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RESUMO 

 

A busca por conhecimento a partir de um conjunto de dados possibilita o embasamento 
científico na tomada de decisões e definição de prioridades estratégicas em diversos 
segmentos corporativos. A percepção do cliente neste contexto é uma informação valiosa 
para os objetivos institucionais. No entanto, esta informação apenas não é suficiente para 
aprimoramento da qualidade e melhoria contínua dos processos internos. A identificação 
de relacionamentos entre a satisfação do cliente e indicadores internos permite 
reconhecer padrões, estreitar o monitoramento de fatores com maior impacto nos 
resultados, antecipar tendências e direcionar esforços para prevenir quedas de 
rendimento. O presente estudo utiliza o algoritmo Gradient Boosting em um conjunto de 
dados de três diferentes fontes para identificar relacionamentos entre variáveis e estimar 
valores futuros baseado nos dados atuais. Este algoritmo é apontado como um dos mais 
promissores das últimas décadas para classificação, regressão e ranking. Através de 
simulações, constrói-se o modelo preditivo em cenários que incluem pré-processamento 
por análise de componentes principais e extração de variáveis altamente correlacionadas. 
O modelo elaborado é inserido em uma metodologia para análise de variáveis de entrada 
e saída. Como resultado apresenta-se um processo sequencial para tratamento de dados 
com potencial de ser aplicado em outros contextos. Neste processo são identificadas as 
variáveis com alto grau de correlação, as variáveis mais relevantes no conjunto de dados 
de entrada para o modelo preditivo e estimados resultados. A metodologia é aplicada em 
um conjunto de dados proveniente de uma central de operações, uma central de 
atendimento e de uma pesquisa de satisfação do cliente, caracterizado como complexo, 
com o algoritmo Stochastic Gradient Boosting, onde cálculo do erro percentual médio 
absoluto é utilizado como referência para seleção do modelo. A análise de componentes 
principais apresenta influência positiva na redução do erro e a redução dimensional pelas 
variáveis altamente correlacionadas tem pouca influência, pela característica do algoritmo. 
Identifica-se desvio da média no erro em determinadas variáveis e regiões, o que indica a 
influência de fatores externos ao conjunto e a limitação de dados históricos na tarefa de 
estimativa. O cálculo do coeficiente de correlação identifica variáveis de comportamento 
semelhante e permite comparação entre as regiões e, juntamente com a identificação de 
importância de variáveis, permite a associação das variáveis monitoradas com os índices 
de satisfação. A metodologia proposta apresenta potencial de influenciar as atividades de 
monitoramento, para um acompanhamento diferenciado das métricas relevantes para a 
pesquisa de satisfação do cliente, como auxiliar para ações direcionadas com a finalidade 
de aprimorar resultados, sendo extensível a outros conjuntos de dados. 
 
Palavras-chave: Ciência de dados. Satisfação de clientes. Modelos regressivos. 
Aprendizagem de máquina. Análise de Componente Principal. Gradient Boosting. 
Stochastic Gradient Boosting. 
 
 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The knowledge search from a data set promotes a scientific base to support decisions and 
priories strategies in several corporate segments. The customer perception is a valuable 
information to institutional goals. However, this information is not enough to improve 
quality and internal processes. The relationships between customer perception and 
internal metrics provide pattern recognition, closer monitoring of relevant factors, allow 
trends and drive efforts to prevent drop in income. This study uses the Gradient Boosting 
algorithm in a dataset from three different data sources to identify the most important 
variables and predict results based on current data. This algorithm is recognized as one of 
the most promises algorithms of the lasts decades for classification, regression and 
ranking. The prediction model is build with simulations on scenarios that includes 
preprocessing by principal component analysis and high correlated variables extraction. 
The final model is part of a methodology to analyze the relationship between input and 
output variables. A sequential process of data analysis is presented to identify variables 
with a high degree of relationship, the most relevant variables in the input dataset and 
estimate results. A data set from a operations center, a service desk and a customer 
satisfaction survey is submitted to the methodology and the Stochastic Gradient Boosting 
algorithm, where the mean absolute percentage error is used as a reference for the model 
selection. Principal component analysis preprocessing has a positive influence on error 
reduction and dimensional reduction by high correlated variables has low influence, due to 
the algorithm features. In certain variables and regions, the error has deviation, which 
leads to an external influence and the limitations of the historical data. The correlation 
coefficient identifies variables with similar behavior, allows comparisons between regions 
and, with the variable importance, enables an association between input variables and 
satisfaction indexes. The proposed methodology has potential to improve monitoring 
activities of the relevant metrics for the customer satisfaction survey to improve the survey 
response as well and can be applied to other datasets. 
 
Key-words: Data Science. Customer satisfaction. Regressive Models. Machine Learning. 
Principal Component Analysis. Gradient Boosting. Stochastic Gradient Boosting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Com o avanço tecnológico, a capacidade de coletar e armazenar informações tem 

sido ampliada, criando oportunidades para que estas informações sejam utilizadas para 

diferentes objetivos, como relacionar causa e efeito, identificar padrões e prever 

comportamentos. Estas informações compõem os chamados conjuntos de dados, que 

são trabalhados em etapas para produção de conhecimento relevante, no contexto da 

ciência de dados.  

Os produtos gerados pela ciência de dados têm potencial para aprimorar 

processos internos, decisões estratégicas e prioridades, através da identificação de 

elementos chaves, mapeamento de relacionamentos subjacentes, estimativa de 

resultados, entre outros. 

Trata-se de uma atividade muitas vezes desafiadora onde são utilizadas técnicas 

e métodos científicos em processos sequenciais, de acordo com as características do 

conjunto de dados e o objetivo do estudo. Nestes processos frequentemente encontra-se 

conjuntos de dados complexos, devido às características das variáveis e do conjunto de 

histórico, mecanismo de coleta, volume, entre outros. A metodologia selecionada 

necessariamente precisa ser aderente à finalidade e aos recursos para que possa atender 

a demanda no tempo e formato adequados ao público alvo. 

A formação dos conjuntos de dados, por sua vez, pode ser feita pela integração 

de múltiplas fontes, o que amplia o horizonte da análise e também amplia a dificuldade 

em manter a qualidade e consistência. Entre estas fontes, a satisfação do cliente é 

significativamente relevante na tomada de decisões. 

No entanto, a satisfação do cliente não é suficiente para promover melhorias no 

desempenho da empresa, busca-se relacionamentos entre indicadores internos e 

externos para ações direcionadas, identificar tendências e antecipar resultados. O uso de 

ferramentas específicas para tarefas de análises de dados torna-se imprescindível em 

cenários onde o volume e a complexidade são crescentes. 

Desta forma, a ciência de dados aplicada para extrair informações úteis de 

conjuntos de dados, tendo como uma das fontes a satisfação do cliente, tem potencial 

para embasar decisões em evidências e promover melhoria em processos para alcançar 

melhorias também nos índices de satisfação. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma metodologia para análise de 

relacionamentos entre variáveis em conjuntos de dados de fontes múltiplas, através de 

técnicas de ciência de dados e aprendizagem de máquina, para aprimoramento de 

índices de satisfação de clientes. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

I. Realizar revisão bibliográfica contemplando ciência de dados, marketing 

estratégico, aprendizagem de máquina, conjuntos de dados complexos. 

II. Identificar características de um conjunto de dados. 

III. Selecionar métodos para regressão, redução dimensional e identificação de 

variáveis relevantes.  

IV. Propor uma metodologia para análise de relacionamentos entre variáveis de 

fontes múltiplas. 

V. Aplicar a metodologia em um conjunto de dados proveniente de uma central de 

operações, uma central de atendimento e de uma pesquisa de satisfação do 

cliente em uma empresa do setor elétrico. 

VI. Analisar os resultados obtidos com a aplicação da metodologia. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Em um ambiente corporativo, diferentes áreas se relacionam para objetivos em 

comum. As prioridades estratégicas são normalmente expressas pela designação do 

caminho onde é criado valor para proprietários, gerentes, colaboradores e clientes. 

(VERBEETEN; BOONS, 2009). Como referência na tomada de decisões, a satisfação do 

cliente tem papel relevante. 

Kenett e Sallini (2011) colocam que os estudos de satisfação de clientes se 

preocupam com o nível de satisfação de clientes, consumidores e usuários de produtos 

ou serviços e  medir a satisfação do cliente, através de questionários onde o cliente 

expressa seu grau de satisfação para múltiplos aspectos dos produtos, fornece 

informações críticas sobre os produtos da empresa no mercado. Para Grigoroudis e 

Siskos (2010), a satisfação do cliente constitui a informação de mercado mais confiável e 
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que permite avaliar a posição atual em relação aos competidores e desenhar planos 

futuros. Para Elliott e Serna (2005), a satisfação do cliente informa e modela estratégias 

regulatórias e corporativas, servindo como um ponto de encontro para os colaboradores e 

auxiliando a priorizar os investimentos para melhor atender as expectativas. 

Pesquisadores em diferentes segmentos estudam os relacionamentos entre 

satisfação do cliente, desempenho e serviços. Steven, Dong e Dresner (2012) investigam 

ligações entre a satisfação do cliente e o desempenho em companhias aéreas, Sun e Kim 

(2013) tratam da satisfação do cliente e o desempenho financeiro no mercado de turismo, 

Cronin, Brady e Hult (2000) abordam as ligações entre qualidade, valor e satisfação do 

cliente. A identificação dos relacionamentos entre indicadores de diferentes fontes amplia 

a visão organizacional para um mesmo objetivo. O estudo de como um indicador afeta 

outro indicador promove o melhor entendimento do produto e é subsídio para estratégias 

de ações para atingir o resultado desejado. 

Tendo como base uma pesquisa de satisfação do cliente e a meta de alcançar a 

excelência, a investigação do relacionamento entre indicadores internos e os índices de 

referência na pesquisa promove o conhecimento a partir dos dados, permitindo 

aprimoramentos em processos, antecipação de resultados, definição de prioridades e 

outros benefícios subjacentes. 

Pela amplitude da importância em praticamente todos os segmentos de atuação 

profissional, encontra-se uma vasta bibliografia embasada cientificamente com a 

finalidade de utilizar as informações abrigadas por conjunto de dados. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O capítulo 1 se preocupa em mostrar o cenário e a motivação para o 

desenvolvimento deste estudo, bem como a estruturação dos tópicos. No capítulo 2 

encontra-se a fundamentação teórica que sustenta a abordagem técnica e científica do 

trabalho e a revisão de literatura, onde são descritas diferentes aplicações com aderência 

ao objeto em estudo. 

No capítulo 3 são apresentados os materiais utilizados no desenvolvimento do 

trabalho e é detalhada a metodologia empregada. No capítulo 4 descreve-se a aplicação 

do método. O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos e, finalizando o documento, no 

capítulo 6 são consolidadas as conclusões e sugerem-se trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A CIÊNCIA DE DADOS 

 

“O campo da ciência de dados está emergindo na interseção dos campos das 

ciências sociais e estatísticas, ciência da informação e computação, e design”. 

(BERKELEY SCHOOL OF INFORMATION, 2017, tradução nossa).  

Song e Zhu (2015) se referem à ciência de dados como a disciplina que ensina a 

endereçar os desafios na era do Big Data. McKinsey Global Institute (2011) define Big 

Data como conjuntos de dados cujo tamanho excede a habilidade das ferramentas típicas 

de softwares de bancos de dados para capturar, armazenar, gerenciar e analisar. Para 

Hand (2015), as disciplinas de computação e estatística juntas formam o núcleo da 

ciência de dados. Segundo o autor, os recursos computacionais permitem explorar os 

dados em caminhos nunca antes imaginados, onde os fundamentos não podem ser 

ignorados. 

Neste contexto, a ciência de dados integra profissionais e conhecimento de 

diferentes áreas para um objetivo em comum, tendo como base conjuntos de dados.  

Para aplicar a ciência de dados e extrair informações úteis para determinado 

objetivo, o capítulo prossegue abordando atividades a partir da coleta e obtenção de 

dados. As bases da análise e questões relacionadas à dimensão são apresentadas e 

conduz aos modelos regressivos. Com o incremento da complexidade de conjuntos, os 

modelos regressivos tradicionais recebem aprimoramentos e são descritas técnicas não 

lineares para solução de problemas.  

Os modelos simples, utilizados de modo combinado, são descritos nos métodos 

ensemble, para então abordar de maneira mais específica os algoritmos Boosting 

(SCHAPIRE, 1990) e Gradient Boosting (FRIEDMAN, 1999). Na revisão de literatura, cita-

se publicações científicas relacionadas. 

 

2.2 COLETA E OBTENÇÃO DE DADOS 

 

O processo típico de aquisição de dados é multidisciplinar, envolvendo diferentes 

profissionais e tecnologias. Elementos como linguagem, interfaces de entrada e saída, 

armazenamento, acesso, codificação, métricas, amostras, entre outros, compõem a 

demanda. 
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Outra característica frequente é o uso de múltiplas fontes. De acordo com Han, 

Kamber e Pei (2012), minerar múltiplas fontes de dados pode levar a resultados frutíferos, 

pela consolidação e aprimoramento destas fontes, no entanto, cria um desafio pelas 

dificuldades de limpeza e integração, bem como pelas interações complexas. Para os 

autores, de maneira geral, a mineração de dados pode ser executada em qualquer fonte, 

desde que seja significativa para o objetivo, como por exemplo: bancos de dados, 

depósitos de dados digitais, a web, outros repositórios de informação e fluxos de dados. 

Para Chen e Zhang (2014), o conceito de fontes de dados múltiplas ou Multiple 

Data Sources (MDS) tem sido apontado como um tópico de grande interesse nos últimos 

anos. Para os autores, no entanto, o desenvolvimento de técnicas de mineração em MDS 

depende da qualidade dos dados, que podem ser inconsistentes ou conflitantes.  

As pesquisas de satisfação do cliente fornecem um conjunto de dados relevante, 

utilizado frequentemente em estudos como Lin e Niu (2009), Mutua et al. (2012), Steven, 

Dong e Dresner (2012) e Sun e Kim (2013). 

Os métodos de aquisição de dados mais de comuns para esta fonte, segundo 

Kenett e Salini (2011) são: 

I. Entrevista face a face: geralmente conduzida em uma amostragem. Tem como 

desvantagem alto custo, mas, por outro lado, permite que o cliente expresse 

sua opinião de modo aberto. 

II. Entrevista assistida por computador (telefone): muito frequente, tem custo 

menor quando comparada com a entrevista face a face e permite que as 

respostas sejam analisadas rapidamente. Pode ser utilizada em censo, 

pesquisas por amostragem e aleatórias, permitindo a verificação apurada dos 

erros em medição. 

