023

628 

0,0001

899 
2594 

  

Nessa segunda análise com os valores relativos, optou-se por utilizar todas as 

combinações possíveis entre faixa salarial, escolaridade e sexo dos trabalhadores registrados 

como técnicos em Eletrônica, observando-se o comportamento de R² e R² Ajustado, para 

verificar a capacidade explicativa destes subconjuntos de variáveis. Na Tabela 5.3 e na Figura 

5.2 apresenta-se um exemplo de como foram feitas as combinações. 
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TABELA 5.3 – Combinação entre Escolaridade (X1), Faixa Salarial (X2) e Sexo Feminino 

(X9) 

 
X1 X5 X9 Y 

2013 0,0001555 0,0028529 0,0004635 4405 
2012 0,0001673 0,0029365 0,0005245 4692 
2011 0,0001614 0,0026590 0,0004143 4437 
2010 0,0001584 0,0023294 0,0002362 3860 
2009 0,0001565 0,0021463 0,0002037 3552 
2008 0,0001604 0,0018678 0,0002303 3463 
2007 0,0001565 0,0015992 0,0002470 3211 
2006 0,0001535 0,0013659 0,0002096 3150 
2005 0,0001545 0,0012095 0,0001338 2724 
2004 0,0001929 0,0010392 0,0000994 2463 
2003 0,0001988 0,0010471 0,0001899 2594 

 

 
FIGURA 5.2 – Resultado Estatístico da combinação X1, X5 e X9  

 

Para facilitar a análise e interpretação dos valores de R² e R²Ajustado de todas as 24 

combinações realizadas, elaborou-se um gráfico com todos os valores, Figura 5.3. 

 

 
FIGURA 5.3 – R² e R²Ajustado das 24 combinações  



53 

 

 Todas as combinações que possuíam, na sua composição, a variável X8 (sexo 

masculino), apresentaram valores praticamente iguais para R² e R2 Ajustado para Yt. Na 

etapa posterior, realizou-se as mesmas 24 combinações, porém, para Yt+1, considerando que 

o principal objetivo deste trabalho é o uso de um modelo com capacidade preditiva para apoio 

a tomada de decisão. Os resultados obtidos para R² e R²Ajustado para Yt+1 constam da 

Figura 5.4. 

 
FIGURA 5.4 – R² e R²Ajustado das vinte e quatro combinações (Autor) 

 

 Nessa nova análise, observou-se uma queda nos valores de R² e R²Ajustado. A 

combinação das variáveis escolaridade com ensino médio completo (X2), salários entre cinco 

e dez salários mínimos (X6) e sexo feminino (X9), foi a que apresentou os maiores valores 

para R² e R²Ajustado, porém, ainda não é sabido se a regressão linear múltipla apresentará 

uma boa capacidade preditiva. 

Utilizar-se-á a seguir, a combinação das variáveis X2 e X6 para analisar a capacidade 

preditiva da regressão linear múltipla. A variável X9 não foi utilizada nesta análise, uma vez 

que a soma dos sexos corresponde, evidentemente, ao número de postos de trabalho. 

 Foram realizadas as análises para Yt+1, Yt+2 e Yt+3, apresentadas na Figura 5.5. 



54 

 

 

FIGURA 5.5 – R² e R²Ajustado para Yt+1, Yt+2 e Yt+3  

 

 Na próxima etapa de análise da regressão linear múltipla foi calculado o erro 

quadrático, para verificar o quão longe os pontos reais estão da reta de regressão. Os valores 

encontram-se na Tabela 5.4. 

TABELA 5.4 – Erro quadrático de X2 e X6 

 

 

 

 Observa-se que o erro quadrático aumenta à medida que se tenta aumentar a 

capacidade de predição do modelo, isto é, utilizando os dados do ano para prever o número de 

postos para o próximo ano (Yt+1) ou para dois anos (Yt+2). Isso pode indicar que o modelo 

de regressão linear múltipla não é o melhor modelo de ajuste ao conjunto de dados 

disponíveis para análise de demanda.  



55 

 

Em contrapartida, constatou-se por meio da pesquisa bibliográfica, que um modelo 

não linear pode apresentar boa capacidade preditiva para este fim. Como forma de verificar tal 

desempenho, aplicou-se o mesmo conjunto de dados empregados até o momento a um modelo 

não-linear, para comparação com o modelo de regressão linear múltiplo. 

O software WEKA 3.6 (Bouckaert et al., 2008) foi utilizado para o projeto do modelo 

não linear, uma Rede Neural Artificial (RNA) Feedforward de camadas múltiplas do tipo 

Perceptron Multicamadas (Multilayer Percetron – MLP). Na Figura 5.6 é mostrada a tela do 

WEKA para configuração da rede Perceptron Multicamadas. 
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FIGURA 5.6 – Configuração da rede Perceptron Multicamadas
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Utilizou-se na configuração da estrutura da rede uma camada escondida. Alterou-se a 

quantidade de neurônios na camada escondida de um a onze neurônios. A Figura 5.7 mostra 

algumas configurações da estrutura da rede testadas. 

 

 
FIGURA 5.7 – Estrutura da rede Perceptron Multicamadas 

  

 Ao treinamento da rede aplicou-se dois métodos, indicados na devida ordem: 

validação cruzada (Cross-Validation), consiste em dividir o conjunto total de dados em k 

folds mutuamente exclusivos do mesmo tamanho e, a partir disto, aleatoriamente um 

subconjunto é utilizado para teste e os k-1 restantes são utilizados para estimação dos 

parâmetros e calcula-se raiz quadrada do erro quadrático. Este processo é realizado k vezes 

alternando de forma circular o subconjunto de teste e utilização de 66% dos dados para 

treinamento e 34% dos dados para teste, sendo que a escolha dos dados para compor o 

conjunto de treinamento e o conjunto de teste é aleatória. Uma vez que os dados são para 

treinamento e testes são separados aleatoriamente, foram feitas uma, dez e cem repetições 

para cada treinamento descrito. 
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 Para testar o resultado obtido em cada configuração da rede e em cada método de 

treinamento, utilizou-se a raiz quadrada do erro quadrático calculado sobre o conjunto de 

teste. Os resultados obtidos estão nas Figuras 5.8 e 5.9. 