III. Entrevista assistida por computador (web): a principal vantagem é o menor 

custo em comparação com os itens I e II. O cliente recebe uma mensagem 

solicitando a participação, no entanto apresenta baixa taxa de resposta visto 

que não há controle de quando o cliente decide responder. 

IV. Pesquisas por web: muito difundidas, dependem da colaboração do cliente 

para responder e de difícil controle de erros. Em geral é feita através de 

questionários em websites ou pops-up. 

V. Pesquisas abertas: consiste em entregar um questionário ao cliente no final do 

atendimento. O preenchimento e entrega do questionário dependem do cliente. 

Outra fonte de dados importante resulta de sistemas de monitoramento, 

customizados para métricas e indicadores. Centrais de operação fazem uso destes 
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sistemas e registram também anormalidades e manutenções programadas e não-

programadas. 

Empresas podem contar ainda com centrais de atendimento, onde a coleta de 

dados ocorre através do registro de contatos recebidos, com ou sem participação de 

operador, classificados de acordo com critérios preestabelecidos.  

As informações coletadas podem ainda ser complementadas por indicadores 

estruturais e conjunturais, de modo a auxiliar na construção de um perfil para diferentes 

regiões. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, entidade da 

administração pública federal, vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão, é o principal provedor de dados e informações sobre o país (IBGE, 2015a). 

Independente da fonte, é necessário atentar para a qualidade dos dados. Para 

Han, Kamber e Pei (2012), ruído, valores faltantes e inconsistências contribuem para 

dados imprecisos e são tratados em um processo de limpeza de dados, cujo primeiro 

passo trata da detecção de discrepâncias. Segundo os autores, as técnicas adotadas no 

processo de limpeza podem incluir técnicas de preenchimento de dados faltantes e de 

alisamento. 

 

2.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para obter conhecimento a partir de um conjunto de dados é necessário identificar 

o objetivo e as características do conjunto para avaliar o potencial de técnicas e métodos. 

A análise multivariada consiste em uma coleção de métodos que podem ser 

utilizados quando várias mensurações são feitas para cada indivíduo ou objeto em uma 

ou mais amostras (JOHNSON; WICHERN, 2007). Segundo os mesmos autores, os 

objetivos da investigação científica para os quais esta análise é indicada incluem: 

 Redução de dados ou simplificação estrutural 

 Classificação e agrupamento 

 Investigação de dependência entre variáveis 

 Previsão 

 Construção e teste de hipótese 

Na busca destes objetivos, Peng e Matsui (2017) identificam cinco atividades 

centrais: declarar e refinar a questão; explorar os dados; construir modelos estatísticos 

formais; interpretar os resultados; comunicar os resultados. 

Na seleção de técnicas e modelos, dois itens são fundamentais: a quantidade de 

variáveis e a quantidade de observações. Para Koch (2014), tradicionalmente assume-se 
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que a dimensão do conjunto é pequena comparada ao número de observações e para a 

teoria assintótica as observações crescem enquanto a dimensão permanece constante. 

No entanto, a autora afirma que recentemente muitos conjuntos não se encaixam neste 

framework, de modo que: 

 A dimensão é comparável ao tamanho da amostra, sendo ambos grandes; 

 A dimensão é maior do que o tamanho da amostra; 

 As observações são funções. 

Quando o número de variáveis é maior do que o número de observações, o 

conjunto é caracterizado como High Dimension Low Sample Size (HDLSS). Johnstone e 

Titterington (2009) citam que aplicações tem emergido onde o número de unidades 

experimentais é comparativamente pequeno e a dimensão massiva, tendo como 

exemplos análise de imagens, classificação de documentos, astronomia e ciência 

atmosférica. Para os autores, a metodologia tem respondido vigorosamente a estes 

desafios e procedimentos têm sido adaptados ou desenvolvidos para prover resultados 

práticos. Há de se considerar também um possível carácter dinâmico, onde variáveis 

podem ser desconsideradas ou agregadas de acordo com a evolução do mercado 

consumidor e serviços ofertados, o que impacta na continuidade de séries históricas. 

 

2.4 REDUÇÃO DIMENSIONAL E RELEVÂNCIA DE VARIÁVEIS 

 

Com o desenvolvimento da tecnologia, múltiplas fontes de dados relacionadas 

podem ser utilizadas para modelos preditivos. No entanto, o número de variáveis 

presentes na análise tem impacto na construção e no desempenho do modelo. 

Segundo Hastie et al. (2009), é comum que variáveis utilizadas em modelos 

regressivos não estejam de fato associadas com a resposta e a inclusão destas variáveis 

adiciona complexidade desnecessária ao modelo. 

A redução dimensional pode ser utilizada para obter um número menor de 

variáveis que descrevem o conjunto de dados (RAO 1996). Para isso, utilizam-se técnicas 

de seleção de variáveis ou características (feature selection) e de extração (HAN; 

KAMBER; PEI, 2012).  

Langley (1994) coloca a seleção de características como um tópico ativo na 

estatística e reconhecimento de padrões, e que, na década de 90, recebeu atenção de 

pesquisadores na área de aprendizagem de máquina, interessados em melhorar o 

desempenho de seus algoritmos. Blum (1997) apresenta um estudo sobre o problema de 

dar foco às características relevantes, para representar os dados, e o problema de 
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selecionar os exemplos mais relevantes, para conduzir o processo de aprendizagem, 

onde coloca cinco definições de relevância. Para o autor, diferentes definições podem ser 

apropriadas dependendo do objetivo: relevante para o alvo; relevante para amostra ou 

distribuição; pouco relevante para amostra ou distribuição; relevância como uma medida 

complexa; utilidade incremental. Guyon e Elisseeff (2003) apresentam métodos 

endereçados ao crescente volume de informações em duas categorias: a primeira faz um 

filtro de determinado critério e sua classificação e a segunda avalia subconjuntos de 

variáveis de acordo com sua utilidade para um determinado estimador. Goswami e 

Chakrabarti  (2014) mencionam ainda uma abordagem híbrida que une as duas 

categorias. 

Como exemplo de filtro cita-se o coeficiente de correlação linear entre duas 

variáveis, também chamado de coeficiente de Pearson, que é calculado entre -1 e +1 e 

indica a associação de linearidade entre elas, conforme a Equação (1) (JOHNSON; 

WICHERN, 2007).  

𝑟𝑖𝑘 =
𝑠𝑖𝑘

√𝑠𝑖𝑖√𝑠𝑘𝑘
                                                          (1) 

onde: 

𝑖: Representa a variável independente 

𝑘: Representa a variável dependente 

𝑟: Representa o coeficiente de correlação 

𝑠𝑖𝑘: Representa a covariância entre 𝑖, 𝑘  

𝑠𝑖𝑖: Representa a variância de 𝑖  

𝑠𝑘𝑘: Representa a variância de 𝑘  

De acordo com Koch (2014), em conjuntos com variáveis de entrada altamente 

correlacionadas é aconselhável a redução. Este processo elimina redundâncias e 

contribui para um melhor desempenho da análise.  

Um método amplamente utilizado para redução dimensional é a análise de 

componentes principais ou Principal Component Analysis (PCA) (HOTELLING, 1933). A 

PCA se preocupa em explicar a estrutura de variância e covariância de um conjunto de 

variáveis através de poucas combinações lineares destas variáveis, tendo como objetivos 

gerais a interpretação e reduzir a dimensão (JONHSON; WICHERN, 2007).  

Conforme descrito por James et al. (2014), supondo que existam 𝑛 observações 

em um conjunto de 𝑝 características, 𝑋1, 𝑋2, …, 𝑋𝑝, como parte de uma análise 

exploratória, cada uma das 𝑛 observações reside em um espaço 𝑝-dimensional, mas nem 

todas estas dimensões são igualmente relevantes. A PCA busca um número reduzido de 
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dimensões que sejam o mais relevante possível, onde o conceito de relevância é medido 

pelo quanto as observações variam em cada dimensão. Desta forma, cada dimensão 

encontrada pela PCA é uma combinação linear de 𝑝 características. 

O primeiro componente principal é a combinação linear de maior variância, o 

segundo componente é a combinação linear com a máxima variância, na direção 

ortogonal ao primeiro componente, e assim por diante (RENCHER 2005). Para Johnson e 

Wichern (2007), algebricamente os componentes principais são combinações lineares 

particulares de 𝑝 variáveis 𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝑝 aleatórias e geometricamente representam a 

seleção de um novo sistema de coordenadas, obtido pela rotação do sistema original, 

tendo 𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝑛 como eixos. Na aplicação deste método os dados de entrada são 

normalizados, calcula-se a matriz de covariância obtendo-se os autovalores e autovetores 

associados. Os elementos da diagonal principal da matriz de covariância correspondem a 

variância dos componentes principais. Esta análise, no entanto, frequentemente dificulta a 

interpretação dos resultados segundo Zou, Hastie e Tibshirani (2004), visto que as 

variáveis do conjunto original são substituídas pelos componentes principais. 

Qiao, Zhou e Huang (2006) recomendam a utilização de análise discriminante 

linear ou Linear Discriminante Analysis (LDA) dispersa para selecionar as variáveis 

importantes em HDLSS. Na LDA, as observações são alocadas em grupos 

predeterminados, onde a regra para a alocação em geral é uma função linear que 

maximiza a separação entre grupos (JOHNSON; WICHERN 2007). Ahn e Jeon (2015) 

colocam que frequentemente somente uma pequena porção das variáveis são relevantes 

para a discriminação e a LDA original não tem bom desempenho com alta dimensão. Os 

autores sugerem uma otimização que também seleciona as variáveis importantes. 

Liu (2008) defende a utilização de ferramentas de agrupamento para análise 

exploratória de HDLSS. Neste tipo de análise, busca-se padrões no conjunto de dados 

criando uma combinação de agrupamentos, onde as observações ou objetos em cada um 

deles são similares mas diferentes dos demais (RENCHER 2005). De acordo com Han, 

Kamber e Pei (2012) técnicas de agrupamento podem ser utilizadas para redução 

dimensional, construindo um espaço de menor dimensão e buscando agrupamentos 

neste espaço. 

Goswami e Chakrabarti (2014) apresentam uma revisão dos métodos de seleção 

de características utilizados na prática e citam como aplicações previsão de custo de 

energia, detecção de intrusão, diagnóstico de enfermidades, previsão de falha em 

software, entre outros, o que mostra a presença em diferentes domínios. 
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2.5 MODELOS REGRESSIVOS 

 

Segundo Johnson e Wichern (2007), a análise regressiva é a metodologia 

científica para estimar valores de uma ou mais variáveis dependentes (respostas) a partir 

de uma coleção de variáveis independentes (estimadores) e também pode ser utilizada 

para verificar os efeitos dos estimadores nas respostas. 

A regressão linear, segundo Han, Kamber e Pei (2012), trata de encontrar uma 

linha que melhor se ajusta a duas variáveis, de modo que seja possível utilizar um atributo 

para estimar o outro e, como extensão, na regressão linear múltipla mais de duas 

variáveis em são colocadas em um espaço multidimensional. 

James et al. (2014) apresenta a seguinte composição: 

 A regressão linear simples consiste em estimar o valor de Y a partir de um 

valor de X, considerando a existência de uma relação linear entre eles. 

Matematicamente corresponde à Equação (2): 

 

𝑌 ≈  𝛽0 + 𝛽1𝑋                                          (2) 

onde: 

𝑌: Representa a resposta 

𝛽0𝑒 𝛽1: Representam os parâmetros do modelo 

𝑋: Representa o estimador 

 A regressão linear múltipla consiste em estimar o valor de Y a partir de 

múltiplos estimadores, em uma relação linear. Matematicamente corresponde à 

Equação (3): 

 

𝑌 ≈  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝                   (3) 

onde: 

𝑌: Representa a resposta estimada 

𝑝: Representa o número de estimadores 

𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽𝑝 : Representam os parâmetros do modelo  

𝑋1, 𝑋2, 𝑋𝑝: Representam os estimadores 

É necessário considerar que as relações entre as variáveis em estudo não são 

sempre lineares. Enquanto a regressão linear frequentemente é utilizada para construir 
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um modelo puramente empírico, a regressão não-linear geralmente surge quando há 

razões físicas para acreditar que o relacionamento entre a resposta e os estimadores 

segue a forma de uma função em particular (SMYTH, 2002). O mesmo autor descreve a 

regressão não linear com a Equação (4): 

 

𝑌𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝜃) + 𝜀𝑖 , 𝑖 = 1, … . , 𝑛                                 (4) 

onde: 

𝑖: Representa a observação 

𝑛: Representa a quantidade de observações 

𝑌𝑖: Representa as respostas 

𝑥𝑖: Representa os estimadores 

𝜃: Representa o vetor de parâmetros 

𝑓: Representa uma função conhecida 

𝜀𝑖: Representa o erro 

James et al. (2014) menciona que os modelos lineares apresentam vantagens em 

relação a outras abordagens em termos de inferência e interpretação, por outro lado a 

regressão linear pode ter limitações significativas para previsão. Segundo o autor, 

extensões aos modelos lineares podem trazer aprimoramentos, como por exemplo: 

 Regressão polinomial – Adiciona estimadores extras, obtidos elevando cada 

estimador original a uma potência. 

 Funções de passo – Executa cortes no range da variável em regiões distintas 

para produzir uma variável qualitativa. 

 Regressão por partes – Divide o range da variável em regiões distintas e em 

cada região aplica uma função polinomial. 

 Alisamento por partes - Similar à regressão, resultam da minimização de um 

critério de soma de quadrados residual, sujeito a uma penalidade. 

 Regressão local – Similar à regressão por partes, mas permite sobreposição 

de regiões. 

 Modelos aditivos generalizados – Permite estender os métodos acima para 

lidar com múltiplos estimadores. 

Hastie, Tibshirani e Friedman (2009) citam que os modelos aditivos generalizados 

tornam os modelos lineares mais flexíveis enquanto ainda retém grande parte de sua 

interpretabilidade, mas podem ter limitações em grandes volumes de dados.  
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Os autores colocam que os modelos lineares tradicionais frequentemente falham 

em situações reais, e apresentam ainda os seguintes métodos que permitem abordagens 

não lineares: 

 Baseados em árvore: particionam o espaço de características em um conjunto 

de retângulos e então ajusta um modelo simples a cada um deles, de modo 

que a resposta em cada caixa seja o mais diferente possível. Podem ser 

utilizados para classificação e regressão e como exemplo cita-se Árvores de 

Classificação e Regressão (CART), proposto por Breiman (1984). 

 Patient Rule Induction Method (PRIM): encontra caixas no espaço de 

características da mesma forma, no entanto busca caixas com o máximo da 

função, ou o mínimo quando desejado, proposto por Friedman e Fisher (1999). 

 Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS): Pode ser visto como uma 

generalização da regressão linear passo a passo, que seleciona a variável 

sequencialmente, onde podem ser utilizadas funções ao invés das variáveis 

originais, proposto por Friedman (1991). 

 

2.6  ENSEMBLE LEARNING I 

 

O campo de estudo de aprendizagem de máquina, ou machine learning, tem se 

destacado na identificação de padrões, classificação e regressão. Para Jordan e Mitchell 

(2015), houve grande progresso nas últimas duas décadas, tornando-se uma tecnologia 

amplamente difundida para uso comercial, onde os algoritmos ensemble têm mostrado 

presença significativa. 

De acordo com Hastie, Tibshirani e Friedman (2009), a ideia do ensemble 

learning é construir um modelo preditivo somando forças de uma coleção de métodos 

simples, desenvolvendo uma população de aprendizes a partir de dados de treinamento e 

combinando estes aprendizes em um estimador composto. Os autores citam, por 

exemplo, os métodos Boosting (SCHAPIRE, 1990), Bagging (BREIMAN, 1996) e 

Florestas Aleatórias (BREIMAN, 2001) que combinam árvores. Zhou, Wu e Tang (2010) 

apresentam um estudo sobre a utilização de um conjunto de Redes Neurais (HAYKIN, 

1994) e Kim et al. (2003) propõem o uso de múltiplas máquinas de vetores de suporte 

(VAPNIK, 1998). 

Ainda segundo Hastie, Tibshirani e Friedman (2009), o Boosting é um dos 

modelos de aprendizagem mais poderosos dos últimos 20 anos, tendo sido concebido 

inicialmente para problemas de classificação binários (SCHAPIRE, 1990) e pôde ser 
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estendido para problemas de regressão. Neste algoritmo, árvores de decisão são 

formadas sequencialmente, utilizando em sua formação informações da árvore anterior 

(JAMES et al., 2014). As árvores de decisão têm habilidades marcantes para conjuntos de 

dados heterogêneos, como mencionado por Hastie, Tibshirani e Friedman (2009), 

possuem capacidade de lidar com valores faltantes, dados mistos e entradas irrelevantes, 

robustez para valores atípicos no conjunto de entrada, insensibilidade para 

transformações monotônicas no conjunto de entrada e escalabilidade computacional. 

O algoritmo tem uma implementação chamada Adaboost (FREUND; SCHAPIRE, 

1997), a partir da qual foram criadas versões. No algoritmo Adaboost.M1 (FREUND; 

SCHAPIRE, 1997), por exemplo, são atribuídos pesos no conjunto de dados e é aplicado 

um classificador fraco. A cada iteração é calculado o erro através de uma função de custo 

exponencial e os candidatos classificados incorretamente são penalizados, atualizando o 

peso individual, e o produto do algoritmo combina as versões com peso.  

Outra implementação de Boosting é descrita por Friedman (1999), cujo artigo teve 

atualizações em 2000 e 2001. O autor propõe a minimização da função de custo 

utilizando a direção oposta do gradiente, tendo expandido a técnica para diferentes 

funções de custo e obtido, desta forma, uma generalização aplicável em classificação, 

regressão e ranking. O gradiente da função de custo é utilizado no cálculo do resíduo, que 

por sua vez é utilizado no ajuste da função de aprendizagem e posterior atualização da 

função de saída. A (FIGURA 1) apresenta o algoritmo Gradient Boosting.  

O algoritmo Stochastic Gradient Boosting (FRIEDMAN, 2002) inclui a utilização de 

um componente aleatório em cada iteração, que seleciona uma fração da amostra no 

ajuste da aprendizagem individual, apresentado na (FIGURA 2). Blagus e Lusa (2015) 

desenvolveram estudos comparativos de desempenho de algoritmos de Boosting, 

obtendo melhores resultados com Stochastic Gradient Boosting. 

De acordo com James et al. (2014), no algoritmo Boosting, são configuráveis 

parâmetros para: 

 Quantidade de árvores: número de iterações; 

 Taxa de aprendizagem: passo do algoritmo; 

 Complexidade da árvore: número de divisões da árvore.  

A configuração dos parâmetros é indicada para evitar o sobreajuste ou overfitting. 

O overfitting ocorre quando o modelo se ajusta ao conjunto de treinamento e não ao 

relacionamento entre as variáveis. Um indicativo de sua ocorrência é obtenção de erro na 

validação do modelo maior do que no treinamento (NATEKIN; KNOLL 2013). James et al. 

(2014) ressalta a importância da quantidade de árvores para evitar overfitting e menciona 
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que para selecionar a quantidade adequada é utilizada validação cruzada, técnica 

desenvolvida por Stone (1974). 

O algoritmo também é capaz de apresentar a importância das variáveis, através 

da medida da influência, que por sua vez é baseada no número de vezes que a variável é 

selecionada na separação das árvores de decisão (NATEKIN; KNOLL 2013). Os autores 

colocam que a ideia por trás da árvore de decisão é particionar o espaço de variáveis de 

entrada em áreas retangulares homogêneas, através de um sistema de regras, e cada 

separação na árvore corresponde a uma regra se-então, aplicada sobre uma variável de 

entrada. O critério de separação, para criar a estrutura da árvore, procura minimizar a 

impureza total dos nós filhos (LOH, 2011). 
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FONTE: Adaptado de Friedman (2000). 

 
 

{𝑅𝑙𝑚}1
𝐿 = 𝐿 − 𝑛ó 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒 ({�̃�𝑖𝑚, 𝑥𝑖}1

𝑁) 

𝛾𝑙𝑚 = arg 𝑚𝑖𝑛𝛾 ∑ 𝜓[𝑦𝑖𝐹𝑚−1(𝑥𝑖) + 𝛾]
𝑥𝑖𝜖𝑅𝑙𝑚

 

𝐹𝑚(𝑥) = 𝐹𝑚−1(𝑥) +  𝜈. 𝛾𝑙𝑚𝐼(𝑥𝜖𝑅𝑙𝑚) 

𝐹(𝑥) = 𝐹𝑀(𝑥) 

Entradas: 

 Dados de entrada (𝑥, 𝑦)𝑖=1
𝑁  

 Número de iterações 𝑀 

 Função de custo 𝜓(𝑦, 𝐹) 

 Função de aprendizagem do modelo ℎ(𝑥, {𝑅𝑙𝑚}
1
𝐿

) 

 Taxa de aprendizagem 𝜈 

Algoritmo  

1: inicializar a função 

𝐹0(𝑥) =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑦 ∑ 𝜓(𝑦𝑖 , 𝛾)𝑁
𝑖=1  

2: de 𝑚 = 1 até 𝑀 faça 

(a) calcular o resíduo 

 �̃�𝑖𝑚 =  − [
𝜕𝜓(𝑦𝑖,𝐹(𝑥𝑖))

𝜕𝐹(𝑥𝑖)
]

𝐹(𝑥)=𝐹𝑚−1(𝑥)
, 𝑖 = 1, 𝑁 

(b) ajustar a função de aprendizagem para (a) 

(c) estimar o valor para cada região  

           (d) atualizar a função: 

3: saída do algoritmo 

FIGURA 1 - ALGORITMO GRADIENT BOOSTING 



 

 

27 

 
FONTE: Adaptado de Friedman (2000). 

 
Em termos de seleção de características (feature selection), encontra-se também 

na literatura aplicações de algoritmos ensemble. Optiz (1999) apresenta um estudo onde 

algoritmos genéticos geram um conjunto de classificadores, cujo desempenho em 

comparação a outros modelos populares demonstra tratar-se de uma abordagem 

{𝜋(𝑖)}1
𝑁 = 𝑟𝑎𝑛𝑑_𝑝𝑒𝑟𝑚{𝑖}1

𝑁 

 {𝑅𝑙𝑚}1
𝐿 = 𝐿 − 𝑛ó 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒 ({�̃�𝜋(𝑖)𝑚 , 𝑥𝜋(𝑖)}1

�̃�) 

𝛾𝑙𝑚 = arg 𝑚𝑖𝑛𝛾 ∑ 𝜓[𝑦𝑖𝐹𝑚−1(𝑥𝜋(𝑖)) + 𝛾]
𝑥𝜋(𝑖)𝜖𝑅𝑙𝑚

 

𝐹𝑚(𝑥) = 𝐹𝑚−1(𝑥) +  𝜈. 𝛾𝑙𝑚𝐼(𝑥𝜖𝑅𝑙𝑚) 

𝐹(𝑥) = 𝐹𝑀(𝑥) 

Entradas: 

 Dados de entrada (𝑥, 𝑦)𝑖=1
𝑁  

 Número de iterações 𝑀 

 Função de custo 𝜓(𝑦, 𝐹) 

 Função de aprendizagem ℎ(𝑥, {𝑅𝑙𝑚}
1
𝐿

 

 Taxa de aprendizagem 𝜈 

Algoritmo  

1: inicializar a função 

𝐹0(𝑥) =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑦 ∑ 𝜓(𝑦𝑖 , 𝛾)𝑁
𝑖=1  

2: de 𝑚 = 1 até 𝑀 faça 

(a) permutar aleatoriamente inteiros 

(b) calcular o resíduo 

 �̃�𝜋(𝑖)𝑚 =  − [
𝜕𝜓(𝑦𝜋(𝑖),𝐹(𝑥𝜋(𝑖)))

𝜕𝐹(𝑥𝜋(𝑖))
]

𝐹(𝑥)=𝐹𝑚−1(𝑥)

, 𝑖 = 1, �̃� 

(c) ajustar a função de aprendizagem para (b)  

(d) estimar o valor para cada região  

           (e) atualizar a função 

3: saída do algoritmo 

FIGURA 2 - ALGORITMO STOCHASTIC GRADIENT BOOSTING 
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promissora. Kursa e Rudnicki (2010) apresentam um algoritmo para seleção de 

características como um wrapper sobre um algoritmo de Florestas Aleatórias. 

 

2.7 COMUNICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO 

 

Na condução da análise de dados é necessário comunicar os resultados. Para 

Peng e Matsui (2017), a análise de dados precisa de comunicação, feedback e ações em 

resposta ao feedback. Esta comunicação pode ser feita através de publicações científicas, 

apresentações, relatórios, interface com sistemas, entre outros. Para isto conta-se com 

recursos como tabelas, gráficos e mapas. Han, Kamber e Pei (2012) categorizam as 

técnicas de visualização de dados em: 

 Orientada a pixel – onde a cor do pixel reflete a dimensão da variável; 

 Projeção geométrica – onde a distribuição é descrita em um espaço 

multidimensional; 

 Baseada em ícones – onde ícones são utilizados para descrever os valores 

dos dados; 

 Visualização hierárquica – onde os dados são colocados em subespaços 

organizados hierarquicamente. 

O autor também cita a visualização de dados não numéricos, que tem se tornado 

um campo de grande interesse, como, por exemplo tag clouds, onde composições são 

feitas de acordo com a popularidade do termo. 

 

2.8 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com a evolução das técnicas de captação, armazenamento e análise de 

informações de clientes, a aplicação da ciência de dados para marketing é tema frequente 

de estudos. No artigo de Shaw et al. (2001) é mostrada uma metodologia sistemática que 

utiliza mineração de dados aplicada a marketing para gerenciamento e suporte a decisão. 

Nesta metodologia são definidos tarefas e processos, que incluem o tratamento dos 

dados e adequação aos objetivos. As tarefas de mineração de dados formam o núcleo do 

processo de gestão do conhecimento e a descoberta de conhecimento é tratada como um 

processo iterativo que expande as técnicas de mineração de dados para um framework 

de gestão, onde a definição dos objetivos é colocada em primeiro lugar. No contexto 

abordado pelos autores, os clientes possuem variedades de gostos e preferências, de 

modo que não é possível agrupá-los em grandes grupos de populações homogêneas, e 
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as decisões de marketing baseadas na segmentação tradicional resultam em baixo 

retorno e custo aumentado. Segundo o artigo, as três principais aplicações da mineração 

de dados para marketing baseado em conhecimento são: identificação de perfil de cliente, 

análise de desvio e análise de tendência. O autor coloca também que a utilização de 

ferramentas é imprescindível, visto que a quantidade de dados excede a habilidade 

humana utilizando ferramentas tradicionais. Em Shawn, Mottner e Berman (2004) os 

autores ressaltam os benefícios da mineração de dados em comparação com o modelo 

estatístico tradicional, citando aplicações em indústrias de produtos eletrônicos, cassinos 

e cadeias de supermercados. O artigo reporta que estabelecer e manter um sistema de 

mineração de dados eficaz não é uma tarefa fácil em uma perspectiva administrativa, 

onde estatísticos, gerentes de marketing, estrategistas corporativos precisam de 

comunicação efetiva, em uma linguagem que todos entendem, e propõem um checklist 

como guia para começar a utilizar mineração de dados, ou avaliar como está sendo 

utilizado na empresa, como uma ferramenta para mostrar padrões nos dados de modo a 

auxiliar decisões gerenciais onde problemas e oportunidades estão determinados. 

Newman et al. (2016) propõem um modelo conceitual de ciência de dados para negócios, 

com o objetivo de auxiliar a integração de recursos, processos e atividades para 

maximizar eficiência e desempenho, e implementam um experimento utilizando análise 

fatorial, onde ilustram que o modelo pode ser robusto, com impactos positivos em 

análises em grandes conjuntos de dados,  

A satisfação do cliente é uma informação valiosa em análises do modelo de 

negócio. Abordagens não lineares relacionadas à satisfação do cliente são descritas por  

Tang et al. (2014) e Zeinaligadeh, Shojaie e Shariatmadari (2015). Tang et al. (2014) 

relacionam a satisfação do usuário com o design do produto, utilizando um método 

baseado em um sistema de inferência adaptativo Neuro-Fuzzy, tendo como dados de 

entrada respostas de uma pesquisa contemplando seis marcas de produto com 

respectivos parâmetros de design e cinco atributos para o cliente com uma escala de 

cinco pontos. O estudo mostra que técnicas podem minimizar predisposições humanas na 

avaliação e promover resultados mais racionais e informativos. Zeinaligadeh, Shojaie e 

Shariatmadari (2015) desenvolvem um estudo com clientes de dez bancos utilizando 

redes neurais, tendo como fontes de dados informações demográficas dos clientes, 

questões para determinar a satisfação do usuário contendo 51 variáveis e uma questão 

para avaliar a satisfação geral, com o objetivo de prever a satisfação do cliente e priorizar 

os fatores mais influentes. Foram utilizados 400 questionários e o modelo apresentou 

precisão 73% superior quando comparado a modelos lineares.  
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Entre os modelos não lineares, enfatiza-se os métodos ensemble. Kocev et al. 