 
FIGURA 5.8 –  Resultados para Yt, Yt+1 e Yt+2 com validação cruzada 

 

 Nas Figuras 5.8 e 5.9, a segunda coluna “Reg.Linear” indica o valor da raiz quadrada 

do erro quadrático obtido com a regressão linear e, da terceira até a última coluna. “n neur.” 

informa os valores da raiz quadrada do erro quadrático obtidos com a RNA, variando o 

número “n” de neurônios de um a onze na camada escondida. O software permitiu comparar 

cada coluna das redes neurais com a segunda coluna, que, neste caso, é a regressão linear.  

Nos resultados das comparações par a par, é acrescido a direita um “v” ou um “*”, 

quando a significância estatística do teste t é satisfeita. O “v” significa que o resultado é maior 

que o valor da segunda coluna, e o “*”que o resultado é menor que o valor da segunda coluna. 

Como o cálculo efetuado é da raiz quadrado do erro quadrático, os valores que apresentaram o 

“*” indicam que a RNA obteve melhor desempenho que a regressão linear. 
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FIGURA 5.9 – Resultados para Yt, Yt+1 e Yt+2 com 66% dos dados para treinamento 

 

 Observa-se que, para o modelo não-linear, o método de validação cruzada apresentou 

melhor desempenho em relação ao método de treinamento com 66% dos dados para 

treinamento e 34% para teste, uma vez que, observa-se na Figura 5.8 uma quantidade maior 

de “*” e valores menores da raiz quadrada do erro quadrático. 

 Foram também realizados os mesmos testes da validação cruzada, utilizando, porém, 

os dados com os valores absolutos e não mais com os valores relativos em relação à 

população economicamente ativa. Os resultados estão detalhados na Figura 5.10. 
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FIGURA 5.10 – Resultados para Yt, Yt+1 e Yt+2 com validação cruzada com valores 

absolutos 

 

 Observa-se que a quantidade de valores com o “*” aumentou significativamente em 

todas as predições Yt, Yt+1 e Yt+2, indicando que, na utilização dos dados com seus valores 

absolutos, a RNA mostra maior capacidade preditiva. Por esta razão, a seguir serão 

empregados os valores absolutos. 

 Alterou-se o valor do teste estatístico T para significância de 5% e observou-se que 

RNA permanece com maior capacidade preditiva em relação a regressão linear, conforme 

Figura 5.11.
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FIGURA 5.11 – Resultados para Yt, Yt+1 e Yt+2 com significância de 5% 

 

Com base nos resultados obtidos, consideramos a seguinte configuração para o melhor 

desempenho do modelo não-linear: 

a) valores absolutos; 

b) significância de 5%; 

c) análise de desempenho por Cross-Validation e raiz do erro quadrático médio. 

Como entrada para este melhor modelo, serão aplicadas as variáveis explicativas 

identificadas nas entrevistas - Tabela 5.5 - e na revisão bibliográfica - Tabela 5.6.  

 

TABELA 5.5 – Variáveis identificadas nas entrevistas 

Escolaridade 

Sálario 

IDH 

PIB 

Migração 

Crescimento_economico 

Novas_industrias 
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TABELA 5.6 – Variáveis identificadas na revisão bibliográfica 

Escolaridade 

Sálario  

População_econ_ativa  

População_residente 

Sexo_masc 

Sexo_fem 

INPC 

Concluinte_ensino_medio 

Ingressante_ensino_medio 

 

 

O resultado da RNA utilizando os dados da Tabela 5.5, os dados da Tabela 5.6 e os 

dados das duas tabelas juntas, são apresentados na Figura 5.12. 

 
FIGURA 5.12 – Resultados RNA com dados das entrevistas e revisão bibliográfica 

  

  

 

Observa-se uma queda significativa no valor da raiz do erro quadrático médio, 

utilizando as variáveis identificadas nas entrevistas e na revisão bibliográfica. Já na união dos 
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dois grupos de variáveis, verifica-se um pequeno aumento no valor da raiz do erro quadrático 

médio, que pode ser devido ao grande número de variáveis explicativas em função da 

quantidade de dados disponíveis para o período de 2003 a 2013. 

 Até este ponto não se aplicou nenhuma técnica para determinar as variáveis 

explicativas que dispõem de maior poder de explicação para a demanda por formação de mão 

de obra qualificada para uma determinada região. 

 Com o objetivo de identificá-las, aplicou-se a matriz de correlação com todas as 

variáveis utilizadas e a quantidade de postos de trabalhos ocupados. A técnica adotada vale-se 

dos mesmos parâmetros já empregados na RNA. Entretanto, o início se dará utilizando como 

entrada para Yt, Yt+1 e Yt+2, as duas variáveis que apresentaram maior correlação com o 

número de postos de trabalhos ocupados. O número de entradas da RNA será aumentado até 

que seja possível identificar que o valor da raiz do erro quadrático médio começa também a 

crescer. Na Tabela 5.7 temos a matriz de correlação obtida, para todas as variáveis. 