(2012) desenvolvem um experimento para avaliar métodos ensemble para problemas de  

aprendizagem onde a saída é uma estrutura de dados, como por exemplo uma tupla, 

considerando três aspectos: desempenho na previsão, convergência e eficiência para 

regressão, classificação e classificação hierárquica multirrótulo. Os autores implementam 

diferentes tipos de ensemble, incluindo Bagging e Florestas Aleatórias em contextos 

globais, cuja saída é um único ensemble, e locais, cuja saída é uma coleção de 

ensembles, e modelos simples, obtendo melhores resultados para os modelos ensemble, 

tanto locais quanto globais. Wang e Srinivasan (2016) fazem uma revisão dos métodos de 

inteligência artificial para previsão de uso de energia como regressão linear múltipla, 

redes neurais artificiais, vetores suporte para regressão, apresentando trabalhos recentes 

na área, entre os anos de 2011 e 2016, e comparando os métodos simples e ensemble. O 

artigo aborda como vantagem maior acurácia em relação aos métodos simples e cita a 

necessidade de dados históricos para treinamento. 

O Gradient Boosting, algoritmo ensemble tipicamente baseado em árvore de 

decisão, possui aplicações em diferentes áreas do conhecimento. Yamagishi, Kawai e 

Kobayashi (2008) utilizam o algoritmo para prever a duração de chamada telefônica em 

sistemas de síntese texto-discurso, que neste sistema determina o ritmo e o andamento e 

influencia a qualidade e naturalidade do discurso. O estudo compara o desempenho de 

uma única e múltiplas árvores de regressão em bases de dados de discursos em três 

idiomas com locutores femininos e masculinos, e nos domínios de conversação viagem e 

jornal. Como resultado comprova que o algoritmo promove incremento na acurácia da 

previsão independente da linguagem, locutor ou domínio. Zhang e Haghani (2015) 

aplicam o algoritmo Gradient Boosting para previsão de tempo de viagem em rodovias. 

Segundo os autores, a previsão do tempo de viagem é utilizada como entrada para 

diferentes sistemas e é uma informação valiosa para tomada de decisão sobre rotas e 

horários e para medida de desempenho. O estudo utiliza dados reais fornecidos por uma 

empresa privada, tendo dez variáveis de entrada e uma variável de saída, variando o 

número de árvores, a taxa de aprendizado e a complexidade da árvore para verificar a 

influência de cada parâmetro no erro da estimativa. Para testar a efetividade do modelo, o 

desempenho é comparada com os modelos Florestas Aleatórias e autorregressivo 

integrado de média móvel. O estudo conclui que o ajuste de parâmetros influência o 

desempenho, sendo necessário testar a combinação ótima eles no desenvolvimento do 

modelo e cita como principal vantagem do Gradient Boosting a capacidade de lidar com 

diferentes tipos de variáveis de entrada, no modelamento de relações não lineares 



 

 

31 

complexas. Alodah e Neville (2016) apresentam um estudo combinando Gradient 

Boosting e inferência coletiva para prever valores contínuos. Os autores modificam o 

algoritmo de Friedman (1999) e o combinam com a inferência coletiva em uma 

abordagem que busca explorar a correlação nos resíduos para estimativas mais precisas. 

O modelo é avaliado em comparação com o Gradient Boosting em um conjunto com 29 

variáveis não-relacionais e adicionando-se quatro variáveis relacionais, concluindo que o 

algoritmo combinado apresenta melhor desempenho em modelos relacionais. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

3.1.1 Fontes de dados 
 

O conjunto de dados utilizado neste trabalho é proveniente das seguintes fontes: 

 Pesquisa de satisfação de clientes – provê índices de satisfação calculados ou 

coletados de acordo com a metodologia da própria pesquisa. 

 Central de operações – registra eventos e calcula indicadores. 

 Central de atendimento – registra atendimento aos clientes. 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – fornece indicadores 

estruturais e conjunturais. 

 

3.1.2 Desenvolvimento computacional 
 

Para as análises executadas utiliza-se o ambiente de software R. Trata-se de um 

software livre para computação estatística e gráficos. Segundo R-Project (2015), inclui: 

 Habilidade para manipulação e armazenagem de dados; 

 Um conjunto de operadores para matrizes; 

 Uma coleção grande, coerente e integrada de ferramentas intermediárias para 

análise de dados; 

 Recursos gráficos para visualização de dados; 

 Uma linguagem de programação eficaz, simples e bem desenvolvida que inclui 

condições, loops, funções recursivas definidas pelo usuário, mecanismos de 

entrada e saída. 

De acordo com as funcionalidades necessárias para a metodologia, são 

carregadas bibliotecas extras à ferramenta que, pela característica de código aberto, 

podem ser desenvolvidas por diferentes grupos. Utiliza-se os pacotes Caret, ggplot2, 

dplyr, rgeos, corrplot, entre outros recursos para programação e visualização. 

A escolha desta ferramenta deve-se principalmente ao carácter livre, 

disponibilidade para plataformas Windows, MacOS e Unix, ampla utilização na área de 

estatística e presença em referências do estudo como James et al. (2014) e Peng (2015). 
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3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 Seleção de modelo 
 

A análise de relacionamentos entre os dados neste trabalho explora duas 

vertentes: a identificação de variáveis relevantes nos resultados da pesquisa de 

satisfação do usuário e a capacidade de estimar o resultado desta pesquisa a partir do 

desempenho medido nas centrais de atendimento e operação. 

Tratando-se de um conjunto de dados complexo, com elevada dimensão de 

variáveis e reduzido número de observações, a literatura científica direciona para 

abordagens não lineares. Entre estas abordagens encontram-se os algoritmos ensemble, 

que combinam estimadores fracos para a construção de um modelo forte e, segundo 

Natekin e Knoll (2013), tem alcançado aplicações bem-sucedidas em diferentes domínios. 

Friedman (1999) propôs o método ensemble chamado Gradient Boosting 

Machine, aplicável a problemas de classificação e regressão, e posteriormente acrescenta 

uma modificação para o chamado Stochastic Gradient Boosting. (FRIEDMAN, 2002).  

O mesmo método também identifica a importância das variáveis. Desta forma, o 

algoritmo demostra potencial para utilização de acordo com os objetivos do trabalho, 

atendendo tanto o problema de regressão quanto de seleção de variáveis relevantes. 

Considera-se, no escopo desta análise, dados com o mesmo período de coleta, 

de modo que para diferentes intervalos agrupa-se os valores de acordo com o maior 

intervalo. 

Como parte da elaboração da metodologia de análise de relacionamentos, 

utilizando o algoritmo Stochastic Gradient Boosting, é proposto o fluxograma da (FIGURA 

3), que coloca sequencialmente as atividades principais para avaliação da redução 

dimensional e parâmetros para seleção do modelo de aprendizagem. 

Como primeiro passo, são identificadas as fontes, o volume de observações, 

dimensão, intervalos de coleta, ausências e efetuadas análises básicas sobre as 

características das variáveis, na chamada análise exploratória. Esta etapa procura 

conhecer os dados, auxiliando na delimitação dos métodos aplicáveis e identificar as 

variáveis de entrada e saída. As variáveis de entrada são também chamadas de 

estimadores e as variáveis de saída de resultado. Ou seja, as variáveis de entrada são 

aquelas que fazem parte do conjunto de dados utilizado para estimar as variáveis de 

saída. 
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FIGURA 3 - FLUXOGRAMA PARA SELEÇÃO DO MODELO DE TREINAMENTO 

  
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Em seguida verifica-se a necessidade de executar a limpeza de dados. Os 

algoritmos baseados em árvore de decisão têm capacidade de lidar com valores faltantes 

e são robustos para valores atípicos, no entanto, os dados necessitam avaliação para 

permitir a comparação baseada no mesmo conjunto de entrada com algoritmos que não 

tenham as mesmas habilidades. 

O conjunto de dados é dividido para verificar a efetividade do modelo, reservando 

observações para treinamento e observações para validação. 

São propostos cenários para avaliar o impacto de técnicas de redução 

dimensional, técnicas de validação cruzada e parâmetros. Na construção dos cenários, é 

calculado o coeficiente de correlação das variáveis do conjunto de entrada. Este cálculo 

tem por objetivo identificar as variáveis com comportamento semelhante, para eliminar 

redundâncias e consequentemente reduzir a quantidade de variáveis de entrada. Os 

conjuntos resultantes são então submetidos ao ajuste de parâmetros e tipo de validação. 

São customizáveis os seguintes itens: 

 Taxa de aprendizagem  

 Número de elementos na folha 

 Profundidade da árvore 

 Número de iterações 

 Quantidade de elementos e de repetições para validação 

Na próxima etapa ocorre o pré-processamento, envolvendo a normalização que, 

para Han, Kamber e Pei (2012), é fundamental em virtude das diferentes escalas e 

grandezas das variáveis, para que os atributos tenham o mesmo peso. Pela Equação (5), 

os valores das variáveis assumem média nula e desvio padrão unitário. 

 

𝑍 =
𝑋−�̅�

𝜎
                                                              (5) 

onde: 

𝑋: Valor da variável 

�̅�: Valor médio da variável 

𝜎: Desvio padrão 

O algoritmo Gradient Boosting, assim como outros algoritmos baseados em 

árvore, tem como característica a capacidade de lidar com variáveis heterogêneas, de 

modo que a normalização não é mandatória. No caso da análise de componentes 

principais, a normalização faz parte da técnica. 
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Para o treinamento do modelo, utiliza-se o pacote Gradient Boosting Machine 

(GBM), através do pacote Caret para R, que implementa o Stochastic Gradient Boosting. 

Este pacote possui uma função de treinamento que seleciona o conjunto de parâmetros, 

dentro de um número limitado de opções, que apresenta melhor desempenho, ou seja, 

menor erro na validação cruzada. O treinamento é efetuado para cada variável do 

conjunto de saída individualmente. 

O modelo selecionado na fase de treinamento é submetido a um teste, com os 

valores reservados para esta finalidade na etapa de separação dos dados. Com este teste 

é calculado o erro entre o valor real da variável e o valor estimado pelo modelo. 

Para verificação da consistência da abordagem, são executadas simulações com 

diferentes sementes para cada cenário e cada variável de saída. A utilização de sementes 

permite a repetição da simulação nas mesmas condições. Com os dados consolidados, 

calcula-se erro percentual médio absoluto para cada variável, considerando todas as 

simulações e todos os observadores. 

O erro médio absoluto percentual é dado pela Equação (6): 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑛
∑ |

𝑦𝑖−�̂�𝑖

𝑦𝑖
|𝑛

𝑖=1                                           (6) 

onde: 

𝑀𝐴𝑃𝐸: Erro médio absoluto percentual 

𝑛: Número de elementos do conjunto 

𝑖: Elemento 

𝑦𝑖: Valor real da variável y 

�̂�𝑖: Valor estimado da variável y 

O cenário com menor erro é selecionado para o processo de análise de 

relacionamentos. 

 

3.2.2 Elaboração do processo de análise de relacionamentos 
 

Define-se como processo de análise de relacionamentos as tarefas sequenciais, a 

partir do recebimento dos dados e aplicação do modelo selecionado para previsão, para 

identificação de variáveis com comportamento semelhante, identificação de variáveis 

relevantes e estimativa de resultados. 
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Na (FIGURA 4) são colocadas estas tarefas de maneira estruturada e indicam 

como a análise deve ser conduzida. A partir do item 3.2.2.1 os componentes são descritos 

individualmente. 

 
FIGURA 4 - PROCESSO DE ANÁLISE DE RELACIONAMENTOS 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

3.2.2.1 Dados Históricos e Dados do período 

 

Existem duas entradas de dados no processo, uma para o treinamento do modelo 

na função de aprendizagem, identificação de variáveis com elevado coeficiente de 

correlação e variáveis relevantes, e outra para aplicação do modelo em um conjunto onde 

as variáveis de saída são desconhecidas e busca-se antecipar resultados. 

 



 

 

38 

3.2.2.2 Verificação de dados 

 

Os dados recebidos são verificados para identificar as variáveis de entrada e 

saída, possível ausência de valores e o período de vigência. As variáveis de entrada e 

saída estão intimamente relacionadas com o objetivo do estudo, pois refletem o que se 

dispõe de recursos e o que se deseja conhecer. O período de vigência leva em 

consideração o início e fim da série e também os intervalos de coleta, sendo necessário 

respeitar o mesmo intervalo para as tarefas subsequentes. 

Para evitar interpretação incorreta de variáveis nulas, sugere-se como pré-

requisito que os dados recebidos das fontes de dados utilizem um código específico para 

ausências. Ausências nas coletas com menor impacto no valor agrupado não são 

identificáveis neste contexto, como, por exemplo, variáveis com intervalo de coleta diário 

com falhas pontuais em determinados dias.  

 

3.2.2.3 Coeficiente de correlação 

 

Extrai-se dois tipos de análise das variáveis de entrada, com finalidades 

diferentes: o coeficiente de correlação e a importância. O cálculo do coeficiente de 

correlação mostra o grau de dependência linear das variáveis, ou seja, variáveis com 

coeficiente de correlação próximos a 1 ou -1 tem comportamento semelhante no conjunto 

de dados. 

Esta informação permite identificar elementos que mantém coerência de valores e 

abre espaço para ações que sejam refletidas de modo abrangente, para localização de 

discrepâncias entre os observadores e identificação de problemas repetitivos. 

 

3.2.2.4 Agrupamentos 

 

As variáveis altamente correlacionadas são destacadas no conjunto. Para estas 

variáveis recomenda-se o acompanhamento diferenciado, visto que apresentam 

relacionamentos lineares relevantes, ou seja, comportamento similar. 

A partir desta identificação é possível verificar, por exemplo, que determinadas 

situações tem potencial de desencadear atendimento em n outros itens. Outras 

aplicações recomendadas são verificar se o mesmo padrão de comportamento se repete 

nos observadores e avaliar se a linearidade entre indicadores é natural. 
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3.2.2.5 Treinamento do modelo 

 

O treinamento do modelo envolve a utilização de um algoritmo para 

aprendizagem de máquina. O método escolhido precisa ser coerente com o perfil de 

dados disponível, considerando por exemplo volume de observações, dimensão e 

heterogeneidade do conjunto.  

O processo de seleção do modelo, realizado em uma etapa anterior, explora o 

potencial do algoritmo, com o ajuste de parâmetros e cenários com melhor desempenho, 

para então aprofundar a análise do conjunto de dados, aplicado o modelo resultante no 

processo de análise de relacionamentos. 

A seleção do modelo e a análise de relacionamentos necessitam reavaliação e 

atualização, pois, a medida que crescem os dados históricos, o número de observações 

para aprendizagem é incrementado. 

 

3.2.2.6 Importância de variáveis 

 

A importância de variáveis é extraída na tarefa de treinamento. Sua obtenção é 

característica do algoritmo para aprendizagem e pode ser utilizada como ferramenta para 

identificar as entradas com maior relevância no conjunto de dados. 