64 

 

TABELA 5.7 – Matriz de correlação 

 
Escolarid

ade 
Sálario IDH PIB 

Migraçã
o 

Crescime
nto_econ

omico 

Novas_in
dustrias 

Populaçã
o_econ_

ativa 

Populaçã
o_reside

nte 
INPC 

Concluint
e_ensino
_medio 

Ingressa
nte_ensi
no_medi

o 

Postos 

Escolaridade 1 
            

Sálario 0,93262 1 
           

IDH -0,88911 -0,92234 1 
          

PIB 0,95736 0,90059 -0,87006 1 
         

Migração -0,83213 -0,76497 0,68278 -0,91745 1 
        

Crescimento_economic
o 

-0,00866 0,09377 -0,21734 0,09395 -0,18759 1 
       

Novas_industrias 0,49108 0,53998 -0,59082 0,46851 -0,36538 0,62338 1 
      

População_econ_ativa 0,94848 0,89010 -0,84565 0,99620 -0,94499 0,11902 0,45965 1 
     

População_residente 0,91431 0,80939 -0,82534 0,96458 -0,84029 0,08308 0,44313 0,95112 1 
    

INPC -0,04458 -0,00607 -0,09330 -0,19943 0,32113 0,17155 0,17238 -0,20373 -0,24780 1 
   

Concluinte_ensino_med
io 

0,94678 0,88959 -0,83522 0,99298 -0,95362 0,09149 0,43601 0,99820 0,93979 -0,23420 1 
  

Ingressante_ensino_me
dio 

0,45546 0,53235 -0,63687 0,30370 -0,04466 0,14453 0,35438 0,26660 0,30727 0,52620 0,24620 1 
 

Postos 0,99743 0,94851 -0,89872 0,94941 -0,82103 -0,02174 0,48930 0,93951 0,89202 -0,02840 0,93967 0,47520 1 
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 A Tabela 5.8 ordena decrescentemente a última linha da Tabela 5.7, informando os 

valores de correlação de cada variável com o número de postos de trabalho. 

 

TABELA 5.8 – Matriz de correlação em ordem decrescente 

Escolaridade 0,99743 

PIB 0,94941 

Sálario 0,94851 

Concluinte_ensino_medio 0,93967 

População_econ_ativa 0,93951 

População_residente 0,89202 

Novas_industrias 0,48930 

Ingressante_ensino_medio 0,47520 

Crescimento_economico -0,02174 

INPC -0,02840 

Migração -0,82103 

IDH -0,89872 

 

 A Figura 5.13 mostra os resultados obtidos com a RNA, começando com as duas 

variáveis de entrada que obtiveram maior correlação com o número de postos de trabalho para 

Yt, Yt+1 e Yt+2. O resultado do valor da raiz do erro quadrático médio diminui à medida que 

aumenta o número de variáveis de entradas. Ao atingir cinco variáveis de entrada, o valor da 

raiz do erro quadrático médio começou a subir. Repetiram-se então as quatro variáveis de 

entrada e a quinta variável foi substituída pela variável Migração, objetivando avaliar qual 

seria o comportamento do modelo se uma variável com alta correlação negativa fosse 

utilizada. O resultado está na Figura 5.14, na qual se observa que o valor da raiz do erro 

quadrático médio também subiu em relação às quatro variáveis de entrada que apresentaram 

maior valor de correlação. Em cada linha, apresenta-se em amarelo, o menor valor da raiz do 

erro quadrático médio. 
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FIGURA 5.13 – Resultados obtidos da RNA aumentando gradativamente a quantidade de 

entradas 

 

 

 
FIGURA 5.14 – Resultados obtidos da RNA com a atributo Migração 

 

  

Como o objetivo deste trabalho é fazer predição de demanda por formação de mão de 

obra qualificada, e com base nos resultados até o momento, a estrutura da RNA que 

apresentou melhor desempenho para Yt+2 foi a rede com quatro variáveis de entrada e sete 

neurônios na camada escondida, Figura 5.15. 
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FIGURA 5.15 – Estrutura da RNA com melhor desempenho até o momento 

 

A fim de melhorar o desempenho da RNA, Figura 5.16, aumentou-se a quantidade de 

camadas escondidas em sua estrutura, de uma para duas, mantendo os mesmos parâmetros da 

Figura 5.15 - quatro variáveis de entrada e sete neurônios na primeira camada escondida. 

 

 
FIGURA 5.16 – Resultado com duas camadas escondidas 

 

Observou-se que o desempenho da RNA não melhorou aumentando o número de 

camadas escondidas. 

Um problema verificado foi o pequeno conjunto de amostras disponíveis das variáveis 

de entradas. Todas as vezes em que realizou-se as predições Yt+1, Yt+2, diminuiu-se ainda 

mais as referidas amostras sendo que, para o treinamento da RNA, um conjunto pequeno é 
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ruim, uma vez que se faz necessário dividir o conjunto de amostras em dois conjuntos, um 

para treinamento da rede e outro para teste. 

Realizou-se uma comparação utilizando todo o conjunto de amostras para treinamento, 

isto é, 99% para treinamento e 1% para teste com o método Cross-Validation, cujos 

resultados são apresentados nas Tabelas 5.9 e 5.10. 

 

TABELA 5.9 – Usados todas as amostras no treinamento da RNA 
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TABELA 5.10 – Cross-Validation no treinamento da RNA 

 

 

 É possível verificar que, de fato, um número pequeno de amostras utilizadas no 

treinamento da RNA altera significativamente o seu aprendizado, aumentando o valor da raiz 

do erro quadrático médio principalmente ao se aumentar o tempo de predição da RNA, pois 

para cada ano a mais de predição, perde-se uma amostra. 

 O teste subsequente objetivou a melhoria da capacidade preditiva da RNA, 

considerando um número pequeno de amostras. Neste, acrescentou-se uma nova entrada de 

dados ao conjunto de entradas disponível. Este novo dado será o valor de Yt-1, isto é, a 

quantidade de postos de trabalho ocupados no ano anterior. Realizou-se os testes usando todo 

o conjunto de amostras para treinamento e o Cross-Validation, para que fosse possível 

comparar os desempenhos da RNA por meio do valor da raiz do erro quadrático médio.  

Os resultados são apresentados nas Tabelas 5.11 e 5.12. As células preenchidas na cor 

verde referem-se à porcentagem da diferença entre o valor esperado Y e o valor estimado    

que é menor, comparando-se a mesma amostra, porém, com as entradas diferentes.
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TABELA 5.11 – Comparação incluindo Yt-1 como entrada com todo o conjunto de amostra no treinamento 
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TABELA 5.12 – Comparação incluindo Yt-1 como entrada com o método Cross-Validation 
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Utilizando-se de todas as amostras no treinamento da RNA e incluindo-se Yt-1 como 

entrada de dados, obteve-se uma melhora em todos os conjuntos de amostras, Yt, Yt+1 e 

Yt+2, sendo que o valor da raiz do erro quadrático médio diminuía à medida que se 

aumentava a predição. Já o método Cross-Validation só apresentou uma melhora no valor da 

raiz do erro quadrático médio usando Yt-1 na entrada de dados, no conjunto de amostra para a 

predição de Yt+2 e com o valor da raiz do erro quadrático médio muito superior ao 

treinamento da RNA com todas as amostras no treinamento.  

Até este ponto, observa-se que o número de amostras para o treinamento da RNA é 

pequeno. Sendo assim, utilizam-se a seguir os dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados – CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego – Apêndice C - que 

aumentará a quantidade de amostras, uma vez que, os dados são fornecidos mensalmente. 

Deste modo, é possível que se aumente, no máximo, doze vezes o número de amostras por 

ano, o máximo de doze porque os meses em que não há alteração nos números de postos 

ocupados não aparecem no CAGED.  

Do citado cadastro não foi possível extrair a média salarial paga ao técnico em 

eletrônica, tendo em vista que este dado baseia-se no número de salários mínimos e este, por 

sua vez, é reajustado anualmente. Sendo assim, tal informação só está disponível na RAIS. 

Como a informação sobre média salarial repetir-se-ia por todos os meses do ano, optou-se em 

não usá-la como entrada de dados da RNA. 

Os resultados do valor da raiz do erro quadrático médio com os dados mensais estão 

dispostos nas Tabelas 5.13 e 5.14, valendo-se de todos os dados no treinamento e utilizando-

se da validação cruzada, respectivamente. 

 

TABELA 5.13 – Dados do CAGED com todo o conjunto de amostra no treinamento 
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TABELA 5.14 – Dados do CAGED com o método Cross-Validation 

 
 

Uma significativa queda pode ser observada no valor da raiz do erro quadrático médio, 

revelando que o número de amostras é fundamental para o treinamento da RNA. A partir 

desta etapa, serão empregados os dados extraídos do CAGED como entrada de dados da RNA 

e método Cross-Validation para o treinamento da mesma. 

Uma vez definida a estrutura da RNA e o conjunto de amostras utilizados nos 

treinamentos desta, considerou-se um conjunto de combinações possíveis nos ajustes dos 

coeficientes de aprendizado e momento, variando ambos de 0,1 até 0,9 com incrementos de 

0,1 em todos os conjuntos de entradas de dados, conforme legenda abaixo: 

 

a) E1 => Treinar rede que usa Yt-1 como entrada e que gera Yt 

b) E2 => Treinar rede que usa Yt-1 como entrada e que gera Yt+1 

c) E3 => Treinar rede que usa Yt-1 como entrada e que gera Yt+2 

d) E4 => Treinar rede que não usa Yt-1 como entrada e que gera Yt 

e) E5 => Treinar rede que não usa Yt-1 como entrada e que gera Yt+1 

f) E6 => Treinar rede que não usa Yt-1 como entrada e que gera Yt+2 

 

Os resultados obtidos nestes treinamentos constam no Apêndice D por meio de tabela 

e gráficos. A cor de preenchimento das células da tabela está relacionada com o valor da raiz 

do erro quadrático médio. Quanto menor o erro, mais forte é o tom do verde, e quanto maior o 

for, mais forte será o tom do laranja. No caso das células com o valor “zero” e tom mais forte 

de verde, o valor da raiz do erro quadrático médio foi muito discrepante dos demais e iria 
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prejudicar as construções dos gráficos. Por este motivo, inseriu-se o valor “zero” nas 

respectivas células. 

Por meio dos gráficos e da tabela observa-se que qualquer escolha do valor de 

Learning até 0,4 e Momentum até 0,5 não terá impacto significativo no treinamento da RNA. 

No Apêndice E, estão os gráficos da curva de aprendizagem de cada conjunto de dados com 

os melhores resultados de Learning e Momentum. A Tabela 5.15 está identificada no 

Apêndice D. 

 

TABELA 5.15 – Melhores Learning e Momentum identificados 

  L M 

E1 0,1 0,2 

E2 0,1 0,1 

E3 0,1 0,1 

E4 0,1 0,2 

E5 0,1 0,1 

E6 0,1 0,1 

 

Como é possível verificar nos gráficos da curva de aprendizagem Apêndice E, a RNA 

apresentou gradativa diminuição do erro, conforme o ajuste dos pesos produzido pelo 

algoritmo de aprendizagem. 

As entradas, estrutura e os parâmetros da RNA que apresentou o melhor desempenho 

para a previsão de demanda (Yt+1 e Yt+2) por formação de mão de obra qualificada no curso 

Técnico em Eletrônica para a região de Campinas/SP, estão na Figura 5.17. O valor da raiz do 

erro quadrático médio ao final do treinamento é de 9,17 para Yt+1 e de 11,56 para Yt+2. 
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FIGURA 5.17 – Estrutura e parâmetros da RNA (WEKA) 
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6 Conclusão 

 

Os objetivos específicos definidos foram atingidos. Através das entrevistas com as 

duas pessoas que trabalham junto a diretoria regional e as gerências regionais, na sede, foi 

possível conhecer quais são os dados que o SENAI – SP utiliza hoje no momento em que há a 

intenção de construir uma unidade escolar nova. Pudemos também entender, com a entrevista 

realizada com o diretor da unidade escolar de Campinas/SP, quais são os dados que podem 

identificar uma possível demanda por formação de mão de obra qualificada, na visão dos três 

entrevistados. Ainda, com a revisão bibliográfica realizada pudemos identificar quais são os 

outros dados utilizados para identificar uma determinada demanda por formação de mão de 

obra qualificada e compor o conjunto de dados relevantes. Nas entrevistas, ficou claro que 

hoje não há nenhum modelo de regressão utilizado no SENAI – SP para realizar previsão de 

demanda por formação de mão de obra, apenas na revisão bibliográfica, pudemos identificar 

que os modelos de regressão linear e RNA são utilizados para previsão de demanda, com  

RNAs apresentando melhor capacidade preditiva. 