Com o pré-processamento por análise de componentes principais, as variáveis de 

entrada são substituídas por componentes e a importância é medida por componente. 

Cada componente principal é formado pela combinação linear das variáveis de 

entrada e a participação de cada variável neste componente pode ser verificada através 

do escore fornecido pelo método. Desta forma, para obter as variáveis de entrada 

relevantes para determinada variável de saída é necessário combinar dois itens: os 

componentes principais e os escores. 

 

3.2.2.7 Acompanhamento 

 

Considerando a variação da coleta entre diária, mensal e anual, recomenda-se 

adicionar à rotina de monitoramento da variável a qual indicador está mais fortemente 

associada. Desta forma, a identificação de anormalidades potencialmente permite 

visualizar o impacto na pesquisa de satisfação do cliente, auxiliando na definição de 

prioridades. 
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3.2.2.8 Estimativa 

 

Considerando que as variáveis do conjunto possuem intervalos de coleta 

diferenciados, a aprendizagem utiliza o maior intervalo como referência. No entanto, 

avaliar a tendência em períodos menores permite antecipar resultados e promover ações 

em resposta, o que é realizado em uma tarefa de estimativa. 

Para isto, utiliza-se um intervalo mínimo como referência e amplia-se os valores 

de coleta para o maior intervalo, de modo a simular que as mesmas condições são 

mantidas até a data coleta das variáveis de saída. 

 

3.2.2.9 Análise de Potencial 

 

A análise de potencial apresenta de modo consolidado os resultados da aplicação 

da metodologia, para direcionar rotinas de gestão com maior controle de métricas 

relacionadas aos índices de satisfação dos clientes. 
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4 APLICAÇÃO NA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE ABRADEE 

 

A metodologia proposta é aplicada em um conjunto de dados real, incluindo a 

pesquisa de satisfação do cliente realizada pela Associação Brasileira de Distribuidores 

de Energia Elétrica (ABRADEE), uma sociedade civil de direito privado, atuante no 

desenvolvimento do setor de energia elétrica brasileiro. A entidade reúne 51 

concessionárias de distribuição de energia elétrica - estatais e privadas - atuantes em 

todas as regiões do país e, desde 1999, realiza anualmente estudos com a finalidade de 

promover a busca pela excelência entre as empresas distribuidoras de energia. 

(ABRADEE, 2016). 

O programa Benchmarking da associação implementa um ciclo anual de 

atividades, contemplando Coleta de Dados, Premiação, Seminários de Melhores Práticas, 

Mapa Estratégico e Plano de Ação, representado na (FIGURA 5). 

 
FIGURA 5 - CICLO DO PROGRAMA BENCHMARKING 

 

 
 

FONTE: Adaptado de ABRADEE (2016) 

 
A coleta de dados é composta por indicadores internos tradicionais do setor e a 

percepção dos clientes, através da pesquisa de satisfação realizada pela entidade. 

(ABRADEE, 2016). No decorrer dos anos, a metodologia da pesquisa passou por 

alterações, tendo sido iniciada uma nova série no ano de 2011. De acordo com Instituto 

Innovare (2014, p.7), “entre os objetivos do trabalho, destacam-se: 
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 Apuração do nível de satisfação dos consumidores com a qualidade do 

produto e dos serviços prestados pela distribuidora; 

 Geração de índices que permitam a comparação dos resultados entre todas as 

distribuidoras; 

 Geração de matrizes de apoio à definição de ações de melhoria.“ 

Extrai-se de ABRADEE (2016) que os questionários são organizados em áreas de 

qualidade e valor percebido, onde se distinguem a importância e a satisfação com 

determinados atributos, em uma escala de dez pontos (variando de “ótima” a “péssima”). 

Os temas pesquisados são: fornecimento de energia; informação e comunicação com o 

consumidor; conta de luz; atendimento ao consumidor; imagem da distribuidora; 

responsabilidade social e iluminação pública. Os produtos da pesquisa são 

disponibilizados em relatórios e apresentações individuais e comparativas. 

Com base em cinco critérios de avaliação e 23 indicadores, é realizada uma 

classificação das distribuidoras e concedido o Prêmio ABRADEE (ABRADEE, 2016). Nas 

próximas etapas do ciclo anual são colocadas ações de disseminação para processos de 

melhoria da qualidade.  

Segundo a mesma fonte, o prêmio ABRADEE tem se consolidado como 

referencial da qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica no 

Brasil. Desta forma, em busca de excelência, as empresas distribuidoras têm como 

desejo institucional receber este prêmio, que permite avaliar seu posicionamento no 

mercado e impacta na percepção de clientes, funcionários, fornecedores e investidores.  

As variáveis do conjunto de entrada são obtidas de uma empresa do setor de 

elétrico, membro da ABRADEE, através das centrais de atendimento e operação. Mapas 

e indicadores produzidos pelo IBGE são utilizados de maneira complementar na 

visualização. 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Os dados de estudo apresentam 100 observações, sendo 20 observadores em 

um intervalo de cinco anos consecutivos. O (ANEXO 1) apresenta a lista de variáveis de 

entrada, obtidas através das centrais de atendimento e operações. O (ANEXO 2) 

apresenta a lista de índices calculados pela metodologia da pesquisa de satisfação do 

cliente, que correspondem às variáveis de saída. Os respectivos índices são descritos na 

(TABELA 1). 
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TABELA 1 – ÍNDICES DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO ABRADEE 
 

ÍNDICE NOME DESCRIÇÃO 

IAC Índice de Aprovação 
do Consumidor 

Porcentagem de consumidores que deram nota igual ou maior que sete 
(avaliação “boa” ou “ótima”) para a qualidade dos serviços prestados pela 
distribuidora, desconsiderando aqueles que não souberam ou se 
recusaram a responder. 

IDAT Índice de 
Desempenho do 
Atributo 

Porcentagem de consumidores que deram nota igual ou maior que sete 
(“satisfeito” ou “muito satisfeito”) para cada um dos atributos pesquisados, 
desconsiderando aqueles que não souberam ou se recusaram a 
responder. 

IDAR Índice de 
Desempenho da 
Área 

Porcentagem de consumidores que deram nota igual ou maior que sete 
(“satisfeito” ou “muito satisfeito”) para cada todos atributos de uma área de 
avaliação, desconsiderando aqueles que não souberam ou se recusaram a 
responder 

ISQP Índice de Satisfação 
com a Qualidade 
Percebida 

Soma da taxa de satisfação dos atributos de qualidade percebida, que, por 
sua vez, foi obtida pela multiplicação do IDAT pela sua respectiva 
importância relativa, sem considerar as áreas “Responsabilidade Social” e 
“Iluminação pública”. 

IEQP Índice de Excelência 
da Qualidade 
Percebida 

Soma da taxa de satisfação dos atributos de qualidade percebida, que, por 
sua vez, foi obtida pela multiplicação do IDAT calculado apenas com as 
notas nove e dez (“muito satisfeito”) pela sua respectiva importância 
relativa, sem considerar as áreas “Responsabilidade Social” e “Iluminação 
pública”. 

IIQP Índice de 
Insatisfação com a 
Qualidade Percebida 

Soma da taxa de satisfação dos atributos de qualidade percebida, que, por 
sua vez, foi obtida pela multiplicação do IDAT calculado apenas com as 
notas um e quatro (“muito insatisfeito” e “insatisfeito”) pela sua respectiva 
importância relativa, sem considerar as áreas “Responsabilidade Social” e 
“Iluminação pública”. 

ISCP Índice de Satisfação 
com o Preço 
Percebido 

Soma da taxa de satisfação dos atributos de preço, que, por sua vez, foi 
obtida pela multiplicação do IDAT pela sua respectiva importância relativa. 

ISC Índice de Satisfação 
do Consumidor 

Resultado da ponderação entre o ISQP e a importância relativa da 
qualidade e entre o ISCP e a importância relativa do preço 

IESC Índice de Excelência Resultado da ponderação do ISQP pela importância relativa da qualidade 
e do ISCP pela importância relativa do preço, tendo sido considerados 
apenas os consumidores que deram notas nove ou dez para os atributos 
de qualidade (correspondendo aos que estão “muito satisfeitos”) e notas 
nove ou dez para os atributos de preço (correspondendo aos que os 
avaliaram como “muito barato”). 

IIC Índice de 
Insatisfação do 
Consumidor 

Resultado da ponderação do ISQP pela importância relativa da qualidade 
e do ISCP pela importância relativa do preço, tendo sido considerados 
apenas os consumidores que deram notas um a quatro para os atributos 
de qualidade (correspondendo aos que estão “muito insatisfeitos” ou 
“insatisfeitos”) e notas 1 a 4 para os atributos de preço (correspondendo 
aos que os avaliaram como “muito caro” ou “caro”). 

ISG Índice de Satisfação 
Geral  

Porcentagem de consumidores que deram nota igual ou maior que sete 
(“satisfeito” ou “muito satisfeito”) para a avaliação final da distribuidora, 
desconsiderando aqueles que não souberam ou se recusaram a responder 

IAOP Índice de 
Aproveitamento de 
Oportunidades 

Diferença relativa entre o índice obtido na rodada de pesquisa e o obtido 
na rodada anterior, isto é, a variação percentual em relação ao resultado 
anterior. Este índice é calculado para cada um dos índices gerados na 
metodologia. 

 
FONTE: Adaptado de INSTITUTO INNOVARE (2014). 
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As variáveis possuem intervalos de coleta diferentes. A coleta da pesquisa de 

satisfação do cliente é anual, os indicadores representados pelas variáveis d001, d002 e 

d003 são calculados mensalmente e as demais variáveis são coletadas diariamente. 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DE REGIÕES 

 

As regiões no estado do Paraná, para as quais são coletadas as variáveis que 

compõem o conjunto de dados, são agrupadas conforme o mapa da (FIGURA 6), de 

acordo com a estrutura organizacional por Departamento de Serviços e Manutenção 

(DSM). A relação de DSMs e respectiva composição de municípios é apresentada no 

(ANEXO 3). 

 
FIGURA 6 - MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE DSM 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora com mapas de IBGE (2016). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 SELEÇÃO DE MODELO 

 

5.1.1 Análise exploratória e tratamento do conjunto de dados 
 

A análise exploratória tem como objetivos identificar relacionamentos entre 

variáveis que sejam de interesse ou inesperadas, verificar se existe evidência que 

contrarie a hipótese, verificar se há problemas com os dados coletados (como ausências 

ou erros em medição) ou identificar determinadas áreas onde uma quantidade maior de 

dados precisa ser coletada (PENG 2015). 

Os cenários e ferramentas propostos na análise exploratória apenas transmitem 

uma noção de como os dados se comportam, permitindo identificar grandes discrepâncias 

ou similaridades, e são limitados pela quantidade de levantamentos. 

No planejamento da amostra da pesquisa de satisfação, os municípios são 

agrupados de acordo com a localização e número de consumidores, e são realizados 

sorteios sucessivos para seleção do município, bairro, rua e domicílio (INSTITUTO 

INNOVARE, 2014). Desta forma, as regiões mais populosas e com número maior de 

consumidores apresentam um número maior de participantes na pesquisa. 

Na (TABELA 2) estão apresentadas as 20 regiões com as respectivas população, 

área e densidade demográfica. Observa-se que as regiões são heterogêneas nestes 

quesitos, sendo a DSM 5 de maior e a DSM 3 de menor densidade populacional. 

As distribuições apresentadas na (FIGURA 7), (FIGURA 8) e (FIGURA 9) se 

referem a indicadores da pesquisa de satisfação do cliente, por DSM, em todos os anos 

do intervalo de dados. Estão contempladas nesta visualização as variáveis que 

correspondem aos índices de desempenho da área relativos ao fornecimento de energia, 

conta de luz e preço, respectivamente a002, a011 e a055, descritos no (ANEXO 2). Este 

tipo de representação permite visualizar os valores máximos, mínimos e médias, para 

uma visão generalizada das variáveis com maior ou menor desvio, de modo que é 

possível verificar uma variação significativa da variável a055 em comparação com a002 e 

a011. 
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TABELA 2 – POPULAÇÃO  E DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR DSM 

 

DSM POPULAÇÃO (2010) ÁREA DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

1 496936 19267,941 25,79 

2 472069 9222,720 51,19 

3 264826 15124,149 17,51 

4 218118 8274,717 26,36 

5 1776750 710,388 2501,10 

6 798204 8743,374 91,29 

7 265392 6058,042 43,81 

8 648882 7127,946 91,03 

9 339789 12987,823 26,16 

10 594687 3131,557 189,90 

11 337569 11739,612 28,75 

12 413077 14183,891 29,10 

13 518994 7762,667 44,29 

14 505397 14183,891 35,63 

15 861204 7762,667 110,94 

16 556988 14629,063 38,07 

17 337703 7768,096 43,47 

18 447561 7138,034 62,70 

19 277503 11860,482 23,40 

20 339019 7196,887 47,10 

 
FONTE: Elaborado pela autora com dados de IBGE (2015b). 

 
FIGURA 7 - DISTRIBUIÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO A002 POR DSM 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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FIGURA 8 - DISTRIBUIÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO A011 POR DSM 
 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
 

 
FIGURA 9 - DISTRIBUIÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO A055 POR DSM 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
 

Com o mapa do estado disponibilizado por IBGE (2016) é possível posicionar 

geograficamente os valores coletado. No exemplo da (FIGURA 10), (FIGURA 11), 
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correspondente ao Índice de Excelência, de 2012 a 2015, onde observa-se a distribuição 

e escala. 

 
FIGURA 10 - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO ÍNDICE DE EXCELÊNCIA EM 2012 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora com mapas de IBGE (2016). 
 
 

FIGURA 11 - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO ÍNDICE DE EXCELÊNCIA EM 2013 
 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora com mapas de IBGE (2016). 
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FIGURA 12 - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO ÍNDICE DE EXCELÊNCIA EM 2014 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora com mapas de IBGE (2016). 
 
 

FIGURA 13 - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO ÍNDICE DE EXCELÊNCIA EM 2015 
 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora com mapas de IBGE (2016). 
 

Este tipo de visualização permite que rapidamente se identifiquem as regiões com 

os maiores e menores valores para determinado indicador e também aquelas que 

mantém similaridade. Na escala é possível verificar que o valor global teve redução no 

ano de 2015. 
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Em outro exemplo, (FIGURA 14), apresenta-se a distribuição das variáveis d001 

(representada por pontos) e d002 (representada por linhas) por DSM, no intervalo de 

cinco anos. Observa-se que estas variáveis possuem faixas de operação de acordo com a 

região, e então agrega-se a informação de população em 2010 na (FIGURA 15), 

comparando a relação entre os valores de d001 e d002 e a população pelo gráfico.  