Através dos estudos e experimentos realizados neste trabalho, observamos algumas 

etapas importantes para se fazer a previsão de demanda por formação de mão de obra 

qualificada: 

a) levantamento dos dados que terão melhor capacidade de representar a demanda: esta 

etapa se deu por meio de entrevistas e revisão bibliográfica. Para a realização das 

entrevistas, é de suma importância que as pessoas entrevistadas estejam diretamente 

ligadas ao problema que se pretende estudar e as buscas durante a revisão bibliográfica 

sejam focadas no problema também; 

b) busca e tratamento dos dados: foi realizada busca em bases de dados oficiais e 

confiáveis, como base de dados do governo de institutos reconhecidos, já o tratamento 

também é fundamenta, pois não foi possível encontrar todos os dados apontados em 

uma única base de dados, assim, é necessário fazer algumas normalizações e 

completar as informações faltantes, utilizando de técnicas de interpolação, para que 

pudéssemos ter o maior número possível de amostras. Essa etapa é fundamental para o 

sucesso de todo o trabalho, pois se os dados que serão utilizados, não forem de 

qualidade, isso comprometerá a qualidade do resultado final, pois todo o 

processamento usará estes dados como base de entrada; 
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c) análise dos dados: nesta etapa foram utilizados dois modelos de regressão, a regressão 

linear e a RNA. Devido as informações encontradas na revisão bibliográfica, 

iniciamos as análises com a regressão linear, depois partimos para as análises com a 

RNA. Para que pudéssemos comparar o desempenho das regressões, linear e RNA, 

utilizamos a mesma base de dados e o mesmo parâmetro de avaliação. Após a 

comparação de desempenho das regressões, chegamos à conclusão que a RNA 

apresenta melhor capacidade de predição de demanda por formação de mão de obra 

qualificada, com os dados que estamos utilizando; 

d) otimização da RNA: nesta fase foram realizados diversos experimentos, como: 

mudanças na estrutura da RNA, variando o número de entradas, o número de camadas 

escondidas e o números de neurônios nas camadas, mudanças nos parâmetros de 

treinamento da RNA, até obter o menor valor da raiz do erro quadrático médio. 

Durante a realização das etapas de desenvolvimento, a parte mais difícil foi o 

levantamento das informações, devido à estrutura organizacional do SENAI – SP, as 

entrevistas foram realizadas em cidades diferentes e com pessoas que tem posições diferentes 

dentro da organização. A distância geográfica entre as pessoas e os compromissos de cada 

uma delas não permitiu realizar uma reunião com todos ao mesmo tempo, tornando a 

consolidação das informações trabalhosa e demorada. Percebemos durante todos os 

experimentos realizados, que o número de amostra do conjunto de dados, é fator importante, 

no entanto, as bases de dados que contém informações que podem contribuir para a previsão 

de demanda por formação de mão de obra, são muito pequenas, prejudicando o aprendizado 

da RNA, para compensar o tamanho da base de dados, incluímos com entrada, informação de 

Yt-1, que colaborou na melhora do desempenho preditivo da RNA. Uma vez com os dados 

em mãos e já tratados, os experimentos realizados com a regressão linear e a RNA, foi 

facilitado com o uso dos softwares Excel 2013 e WEKA 3.6, pois todas as otimizações 

realizadas, com o objetivo de encontrar o melhor modelo de regressão, foi mais simples. 

Todos os dados utilizados, foram referentes a região de Campinas/SP, com o objetivo de 

identificar a demanda por formação de Técnico em Eletrônica. 

O resultado final apresentado pela RNA, poderá auxiliar o gestor da unidade escolar no 

momento de solicitar investimentos para a sua infraestrutura instalada, uma vez que o modelo 

poderá fornecer informações sobre os números de postos de trabalhos, de uma determinada 

ocupação, necessários para os próximos dois anos. O SENAI, porém, é uma instituição que 

está inserida em todo o território nacional e cada estado tem as suas características regionais e 

suas particularidades, como sugestão de trabalhos futuros indicamos a aplicação da estrutura e 
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dos parâmetros da RNA construída neste trabalho em outro estado, para analisar a capacidade 

preditiva de demanda por formação de mão de obra qualificada. Devido as atribuições dos 

gestores das unidades escolares e a falta de conhecimento específico envolvendo técnicas de 

regressão, o desenvolvimento de um software específico certamente facilitaria o uso das 

RNAs no auxílio para tomada de decisão em investimentos. Idealmente, tal software utilizaria 

a estrutura e os parâmetros da RNA construída neste trabalho, para que o gestor possa utilizar 

apenas com os dados da sua região e obter uma previsão de posto de trabalhos de uma 

determinada ocupação. Finalmente, observa-se que, na década de 40, foi estabelecida uma 

alíquota de 5% a 15%, para cálculo da quantidade de contratação de aprendizes por parte das 

indústrias, tal alíquota indica a quantidade média de postos de trabalhos que deveriam ser 

repostos a cada ano. Está alíquota porém nunca foi revista, e os resultados obtidos neste 

trabalho poderiam ser usados, juntamente com o método já existente para cálculo desta 

alíquota, em uma futura revisão destes valores.  