 
FIGURA 14 - DISTRIBUIÇÃO DE D001 E D002 POR DSM 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
 
 

FIGURA 15 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR DSM 
 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora com dados de IBGE (2015b). 
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Observa-se neste caso que a DSM 5 possui a maior população e juntamente com 

as DSMs 10 e 15 apresenta variações reduzidas em comparação com as demais. 

Nesta etapa busca-se também identificar ausência de dados. Nas variáveis s021 

e s028 os valores para todas as DSMs são nulos no ano de 2011, para a variável s031 os 

valores são nulos para todas as DSMs nos anos de 2011 e 2012. Observa-se que as 

variáveis s004, s011, s016, s019 e s026 estão presentes apenas na descrição que consta 

no (ANEXO 1), não possuindo valores no conjunto de dados.  

Os algoritmos baseados em árvore de decisão têm capacidade de lidar com 

dados faltantes. No entanto, considerando-se que a metodologia tem potencial de ser 

avaliada com outro algoritmo, elimina-se as variáveis com ausências, para comparar o 

mesmo conjunto de entrada.  

O conjunto de entrada é então separado, de modo que quatro anos são 

reservados para treinamento e um ano para validação. A separação do conjunto de 

validação pode ocorrer através de uma amostra percentual, opta-se por reservar um ano 

para combinar validação e teste, em virtude do reduzido número de observações. 

 

5.1.2 Construção de cenários e preparação para treinamento 
 

São definidos oito cenários para avaliação, agrupados em duas rotinas de 

simulação. A primeira rotina é executada com os parâmetros padrões do algoritmo no 

pacote GBM para Caret. O número de árvores varia de 50 a 150, a profundidade da 

árvore de um a três, o número de elementos na folha constante dez e a taxa de 

aprendizagem é mantida constante com valor 0,1. O tipo de validação selecionada nesta 

etapa é leave-one-out, que é um caso específico da validação cruzada onde um único 

elemento é removido do conjunto a cada execução, que normalmente exige mais recursos 

para processamento, mas é viabilizada pelo volume pequeno de observações. A segunda 

rotina é executada alterando o tipo de validação para leave-one-out, repetida cinco vezes 

para dez elementos e com cinco elementos, com a taxa de aprendizagem 0,01 ou 0,05, 

quantidade de árvores entre 20 e 1000 e quantidade de elementos na folha cinco ou dez. 

Os parâmetros do algoritmo (taxa de aprendizagem, quantidade de árvores e 

quantidade de elementos no nó folha) são combinados, dentro da faixa especificada, pela 

função de treinamento do pacote GBM e a combinação aplicada ao modelo selecionado é 

aquela que apresenta menor erro na etapa de validação cruzada. 

Para pré-processamento, aplica-se a normalização das variáveis do conjunto de 

entrada ou análise de componentes principais. 
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Os cenários simulados na primeira rotina são: 

A – Conjunto completo; 

B – Conjunto completo e análise de componentes principais; 

C – Conjunto reduzido, com exclusão das variáveis com coeficiente de correlação 

superior a 0,9; 

D – Conjunto reduzido, com exclusão das variáveis com coeficiente de correlação 

superior a 0,9 e análise de componentes principais; 

E – Conjunto reduzido, com exclusão das variáveis com coeficiente de correlação 

superior a 0,8; 

F – Conjunto reduzido, com exclusão das variáveis com coeficiente de correlação 

superior a 0,8 e análise de componentes principais. 

Os cenários simulados na segunda rotina são: 

G – Conjunto completo e análise de componentes principais; 

H – Conjunto completo e análise de componentes principais; 

I – Conjunto completo e análise de componentes principais. 

 

5.1.2.1 Coeficiente de correlação 

 

A (FIGURA 16) apresenta a distribuição do coeficiente de correlação, calculado 

no conjunto de dados completo. A lista de variáveis é colocada em dois eixos e a escala 

de cores representa o valor do coeficiente de correlação no par correspondente das linhas 

vertical e horizontal. As cores azul escuro e vermelho escuro representam elevado 

coeficiente de correlação, sendo o azul positivo e vermelho negativo. 

Observa-se uma nítida separação entre as variáveis do conjunto de entrada, 

localizadas no canto superior esquerdo, e as variáveis de saída, localizadas no canto 

inferior direito. 

Na (FIGURA 17) são colocados apenas as variáveis do conjunto de entrada, para 

apresentar o comportamento do coeficiente de correlação com maior detalhe, seguindo o 

mesmo padrão. 

A correlação entre as variáveis do conjunto de saída, correspondente aos índices 

da pesquisa de satisfação do cliente, não são abordados no estudo por serem 

característica da metodologia da própria pesquisa. 

Na redução do conjunto de dados de entrada, eliminando as variáveis com 

coeficiente de correlação superior a 0,9, são dispensadas as variáveis: s008, s009, s015, 

s017, s018, s024, s027, d001 e d003.  
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Na redução do conjunto de dados de entrada, eliminando as variáveis com 

coeficiente de correlação superior a 0,8, são dispensadas as variáveis: s002, s008, s009, 

s015, s017, s018, s022, s024, s027, s032, i002, i004, i005, i009, i011, i013, i014, d001 e 

d003. 

 
FIGURA 16 - CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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FIGURA 17 - COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO PARA VARIÁVEIS DE ENTRADA 
 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
 

5.1.2.2 Análise de componentes principais 

 

A análise de componentes principais substitui o conjunto de variáveis de entrada 

por componentes, formados pela combinação linear destas variáveis e que mantém o 

percentual de variância desejado para a análise. O número de componentes selecionados 

para a análise está relacionado ao percentual de variância do conjunto de dados que 

deseja representar. A (FIGURA 18) apresenta a contribuição na variância para os 

componentes no conjunto de dados de entrada utilizado no treinamento sem redução de 

variáveis altamente correlacionadas, contendo dados do período de 2011 a 2014.  

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
s0

01
s0

02
s0

03
s0

05
s0

06
s0

07
s0

08
s0

09
s0

10
s0

12
s0

13
s0

14
s0

15
s0

17
s0

18
s0

20
s0

22
s0

23
s0

24
s0

25
s0

27
s0

29
s0

30
s0

32
i0
01

i0
02

i0
03

i0
04

i0
05

i0
06

i0
07

i0
08

i0
09

i0
10

i0
11

i0
12

i0
13

i0
14

i0
15

i0
16

i0
17

i0
18

d0
01

d0
02

d0
03

s001

s002

s003

s005

s006

s007

s008

s009

s010

s012

s013

s014

s015

s017

s018

s020

s022

s023

s024

s025

s027

s029

s030

s032

i001

i002

i003

i004

i005

i006

i007

i008

i009

i010

i011

i012

i013

i014

i015

i016

i017

i018

d001

d002

d003



 

 

56 

FIGURA 18 - CONTRIBUIÇÃO DE COMPONENTES NA VARIÂNCIA 
 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
 

Cada componente principal recebe contribuições das variáveis originais em sua 

formação. A (FIGURA 19) apresenta a contribuição percentual para o primeiro 

componente principal (CP) e a (FIGURA 20) para o segundo componente principal. 

 
FIGURA 19 - CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA CP1 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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FIGURA 20 - CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA CP2 
 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
 

Com a eliminação das variáveis altamente correlacionadas, a formação dos 

componentes é alterada. Apresenta-se na (FIGURA 21) a contribuição dos componentes 

na variância para o conjunto reduzido para coeficiente de correlação superior a 0,8. São 

exibidos os 14 componentes que representam 95% da variância. 

 
FIGURA 21 - CONTRIBUIÇÃO DE COMPONENTES NA VARIÂNCIA PARA SUBCONJUNTO 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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A (TABELA 3) apresenta a contribuição das variáveis na formação dos 

componentes para o conjunto reduzido. 

 
TABELA 3 - FORMAÇÃO DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

CP VARIÁVEL 1 VARIÁVEL 2 VARIÁVEL 3 

1 s025 s029 s013 

2 i010 i017 i016 

3 i006 i018 i012 

4 i008 i016 i006 

5 s005 s007 i003 

6 s030 i015 i003 

7 s007 s030 s006 

8 s010 i006 s005 

9 s005 s001 i006 

10 s007 d002 i012 

11 s001 s020 d002 

12 i012 s014 i001 

13 s007 i006 i003 

14 s013 s014 s023 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 
 

5.1.3 Treinamento e teste do modelo 
 

Os cenários definidos são submetidos ao algoritmo Stochastic Gradient Boosting 

na etapa de treinamento. Neste treinamento o algoritmo deve aprender o comportamento 

do conjunto de dados com base no histórico, ser capaz de identificar as variáveis 

relevantes no conjunto e constituir uma função para prever as variáveis de saída a partir 

das variáveis de entrada. 

Para isto, executa-se cinco simulações para cada variável de saída 

individualmente, utilizando uma semente para permitir a repetição nas mesmas 

condições, em cada cenário proposto: 

A – Parâmetros padrões, validação leave-one-out e conjunto completo; 

B – Parâmetros padrões, validação leave-one-out, conjunto completo e análise de 

componentes principais; 

C – Parâmetros padrões, validação leave-one-out, conjunto reduzido, com 

exclusão das variáveis com coeficiente de correlação superior a 0,9; 
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D – Parâmetros padrões, validação leave-one-out, conjunto reduzido, com 

exclusão das variáveis com coeficiente de correlação superior a 0,9 e análise de 

componentes principais; 

E – Parâmetros padrões, validação leave-one-out, conjunto reduzido, com 

exclusão das variáveis com coeficiente de correlação superior a 0,8; 

F – Parâmetros padrões, validação leave-one-out, conjunto reduzido, com 

exclusão das variáveis com coeficiente de correlação superior a 0,8 e análise de 

componentes principais; 

G – Parâmetros customizados, validação leave-one-out e conjunto completo e 

análise de componentes principais; 

H – Parâmetros customizados, validação cruzada com dez elementos e cinco 

repetições, conjunto completo e análise de componentes principais; 

I – Parâmetros customizados, validação cruzada com cinco elementos, conjunto 

completo e análise de componentes principais. 

A importância de variáveis em cada simulação é somada e ordenada. 

O modelo resultante da aplicação do algoritmo é então utilizado para previsão de 

valores para o subconjunto reservado para validação, correspondente ao ano de 2015. 

 

5.1.4 Avaliação do modelo 
 

Para avaliar o desempenho da previsão de resultados, compara-se o valor 

estimado pelo modelo de aprendizagem em cada cenário, para cada variável, para todos 

os observadores, que correspondem às DSMs, com o valor real do conjunto reservado, 

referente ao ano de 2015, calculando-se o erro percentual médio absoluto. 

Considerando 20 observadores, correspondentes às DSMs, em cinco simulações, 

obtém-se 100 valores estimados para cada variável de saída, ou seja, 65 variáveis 

individualmente, em cada um dos oito cenários. 

Para exemplificar, apresenta-se na (TABELA 4) os resultados da simulação para 

o cenário A. Para treinamento do modelo são utilizados os dados históricos de 2011 a 

2014, a função gerada pelo algoritmo é então aplicada para previsão, utilizando como 

entrada os dados reais do conjunto referente ao ano de 2015. O resultado desta previsão 

posteriormente é comparado com o valor real do conjunto no cálculo do erro. 
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TABELA 4 - VALORES ESTIMADOS PARA A001 NO CENÁRIO A 
 

DSM SIMULAÇÃO 1 SIMULAÇÃO 2 SIMULAÇÃO 3 SIMULAÇÃO 4 SIMULAÇÃO 5 VALOR REAL 

1 88,59 89,35 90,33 87,71 87,99 56 

2 89,31 90,10 92,40 91,29 87,48 95 

3 87,08 87,55 91,29 88,04 89,27 86 

4 88,39 87,36 91,55 88,07 87,29 90 

5 88,77 91,41 91,74 90,99 90,59 90,83 

6 85,96 86,96 87,09 86,74 86,98 96 

7 88,55 88,93 87,95 88,06 85,65 91 

8 87,71 88,97 91,45 89,58 88,04 92 

9 90,27 92,35 90,62 90,61 90,73 89 

10 86,08 86,71 89,66 88,81 88,51 87 

11 89,73 92,97 91,16 92,06 90,92 88 

12 90,03 92,24 92,45 93,39 90,78 94 

13 90,12 92,86 93,47 93,01 91,24 94 

14 90,90 94,20 93,74 93,44 90,63 71 

15 88,46 90,59 91,61 89,87 89,71 90 

16 87,80 89,69 91,67 90,32 90,42 84 

17 89,57 91,75 92,51 90,05 89,87 84 

18 88,50 93,76 93,67 93,63 91,54 87 

19 87,50 90,50 90,30 89,02 90,36 83 

20 89,91 93,54 92,56 93,10 89,74 96 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Na (TABELA 5) são apresentados os valore calculados para o erro percentual 

médio absoluto para as 65 variáveis do conjunto de saída, nos oito cenários propostos. 