79 

 

Referências 

 

BOUCKAERT, R. R. et al. WEKA manual for version 3.6.0. Hamilton, New Zeland: 

University of Waikato, 2008. 

 

BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M. Time series analysis forecasting and control. San 

Francisco: HoldenDay, 1976.  

 

CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. Numerical methods for engineers with personal 

computer applications. New York, USA: McGraw-Hill, 1987. 

 

CONDÉ, M. Estudo e previsão de demanda aeroportuária para a cidade do Rio de Janeiro. 

Journal of Transport Literature, v. 5, n. 1, p. 161-183, 2011. Disponível em: 

<http://www.pesquisaemtransportes.net.br/relit/index.php/relit/article/view/jv5n1p8/pdf_7 >. 

Acesso em: 01 mar. 2015. 

 

CUNIA, T. Dummy variables and some of their uses in regression analysis. Nancy, 

France: IUFRO, 1973.  

 

FAVRETTO, J. Modelo de sistematização das informações para cursos de pós-graduação 

lato sensu visando a demanda regional. 2014. 134 f. Doutorado (Tese em Engenharia de 

Produção) – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2014. 

 

FAYYAD, U.; PIATETSKY-SHAPIRO, G.; SMYTH, P. The KDD process for extracting 

useful knowledge from volumes of data. Communications of the ACM, v. 39, n. 11, p. 27–

34, 1996. Disponível em: < 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.27.2315&rep=rep1&type=pdf >. 

Acesso em: 02 mar. 2015. 

 

GUJANSKY, G. Determinação de municípios para implantação de unidades 

operacionais do SENAI utilizando modelo de apoio multicritério à decisão. 145 f. 2014. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Produção) – Instituto Tecnológico da Aeronáutica, São 

José dos Campos, SP, 2014.  

 

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 

2011. 

 

HAYKIN, S. Redes neurais: princípios e prática. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 

JACOBS, W. Modelos de suavização exponencial, arima e redes neurais artificiais: um 

estudo comparativo para a previsão de demanda de produtos. 110 f. 2011. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção)  - Centro Universitário 

UNIVATES, Lajeado, RS, 2011. Disponível em: < 

http://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/254/1/WilliamJacobs.pdf >. Acesso em: 11 mar. 

2015. 

 



80 

 

LEMOS, F. O. Metodologia para seleção de métodos de previsão de demanda. 183 f. 

2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

 

MAIA, J. P. Aplicação de redes neurais na predição de demanda de crédito no sistema 

financeiro nacional. 2008. 71 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - 

Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 

 

McCULLOCH, W. S.; PITTS, W. A logical calculus of the ideas immanent in neurons 

activity. Bull. Math. Biophys., v. 5, p. 115–133, 1943. 

 

NERI, M. C. 2010. A educação profissional e você no mercado de trabalho: texto 

principal. Rio de Janeiro: FVG; CPS, 2010. Disponível em: < 

http://www.cps.fgv.br/ibrecps/VOT2/index.htm >. Acesso em: 10 fev. 2015. 

 

NUNES, A. G. Gestão da informação das indústrias de base nacional: monitoramento 

permanente de demandas em educação profissional pelo SENAI. 253 f. 2014. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 

 

PANDOLFIA , C.; WERNERB, L.; SCHWENGBER TEN CATEN, C. Previsão de 

matrículas em uma IES utilizando séries temporais e a simulação de Monte Carlo. Revista 

Global Manager, Caxias do Sul, RS, v. 14, n.1, p. 130-146, 2014. Disponível em: < 

http://ojs.fsg.br/index.php/global/article/download/1185/890>. Acesso em: 02 fev. 2015. 

 

PEREIRA, R. H. M.; NASCIMENTO, P. A. M.; ARAÚJO, T. C. Projeções de mão de obra 

qualificada no Brasil : cenários para a disponibilidade de engenheiros até 2020. Revista 

Brasileira de Estudos de População, Rio de Janeiro, RJ, v. 30, n. 2, p. 519-548, jul./dez. 

2013. 

 

RAGSDALE, C. T. Modelagem e análise de decisão. São Paulo: Cengage Learning,  2011. 

 

SAATY, T. L. Theory and applications of the analytic network process: decision making 

with benefits, opportunities, costs and risks. Pittsburg, USA: RWS, 2005. 

 

SARTORIS, A. Estatística e introdução à econometria. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

SCHWARTZMAN, S.; CASTRO, C. M. Ensino, formação profissional e a questão da mão de 

obra. Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação, Rio de Janeiro, RJ, v.21, n. 80, p. 

563-624, jul./set. 2013.  

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (Brasília). Institucional: 

missão. 2015. Disponível em: 

<http://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucional/2012/03/1,1775/missao-e-

visao.html>. Acesso em: 02 abr. 2015. 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (São Paulo). Relatório 

anual de atividades 2013. 2014. Disponível em: < http://www.youblisher.com/p/924643-

Relatorio-Anual-de-Atividades-SENAI-SP-2013/>. Acesso em: 20 mar. 2015. 

 



81 

 

SILVA, I. N.; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. Redes neurais artificiais para 

engenharia e ciências aplicadas. São Paulo: Artliber, 2010.  

 

SILVA, C. L.; STEFANELO, E. L. Ambiente econômico. In: MENDES, J. T. G. (Coord.). 

Economia empresarial. Curitiba: Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus; 

Gazeta do povo, 2002. (Coleção Gestão Empresarial, 1). 



82 

 

Apêndice A - Questionário 

 

 Abaixo estão as questões que foram utilizadas nas entrevistas: 

 Quais são as bases de variáveis utilizadas para identificar a demanda? 

 São analisados por área ou por ocupação? 

 Quais são as variáveis ou variáveis usadas na análise? 

 Qual a frequência em que são feitas as consultas? 

 Qual o modelo utilizado para modelar as variáveis? 

 Quem são os responsáveis por analisar as variáveis? 

 Qual o valor utilizado para decidir qual será a área tecnológica da escola? 

 Qual o modelo usado pelo Diretório Regional de S. Paulo? 

 Qual o modelo usado pelo Diretório Nacional? 

 Quais variáveis, além das citadas, você julga importante ser usada no modelo? 

 Há alguma observação a ser feita? 
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Apêndice B – Interpolações 

 

Índice de Migração Juvenil 
15 aos 29 anos estado de SP (%) 

Original Interpolado 

1 8,57 1 8,57 

3 8,77 2 8,68 

4 8,85 3 8,77 

5 9,15 4 8,85 

6 9,91 5 9,15 

7 10,19 6 9,91 

8 10,23 7 10,19 

9 10,92 8 10,23 

  
9 10,92 

 

 

População Residente- Campinas 

Original Interpolado 

1 1154617 1 1154617 

2 1144862 2 1144862 

3 1098630 3 1098630 

4 1090386 4 1090386 

7 1056644 5 1084369 

9 1045706 6 1070783,6 

10 1045706 7 1056644 

11 1031887 8 1047832,8 

13 995024 9 1045706 

14 983110 10 1045706 

  
11 1031887 

  
12 1012424,6 

  
13 995024 

  
14 983110 
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População economicamente ativa - SP 

Original Interpolado 

1 22628000 1 22628000 

3 22533000 2 22628033 

4 22276000 3 22533000 

5 21896000 4 22276000 

6 21514000 5 21896000 

7 21173000 6 21514000 

8 20198000 7 21173000 

9 19884000 8 20198000 

10 19557000 9 19884000 

11 19015000 10 19557000 

  
11 19015000 

 

 

Número de alunos ingressantes - SP 

Original Interpolado 

1 395960 1 395960 

2 358715 2 358715 

3 356382 3 356382 

4 343421 4 343421 

5 328753 5 328753 

6 314574 6 314574 

7 292511 7 292511 

8 246656 8 246656 

9 248612 9 248612 

10 255332 10 255332 

11 
 

11 262052 

12 
 

12 284215,0 
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Número de alunos ingressantes - 
Campinas 

Original Interpolado 

1 13252 1 13252 

2 13432 2 13432 

3 14117 3 14117 

4 14265 4 14265 

5 13791 5 13791 

6 11934 6 11934 

7 10026 7 10026 

8 9486 8 9486 

9 10173 9 10173 

10 11899 10 11899 

11 
 

11 13625 

12 
 

12 14060 
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Apêndice C – Dados do CAGED 

 Escolaridade PIB 
Concluinte 

ensino medio 
Postos 

0 151,30 953 1 

2 155,90 718 2 

16 153,50 917 17 

7 158,40 890 11 

10 153,10 902 12 

4 147,40 1420 7 

3 148,90 802 6 

1 145,40 746 1 

1 143,80 533 3 

6 133,60 582 6 

119 137,40 2478 131 

1 146,30 403 1 

9 148,60 571 15 

5 153,00 607 6 

11 148,80 1352 13 

10 155,70 765 13 

5 148,90 752 8 

19 143,80 1505 23 

4 145,20 452 6 

2 137,80 915 2 

1 144,30 702 1 

1 134,10 520 4 

3 133,80 568 5 

2 145,60 622 2 

0 145,00 962 1 

2 146,40 743 3 

80 147,90 1987 80 

1 150,90 1022 2 

0 146,50 788 6 

2 143,00 707 4 

2 144,80 1079 3 

2 136,00 456 3 

8 140,90 949 11 

10 133,20 990 13 

100 132,10 998 106 

3 143,40 331 4 

1 142,70 463 3 

5 143,80 749 7 

6 143,90 2124 8 

2 145,90 489 5 

2 141,60 675 5 

4 138,20 719 4 

1 138,20 681 2 

2 134,50 1731 2 

1 138,20 1097 3 

3 125,80 1280 3 

3 137,30 695 4 

0 135,20 465 1 

0 138,80 574 3 

10 135,10 1414 11 

3 134,10 405 4 

1 131,80 616 2 

4 128,20 693 5 
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5 126,70 673 11 

12 122,00 329 17 

2 123,80 901 2 

7 113,10 329 8 

1 114,70 540 2 

3 124,50 494 6 

2 129,00 345 2 

9 137,00 377 11 

2 138,30 657 5 

2 136,20 622 4 

5 136,20 402 7 

1 130,90 408 1 

1 126,00 237 1 

1 125,20 293 1 

11 119,40 417 13 

2 127,20 429 3 

1 128,30 236 5 

0 132,00 438 2 

4 128,60 881 6 

4 124,40 366 4 

3 122,50 611 3 

1 123,30 306 3 

2 115,00 266 3 

0 117,10 514 2 

8 108,10 905 10 

2 110,00 232 4 

5 117,70 227 5 

4 117,70 127 5 

0 120,30 275 1 

2 118,20 238 4 

1 120,10 176 3 

1 115,90 222 1 

3 113,00 291 3 

0 114,80 251 2 

1 107,70 322 5 

1 112,70 204 1 

2 101,90 215 2 

2 105,30 156 2 

1 114,10 144 3 

3 114,30 126 5 

2 116,20 173 3 

1 111,00 153 2 

1 109,60 251 1 

4 108,40 266 7 

2 105,70 151 3 

0 109,80 86 2 

18 111,70 192 22 

2 111,60 69 5 

2 108,90 276 2 

0 104,30 123 1 

1 104,00 110 3 

1 94,80 94 1 

0 95,80 113 3 

1 102,60 89 1 

1 103,90 138 3 

3 107,80 98 3 

0 105,10 73 1 

2 103,80 137 3 
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9 100,90 176 10 

2 96,90 81 2 

1 98,30 200 3 

2 94,90 143 2 

1 95,50 163 1 
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Apêndice D – Treinamentos 