 
TABELA 5 - MAPE PARA SIMULAÇÕES GBM POR VARIÁVEL E CENÁRIO 

 

VARIÁVEL A B C D E F G H I 

a001 8,15 8,28 8,04 8,21 7,96 8,45 7,83 7,84 7,86 

a002 13,48 12,98 13,08 12,03 12,82 12,03 11,85 11,40 11,31 

a003 12,38 12,67 12,03 11,93 12,17 12,00 11,49 11,32 11,46 

a004 15,84 15,31 15,08 13,63 15,14 14,00 13,05 13,12 12,97 

a005 13,42 12,32 12,95 12,33 12,80 12,02 11,41 11,10 11,21 

a006 14,35 14,20 14,10 14,85 13,34 13,38 10,86 10,80 11,30 

a007 16,66 15,31 17,82 14,88 15,71 17,04 14,88 12,76 13,12 

a008 19,02 19,17 18,69 20,14 17,81 18,61 14,74 14,35 14,62 

a009 15,96 15,96 15,61 15,03 13,52 14,34 12,41 12,34 12,31 

a010 20,73 24,43 20,03 22,73 19,77 19,84 19,76 18,32 18,57 

a011 4,32 3,95 4,38 3,91 4,33 4,08 3,52 3,53 3,52 
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VARIÁVEL A B C D E F G H I 

a012 3,70 3,77 3,74 3,87 3,64 3,62 3,41 3,46 3,56 

a013 8,58 8,18 8,45 7,27 8,43 7,78 8,45 8,24 8,20 

a014 8,63 8,19 8,63 9,51 8,29 7,74 6,43 6,27 6,31 

a015 6,36 5,17 6,12 6,04 6,11 5,12 4,85 4,65 4,82 

a016 2,54 2,99 2,50 2,78 2,50 2,21 2,13 2,15 2,17 

a017 8,54 8,99 8,42 8,91 8,59 8,83 8,16 8,19 8,14 

a018 9,74 10,29 10,10 10,21 10,38 10,67 9,67 9,73 9,66 

a019 11,17 12,78 11,42 13,16 13,06 13,05 11,68 11,61 11,68 

a020 11,40 11,99 11,22 11,53 11,40 11,51 10,35 10,33 10,35 

a021 9,30 9,07 9,62 9,16 9,38 9,32 8,40 8,39 8,48 

a022 9,48 8,68 9,90 8,83 9,78 8,98 8,54 8,51 8,59 

a023 9,25 8,66 9,54 9,00 9,26 8,77 8,36 8,35 8,42 

a024 7,56 7,25 7,61 7,39 7,45 6,98 6,89 6,94 6,98 

a025 9,06 9,36 9,16 9,52 8,98 9,37 8,94 8,91 8,81 

a026 9,04 9,24 9,27 9,07 9,16 8,72 8,44 8,56 8,52 

a027 8,31 8,34 8,38 8,45 8,15 8,10 7,76 7,70 7,97 

a028 9,71 9,39 9,86 9,81 9,47 9,20 8,88 8,79 8,85 

a029 9,11 8,00 9,41 8,54 8,88 8,58 8,03 8,04 7,98 

a030 10,01 9,53 9,91 9,29 9,94 9,12 8,71 8,66 8,66 

a031 11,69 10,95 12,19 11,33 11,43 10,88 10,78 10,81 10,90 

a032 11,02 12,40 11,13 12,70 10,03 10,63 10,29 10,27 10,71 

a033 10,44 10,13 10,64 10,06 10,36 9,60 9,93 10,06 9,81 

a034 9,40 9,39 9,39 9,58 9,14 9,40 9,29 9,44 9,65 

a035 12,78 12,64 13,10 13,33 12,59 12,58 12,27 12,00 12,21 

a036 10,28 10,82 10,55 11,16 10,30 10,28 9,75 9,61 9,92 

a037 9,43 9,85 9,57 10,65 9,48 9,82 8,50 8,45 9,08 

a038 42,99 45,15 45,28 45,44 44,50 39,30 42,09 44,55 43,77 

a039 106,14 72,37 106,07 72,97 107,56 91,42 85,51 85,71 84,06 

a040 10,25 10,32 10,52 10,16 9,73 9,02 9,29 9,44 9,65 

a041 19,67 17,58 19,67 17,31 19,04 15,51 16,38 16,08 15,93 

a042 26,18 25,30 25,46 23,80 25,19 22,55 23,72 22,09 23,68 

a043 8,51 9,66 8,80 9,86 8,42 8,47 8,91 8,86 8,79 

a044 8,64 8,88 8,86 9,74 8,62 8,27 8,49 8,47 8,50 

a045 9,75 9,38 9,78 10,27 9,75 9,20 9,25 9,21 9,22 

a046 9,98 10,07 10,29 9,93 10,08 9,62 9,76 9,22 9,51 

a047 8,14 8,59 8,15 8,95 7,95 7,23 7,92 7,85 7,85 

a048 7,60 8,42 7,50 8,29 7,33 6,99 7,90 7,69 8,00 

a049 10,44 10,13 10,64 10,06 10,36 9,60 9,93 10,06 9,81 

a050 10,28 10,82 10,55 11,16 10,30 10,28 9,75 9,61 9,92 

a051 22,04 18,60 21,83 17,57 20,39 17,25 17,71 17,83 17,86 
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VARIÁVEL A B C D E F G H I 

a052 17,86 14,42 17,52 14,05 16,70 13,61 14,27 14,44 14,54 

a053 20,90 19,37 20,60 17,78 20,53 18,08 19,17 18,61 18,37 

a054 28,93 25,45 27,96 23,87 26,67 22,45 22,51 22,45 22,83 

a055 379,76 276,07 387,40 313,06 376,08 277,85 296,61 306,71 323,77 

a056 156,57 162,03 168,03 175,53 177,23 144,37 176,01 193,89 213,73 

a057 505,32 366,73 509,06 394,81 467,49 375,21 374,41 382,78 374,98 

a058 391,70 274,85 395,16 328,22 400,35 306,85 299,76 311,97 347,08 

a059 399,22 322,53 408,04 356,45 411,64 325,57 319,09 335,81 326,69 

a060 390,86 283,35 402,87 316,94 392,23 287,09 302,47 316,93 319,02 

a061 24,17 20,01 24,68 20,76 24,31 19,28 20,42 21,42 20,33 

a062 53,76 57,34 51,56 53,12 53,93 46,33 53,59 54,37 54,51 

a063 32,83 31,60 32,33 33,31 34,86 31,71 33,54 31,80 33,64 

a064 21,50 22,98 21,37 22,59 19,66 21,76 22,83 22,86 22,85 

a065 7,69 7,13 7,77 7,39 7,53 7,04 6,70 6,67 6,78 

Média 48,04 39,07 48,76 42,06 47,85 39,06 39,67 40,81 41,76 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Observa-se na (TABELA 5) que os cenários B e F apresentam os menores 

valores médios para o erro, seguidos do cenário H, todos com pré-processamento por 

análise de componentes principais. A redução de variáveis altamente correlacionadas não 

apresenta variação marcante, justamente porque o algoritmo baseado em árvore de 

decisão tem habilidade de lidar com este tipo de condição. 

Entre os cenários, o desvio padrão relativo é maior para a variável a039, no valor 

de 15,20%, e menor para a variável a034, no valor de 1,58%. A alteração de parâmetros e 

o pré-processamento tem potencial para melhoria de resultados, mas também depende 

de outros fatores. Verifica-se que não há discrepâncias extremas comparando-se os 

valores de erro entre os cenários para cada variável, no entanto há grandes diferenças na 

comparação entre variáveis.  

A (TABELA 6) apresenta os valores médios das variáveis cujo erro percentual é 

superior à média e respectivo desvio padrão relativo para avaliar o comportamento nos 

cinco períodos de análise. Através desta visualização, verifica-se que o ano de 2015 

apresenta variações significativas em comparação com os períodos anteriores, 

impactando no resultado dos testes. Em uma análise aprofundada, em nove variáveis 

apresentadas, sete estão diretamente relacionadas ao preço na composição do índice. 
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TABELA 6 - VALORES MÉDIOS E DESVIO PADRÃO 
 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 

DESVIO 
PADRÃO 

RELATIVO 
(%) 

a038 
Índice de Excelência da Qualidade 
Percebida 

54,23 50,81 48,67 51,32 40,89 10,25 

a039 
Índice de Insatisfação com a 
Qualidade Percebida 

1,95 2,09 2,19 1,96 2,76 15,24 

a055 PREÇO 35,28 36,48 35,53 33,60 11,15 35,57 

a056 
O preço da conta (se é caro ou 
barato) 

14,02 12,89 10,61 5,26 5,55 42,21 

a057 

O preço cobrado pela energia elétrica 
comparado às facilidades/ benefícios 
que ela traz (conforto, segurança, 
lazer, praticidade etc,) 

41,72 44,48 41,90 43,49 11,95 37,83 

a058 
O preço cobrado pela energia elétrica 
comparado à qualidade do 
fornecimento de energia 

42,88 44,40 45,42 45,85 13,19 36,79 

a059 
O preço cobrado pela energia elétrica 
comparado ao atendimento oferecido 
pela empresa 

42,67 44,12 44,16 42,43 13,89 35,24 

a060 
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O 
PREÇO PERCEBIDO 

34,26 34,76 34,37 33,05 10,56 35,89 

a062 ÍNDICE DE EXCELÊNCIA 36,15 32,05 32,00 33,50 24,38 13,86 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Como referência, de acordo com DIEESE (2015), em 2014 e 2015 as tarifas 

aumentaram em decorrência da crise hídrica e consequente uso de termoelétricas, de 

modo que a variação média da inflação da energia elétrica no ano de 2015 é: 

 36,4% acumulado no primeiro trimestre; 

 42,3% acumulado no primeiro semestre; 

 58,37% acumulado em 12 meses, encerrando em junho. 

Desta forma, avalia-se que fatores externos ao conjunto de dados tem impacto 

potencial na estimativa e o conjunto de dados atual é limitado para contextos que fazem 

parte do histórico. 

Para o cenário com menor valor de erro, compara-se o erro médio por DSM, 

considerando neste caso todas as variáveis. Os resultados são apresentados na 

(TABELA 7), onde observa-se que os valores mais altos estão localizados nas DSMs 1, 2 

e 14. 
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TABELA 7 - ERRO MÉDIO POR DSM 

 

DSM ERRO MÉDIO 

1 186,52 

2 77,85 

3 17,90 

4 30,92 

5 27,68 

6 57,78 

7 57,10 

8 55,73 

9 8,71 

10 7,89 

11 33,07 

12 7,79 

13 34,38 

14 68,43 

15 11,25 

16 13,48 

17 26,84 

18 23,65 

19 10,76 

20 23,37 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

A seleção do modelo, nestas condições, deve considerar o erro encontrado e os 

recursos disponíveis. Sendo um conjunto de dados complexo, com elevado número de 

variáveis e reduzido número de observações, que possui interferência de fatores externos 

ao conjunto, o erro não inviabiliza a sua utilização e abre espaço para aprimoramentos, 

ampliando o conhecimento que se possui sobre o ambiente. 

 

5.2 PROCESSO DE ANÁLISE DE RELACIONAMENTOS 

 

5.2.1 Aplicação de modelo 
 

O modelo resultante do processo de seleção é utilizado em uma metodologia para 

análise de relacionamentos. A etapa de seleção do modelo otimiza recursos de modelo 
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que análises adicionais são desenvolvidas apenas para aquele que apresentar melhor 

resultado.  

 

5.2.2 Fontes de dados 
 

O processo possui duas inclusões de dados. A primeira de dados históricos, que 

são utilizados na identificação de variáveis altamente correlacionadas, treinamento do 

modelo e identificação de variáveis importantes. A segunda entrada de dados 

corresponde a variáveis do conjunto de entrada para as quais deseja-se estimar o valor 

das variáveis de saída. 

A tarefa de verificação de dados visa identificar a consistência dos intervalos de 

coleta e possíveis ausências. Recomenda-se que as ausências sejam identificadas com 

um código que as diferencie de variáveis nulas e que seja confirmada a mesma 

quantidade de observações para todas as variáveis, selecionando-se os casos completos. 

Nesta etapa também são identificadas as variáveis de entrada e saída nos dados 

históricos, ou seja, as variáveis utilizadas como estimadores e as variáveis que pretende-

se estimar. 

 

5.2.3 Correlação de variáveis e agrupamentos 
 

O cálculo do coeficiente de correlação identifica variáveis com comportamento 

semelhante no conjunto de dados. 

Na (TABELA 8) são agrupadas as variáveis de entrada cujo coeficiente de 

correlação é superior a 0,9 no conjunto em análise. A correlação das variáveis de saída 

não é explorada por fazer parte da metodologia da própria pesquisa de satisfação do 

cliente.  

Os resultados encontrados permitem o monitoramento conjunto das variáveis 

altamente relacionadas, para avaliar ações e reações de maior amplitude. Também 

considera-se identificar DSMs que se distanciam do padrão para investigação. 

Outra aplicação desta informação é encontrar problemas que acompanham 

determinada atividade, como por exemplo uma reclamação que cresce com o crescimento 

do número de clientes e possivelmente representa uma dificuldade não resolvida. 

Como exemplo, a (FIGURA 22) apresenta a distribuição da variável s018, 

representada por linhas, e s027, representada por pontos, onde observa-se o 

comportamento linear. A (FIGURA 23) apresenta as variáveis d003 e i004 em uma 
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distribuição geográfica, onde existe uma tendência de que maiores valores de d003 

implicam em maiores valores de i004. 

 

TABELA 8 – VARIÁVEIS COM COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO SUPERIOR A 0,9 

VARIÁVEL 1 VARIÁVEL 2 

d001 d002 

i004 d003 

s002 s009 

s008 d003, s009, s015, s018, s024, s027 

s009 s015, s018, s027 

s012 s018 

s015 d003, s017, s018, s024, s025, s027, s032 

s017 i009, s024 

s018 s027 

s024 d003, s027, s032 

s025 d003 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 
FIGURA 22 - DISTRIBUIÇÃO DE VARIÁVEIS S018 E S027 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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FIGURA 23 - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE I004 E D003 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 
 

5.2.4 Importância de variáveis e acompanhamento 
 

Por apresentar menor erro médio, utiliza-se como referência o cenário F para 

extrair a importância das variáveis, calculadas pelo algoritmo. Este cenário possui pré-

processamento por análise de componentes principais e conjunto de entrada reduzido, 

com a eliminação de variáveis com coeficiente de correlação superior a 0,8. Com este 

pré-processamento, as variáveis do conjunto original são substituídas por componentes, e 

a importância é dada por componente. As simulações executadas na seleção do modelo 

são utilizadas como referência para extrair as variáveis com maior importância e para 

constituir uma classificação ordenada dos componentes.  