  M = 0,1 M = 0,2 M = 0,3 M = 0,4 M = 0,5 M = 0,6 M = 0,7 M = 0,8 M = 0,9 

L
 =

 0
,1

 

E1 2,27 2,27 2,28 2,31 2,38 2,55 2,82 2,72 2,8 

E2 13,22 13,3 13,42 13,58 13,83 14,22 14,96 17,2 19 

E3 16,86 16,97 17,11 17,31 17,7 18,59 20,86 24,59 26,41 

E4 2,24 2,24 2,25 2,29 2,36 2,49 2,72 2,64 2,78 

E5 12,81 12,86 12,96 13,1 13,28 13,6 14,2 15,05 16,21 

E6 16,23 16,25 16,33 16,55 17,18 18,48 20,49 24,27 22,26 

L
 =

 0
,2

 

E1 2,62 2,62 2,65 2,69 2,68 2,53 2,53 2,93 3,76 

E2 13,6 13,65 13,69 13,74 13,93 14,36 14,74 14,76 18,51 

E3 18,86 18,74 18,82 19,04 19,97 23,5 25,14 28,8 26,07 

E4 2,59 2,58 2,6 2,66 2,74 2,7 2,39 2,98 3,94 

E5 13,52 13,72 13,99 14,32 14,81 15,66 17,16 19,36 23,19 

E6 18,7 19,11 19,52 20,03 21,62 23,04 20,98 21,28 22,98 

L
 =

 0
,3

 

E1 2,73 2,69 2,62 2,56 2,43 2,7 3,05 3,43 8,01 

E2 13,72 13,78 13,91 14,07 14,42 14,36 15,42 16,97 26,35 

E3 23,6 24,47 25,2 24,48 22,76 20,76 17,96 22,65 26,05 

E4 2,8 2,77 2,73 2,66 2,52 2,44 3,08 3,51 12,49 

E5 13,93 14,03 14,28 14,7 15,4 16,5 16,85 20,03 27,91 

E6 21,73 21,56 22,16 22,36 20,6 19,31 17,41 17,7 18,38 

L
 =

 0
,4

 

E1 2,56 2,46 2,37 2,54 2,79 2,84 3,05 4,86 12,55 

E2 13,97 14,07 14,35 14,33 14,02 14,84 15,86 21,2 30,54 

E3 27,61 26,8 28,41 25,83 21,75 19,26 19,5 18,45 20,78 

E4 2,68 2,58 2,47 2,46 2,81 3 3,17 4,62 22,39 

E5 15,27 15,73 15,31 15,65 16,32 15,4 16,06 21,89 28,92 

E6 24,38 23,92 24,33 22,04 20,29 18,9 19,08 16,56 20,55 

L
 =

 0
,5

 

E1 2,74 2,89 2,85 2,74 2,81 2,73 2,73 10,75 0 

E2 14,08 14,23 14,12 15,47 14,39 15,74 15,07 20,05 42,09 

E3 30,24 31,69 28,29 25,13 29,81 25,21 24,88 23,15 30,99 

E4 2,64 2,63 2,72 3 2,86 3,11 3,52 9,3 20,05 

E5 16,64 15,7 14,88 16,64 15,95 16,19 16,9 23,11 20,85 

E6 26,21 23,98 23,75 24,27 22,61 20,16 23,11 23,07 27,63 

L
 =

 0
,6

 

E1 2,88 2,8 2,74 2,7 2,65 2,6 3,47 14,69 14,1 

E2 14,32 14,16 15 15,01 16,61 16,25 23,16 22,22 0 

E3 33,01 31,6 30,37 26,95 27,93 35,34 26,94 32,81 36,69 

E4 2,87 2,86 3 3,08 3,33 3,78 4,54 13,87 29,67 

E5 17,05 16,32 14,72 14,4 14,87 18,69 19,32 17,24 23,03 

E6 26,46 26,16 24,42 24,61 26 25,01 24,56 28,24 33,89 

L
 =

 0
,7

 

E1 2,98 2,87 2,75 2,64 2,4 2,59 6,57 16,33 27,31 

E2 14,73 14,22 14,49 15,74 14,61 16,53 19,1 23,83 31,55 

E3 32,7 30,87 31,3 27,8 34,24 36,94 27,93 0 32,59 

E4 3,01 3,06 3,42 3,67 3,76 3,76 7,87 21,29 70,44 

E5 14,13 14,98 14,6 13,96 15,71 17,16 21,51 31,81 33,71 

E6 28,08 26 25,5 26,12 26,64 26,62 28,82 32,15 36,58 

L
 =

 0
,8

 

E1 3,05 2,88 2,73 2,61 2,58 5 18,6 17,85 13,53 

E2 13,82 14,01 14,91 17,03 15,87 19,87 22,32 26,11 39,38 

E3 35,4 31,47 28,58 32,68 30,39 30,96 33,71 55,02 30,55 

E4 3,24 3,86 3,93 3,8 3,65 4,24 11,15 0 26,64 

E5 14,52 14,71 17,08 15,44 15,7 15,71 17,88 36,81 0 

E6 27,74 28,49 26,69 28,15 26,33 28,72 32,28 34,86 29,85 

L
 =

 0
,9

 

E1 3,1 2,9 2,79 2,84 4,06 8,67 37,29 22,17 15,25 

E2 14,68 13,83 16,08 16,08 18,96 19,49 0 25,22 26,94 

E3 31,77 30,72 32,19 28,36 28 31,56 38,79 37,69 0 

E4 3,43 4,5 4,56 4,14 3,29 5,69 19,74 24 37,29 

E5 15,14 19,09 16,85 17,65 16,27 90,1 16,07 17,53 29,06 

E6 29,45 29,7 29,07 28,11 29,27 0 46,97 25,31 0 
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Apêndice E – Curvas de Treinamento 
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