A importância de variáveis, combinada com a contribuição das variáveis na 

formação dos componentes, permite identificar quais variáveis estão mais relacionadas a 

determinado índice na formação do modelo de aprendizagem. O resultado da 

classificação de importância e combinação de variáveis é apresentado na (TABELA 9), 

que pode ser utilizada como referência para identificar as variáveis mais frequentes na 

relação de importância. 
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TABELA 9 - COMPONENTES PRINCIPAIS E VARIÁVEIS DE MAIOR IMPORTÂNCIA  

 

VARIÁVEL 
ESTIMADA 

COMPONENTES 
PRINCIPAIS 

 VARIÁVEIS COM MAIOR PARTICIPAÇÃO 
 NA FORMAÇÃO DO COMPONENTE 

a001 3;2;10 i006,i018,i012; i010,i017,i016; s007,d002,i012 

a002 2,3,13 i010,i017,i016; i006,i018,i012; s007,i006,i003 

a003 2,12,10 i010,i017,i016; i012,s014,i001; s007,d002,i012 

a004 3,2,10 i006,i018,i012; i010,i017,i016; s007,d002,i012 

a005 13,2,14 s007,i006,i003; i010,i017,i016; s013,s014,s023 

a006 4,10,11 i008,i016,i006; s007,d002,i012; s001,s020,d002 

a007 10,11,8 s007,d002,i012; s001,s020,d002; s010,i006,s005 

a008 4,10,11 i008,i016,i006; s007,d002,i012; s001,s020,d002 

a009 4,10,8 i008,i016,i006; s007,d002,i012; s010,i006,s005 

a010 4,9,5 i008,i016,i006; s005,s001,i006; s005,s007,i003 

a011 10,9,12 s007,d002,i012; s005,s001,i006; i012,s014,001 

a012 11,10,14 s001,s020,d002; s007,d002,i012; s013,s014,s023 

a013 4,2,6 i008,i016,i006; i010,i017,i016; s030,i015,i003 

a014 13,14,6 s007,i006,i003; s013,s014,s023; s030,i015,i003 

a015 4,14,13 i008,i016,i006; s013,s014,s023; s007,i006,i003 

a016 8,14,10 s010,i006,s005; s013,s014,s023; s007,d002,i012 

a017 13,5,3 s007,i006,i003; s005,s007,i003; i006,i018,i012 

a018 6,8,13 s030,i015,i003; s010,i006,s005; s007,i006,i003 

a019 9,14,6 s005,s001,i006; s013,s014,s023; s030,i015,i003 

a020 12,14,9 i012,s014,i001; s013,s014,s023; s005,s001,i006 

a021 12,4,1 i012,s014,i001; i008,i016,i006; s025,s029,s013 

a022 4,12,1 i008,i016,i006; i012,s014,i001; i012,s014,i001 

a023 7,4,12 s007,s030,s006; i008,i016,i006; i012,s014,i001 

a024 12,4,7 i012,s014,i001; i008,i016,i006; s007,s030,s006  

a025 2,14,1 i010,i017,i016; s013,s014,s023; i012,s014,i001 

a026 14,9,7 s013,s014,s023; s005,s001,i006; s007,s030,s006 

a027 12,14,7 i012,s014,i001; s013,s014,s023; s007,s030,s006 

a028 10,7,9 s007,d002,i012; s007,s030,s006; s005,s001,i006 

a029 10,4,14 s007,d002,i012; i008,i016,i006; s013,s014,s023 

a030 10,11,9 s007,d002,i012; s001,s020,d002; s005,s001,i006 

a031 4,11,8 i008,i016,i006; s001,s020,d002; s010,i006,s005 

a032 11,9,4 s001,s020,d002; s005,s001,i006; i008,i016,i006 

a033 1,10,9 i012,s014,i001; s007,d002,i012; s005,s001,i006 

a034 7,9,14 s007,s030,s006; s005,s001,i006; s013,s014,s023 

a035 1,8,2 i012,s014,i001; s010,i006,s005; i010,i017,i016 

a036 12,9,7 i012,s014,i001; s005,s001,i006; s007,s030,s006 

a037 4,13,10 i008,i016,i006; s007,i006,i003; s007,d002,i012 
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VARIÁVEL 
ESTIMADA 

COMPONENTES 
PRINCIPAIS 

 VARIÁVEIS COM MAIOR PARTICIPAÇÃO 
 NA FORMAÇÃO DO COMPONENTE 

a038 12,10,9 i012,s014,i001; s007,d002,i012; s005,s001,i006 

a039 2,8,11 i010,i017,i016; s010,i006,s005; s007,d002,i012  

a040 12,9,10 i012,s014,i001; s005,s001,i006; s007,d002,i012 

a041 9,12,3 s005,s001,i006; i012,s014,i001; i006,i018,i012 

a042 12,9,3 i012,s014,i001; s005,s001,i006; i006,i018,i012 

a043 9,12,10 s005,s001,i006; i012,s014,i001; s007,d002,i012 

a044 4,8,12 i008,i016,i006; s010,i006,s005; i012,s014,i001 

a045 12,9,10 i012,s014,i001; s005,s001,i006; s007,d002,i012 

a046 9,11,7 s005,s001,i006; s001,s020,d002; s007,s030,s006 

a047 9,12,11 s005,s001,i006; i012,s014,i001; s001,s020,d002 

a048 9,12,13 s005,s001,i006; i012,s014,i001; s007,i006,i003 

a049 1,9,12 i012,s014,i001; s005,s001,i006; i012,s014,i001 

a050 12,9,7 i012,s014,i001; s005,s001,i006; s007,s030,s006 

a051 8,11,12 s010,i006,s005; s001,s020,d002; i012,s014,i001 

a052 5,6,1 s005,s007,i003; s030,i015,i003; s025,s029,s013 

a053 8,12,10 s010,i006,s005; i012,s014,i001; s007,d002,i012 

a054 11,10,14 s007,d002,i012; s007,d002,i012; s013,s014,s023 

a055 4,10,3 i008,i016,i006; s007,d002,i012; i006,i018,i012 

a056 10,4,6 s007,d002,i012; i008,i016,i006; s030,i015,i003 

a057 4,3,10 i008,i016,i006; i006,i018,i012; s007,d002,i012; 

a058 6,8,4 s030,i015,i003; s010,i006,s005; i008,i016,i006 

a059 6,8,4 s030,i015,i003; s010,i006,s005; i008,i016,i006 

a060 4,3,8 i008,i016,i006; i006,i018,i012; s010,i006,s005 

a061 4,10,8 i008,i016,i006; s007,d002,i012; s010,i006,s005 

a062 10,12,3 s007,d002,i012; i012,s014,i001; i006,i018,i012 

a063 4,2,10 i008,i016,i006; i010,i017,i016; s007,d002,i012 

a064 5,2,14 005,s007,i003; i010,i017,i016; s013,s014,s023 

a065 14,10,12 s013,s014,s023; s007,d002,i012; i012,s014,i001  

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

5.2.5 Estimativa de resultados 
 

O modelo obtido no treinamento é aplicável para estimativa de resultados, 

quando, a partir das variáveis do conjunto de entrada, deseja-se antecipar as variáveis do 

conjunto de saída. Sendo a pesquisa de satisfação do cliente anual, a antecipação 

permite atuar em pontos potencialmente desfavoráveis para melhor desempenho.  
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Para esta estimativa, no entanto, as variáveis são inseridas em um intervalo de 12 

meses para que o intervalo seja compatível com o intervalo utilizado no treinamento. 

Para isto, amplia-se a vigência dos valores coletados, simulando que as mesmas 

condições são mantidas em todo o período para análise, multiplicando-se a soma dos 

valores coletados pela fração de meses faltantes para o período de um ano.  

Para exemplificar, na (TABELA 10) é apresentada a estimativa para a DSM 5, que 

corresponde à DSM com maior população e o respectivo valor real da variável para o ano 

de 2015.  

 
TABELA 10 - ESTIMATIVA DE RESULTADO MENSAL DSM 5 

 

VARIÁVEL ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR REAL 

a001 84,8 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 84,8 84,8 85,3 84,7 84,9 90,83 

a002 89,6 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 89,6 89,6 89,6 89,3 89,3 88,61 

a003 92,4 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,4 92,8 92,1 92,0 88,33 

a004 85,7 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 86,4 85,7 86,3 85,6 87,1 87,5 

a005 88,9 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 89,3 88,2 88,4 87,3 86,7 90 

a006 86,0 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,0 86,0 86,0 86,0 92,5 86,8 84,94 

a007 86,7 88,6 86,8 88,6 89,3 88,6 85,7 85,0 85,5 87,7 90,7 84,3 94,92 

a008 85,4 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 85,4 85,4 85,4 85,4 89,1 86,2 84,17 

a009 87,7 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 87,7 87,7 88,7 86,7 82,5 

a010 82,6 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 81,3 82,6 82,6 84,7 81,8 78,33 

a011 95,7 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 95,0 95,7 95,9 96,4 95,9 97,16 

a012 98,0 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 98,0 98,0 98,2 97,3 96,64 

a013 97,7 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,4 97,1 97,7 97,7 98,0 97,8 97,5 

a014 90,1 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 89,0 90,1 93,2 92,1 97,5 

a015 90,7 89,9 90,3 89,9 89,9 89,9 90,3 90,3 90,7 91,2 92,4 91,8 97,48 

a016 97,8 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,5 97,0 97,8 97,8 96,5 96,8 96,67 

a017 88,5 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,5 90,9 88,6 92,22 

a018 85,9 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 85,6 85,6 86,6 84,2 82,1 94,17 

a019 78,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,0 78,7 78,9 82,5 78,1 90,83 

a020 89,1 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 88,1 88,6 89,1 89,9 89,1 91,67 

a021 89,1 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 88,1 88,6 89,1 89,9 89,1 92,5 

a022 92,0 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,5 92,3 94,5 91,5 92,5 

a023 87,5 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,5 87,5 90,2 87,1 91,67 

a024 93,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 93,4 93,5 93,5 94,8 92,8 92,5 

a025 90,7 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 90,1 90,6 90,8 94,5 91,8 94,17 

a026 88,3 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 88,0 88,3 88,3 90,3 87,9 91,67 

a027 87,2 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 86,6 87,2 87,2 89,0 87,6 90,83 

a028 92,1 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 91,9 92,1 92,5 92,0 92,2 95,78 
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VARIÁVEL ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR REAL 

a029 92,2 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,2 92,2 92,2 91,7 95,83 

a030 92,4 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 92,5 92,4 93,5 93,0 93,8 95,61 

a031 89,7 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,6 89,7 90,8 91,2 94,17 

a032 89,9 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 87,5 88,9 89,4 86,6 89,5 94,96 

a033 86,0 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 85,3 86,0 86,0 87,2 82,5 95,58 

a034 92,0 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 91,0 91,7 91,7 92,0 93,2 92,0 99,13 

a035 91,2 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 91,3 91,5 91,2 92,7 91,7 96,26 

a036 91,2 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 91,4 91,2 91,2 91,9 91,8 94,87 

a037 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 88,0 89,5 88,1 94,96 

a038 55,5 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 55,5 54,4 56,1 52,6 39,68 

a039 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,4 0,39 

a040 87,8 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 88,2 87,8 87,8 86,6 86,2 95,61 

a041 82,5 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,3 82,5 82,1 82,9 80,7 95,41 

a042 79,9 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 79,9 79,9 79,7 79,2 95,24 

a043 91,0 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 89,3 91,0 91,0 91,0 91,4 90,7 94,92 

a044 87,7 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 87,7 87,7 87,7 88,0 87,6 97,46 

a045 92,5 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 91,3 92,0 92,5 91,2 91,5 96,67 

a046 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 85,5 90,0 87,3 94,64 

a047 91,2 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 89,4 90,4 90,3 92,7 92,4 92,4 98,11 

a048 90,0 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 88,5 89,0 89,6 90,0 88,0 89,2 98,1 

a049 86,0 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 85,3 86,0 86,0 87,2 82,5 95,58 

a050 91,2 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 91,4 91,2 91,2 91,9 91,8 94,87 

a051 71,4 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 70,7 71,4 72,2 72,6 70,0 77,5 

a052 79,4 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,9 79,4 79,4 79,4 79,7 77,5 79,17 

a053 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 78,0 77,8 76,3 77,8 76,3 77,5 

a054 61,3 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 61,3 61,3 63,1 62,3 75,83 

a055 49,2 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 49,2 49,2 53,6 50,3 7,92 

a056 11,7 12,6 12,2 12,6 12,6 12,6 12,2 12,2 11,7 12,4 14,9 11,6 2,5 

a057 61,2 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 61,2 61,2 65,9 62,9 9,17 

a058 60,7 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 60,7 60,7 65,9 62,0 10 

a059 59,8 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 59,8 59,8 65,3 63,2 10 

a060 47,1 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 47,1 47,1 51,4 48,2 7,39 

a061 72,1 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 72,1 72,1 73,3 71,3 55,56 

a062 39,3 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 39,3 38,3 40,8 37,8 23,13 

a063 14,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 14,0 14,0 13,5 14,2 28,18 

a064 82,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 81,3 81,8 82,8 82,8 82,3 81,5 80 

a065 90,8 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,5 90,8 90,8 92,0 90,0 92,16 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 
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5.2.6 Análise de potencial 
 

Como resultado da aplicação da metodologia, obtém-se um panorama das 

variáveis de entrada em relação às variáveis de saída. As variáveis com coeficiente de 

correlação superior a 0,8 e os índices afetados pela participação no componente principal 

mais relevante são apresentadas para as variáveis provenientes da central de operações 

na (TABELA 11) e para provenientes da central de atendimento na (TABELA 12). 

 
TABELA 11 - CORRELAÇÃO E IMPORTÂNCIA PARA VARIÁVEIS DA CENTRAL DE OPERAÇÃO 

 

VARIÁVEL CORRELAÇÃO ÍNDICE 

i001 i004 
a020, a021, a022, a024, a027, a033, a035, a036,  

a038, a040, a042, a045, a049, a050 

i002 i008  

i003 i004, i005, i009 a005, a014, a017, a018, a052, a058, a059, a064 

i004 
d003, i001, i003, i005, i009, 

s009, s015, s017, s022, s024, 
s025, s027, s032 

 

i005 d003, i003, i009, s015  

i006  
a001, a004, a005, a006, a008, a009, a010, a013, a014, a015, 
a016,a017, a019, a022, a031, a037, a041, a043, a044, a046, 

a047, a051, a053, a057, a060, a061, a063 

i007   

i008 i002, i014 
a006, a008, a009, a010, a013, a015, a022, a031, a037, a044, 

a055, a057, a060, a061, a063 

i009 
d003, i003, i004, i005, 

i015,s008, s009, s015, s017, 
s018, s022, s024 

 

i010 i011 a002, a003, a025, a039 

i011 i010  

i012  
a001, a004, a007, a011, a020, a021, a024, a027, a033,  

a035, a036, a038, a040, a042, a045, a049, a050 

i013 i016  

i014 i008  

i015 i009 a018, a058, a059 

i016 i013 
a002, a003, a006, a008, a009, a010, a013, a015, a022, a025, 

a031, a037, a039, a044, a055, a057, a060, a061, a063 

i017  a002, a003, a025, a039 

i018  a001, a004 

d001 d002  

d002 d001 a007, a011, a028, a029, a030, a054, a056, a062 

d003 
i004, i005, i009, s002, s008, 

s009, s013, s015, s017, s018, 
s022, s024, s025, s027, s032 

 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 
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TABELA 12 - CORRELAÇÃO E IMPORTÂNCIA PARA VARIÁVEIS DA CENTRAL DE OPERAÇÃO 
 

VARIÁVEL CORRELAÇÃO ÍNDICE 

s001  
a012, a019, a032, a041, 
 a043, a046, a047, a048 

s002 d003, s008, s009, s012, s015, s018, s024, s027  

s003   

s005  
a019, a041, a043, a046,  

a047, a048, a052 

s006  a034 

s007  
a005, a007, a011, a014,  
a017, a023, a028, a029,  

a030, a054, a056, a062, a064 

s008 
d003, i009, s002, s009, s012, s013, s015, 
 s017, s018, s022, s024, s025, s027, s032 

 

s009 
d003, i004, i009, s002, s008, s012, s015,  

s017, s018, s024, s025, s027 
 

s010  a016, a051, a053 

s012 s002, s008, s009, s018, s027  

s013 d003, s008, s015, s018, s022, s024, s027, s032 a026, a065 

s014  
a020, a021, a024, 026, a027, a038, 

a040, a042, a049, a050, a065 

s015 
d003, i004, i005, i009, s002, s008, s009, s013,  

s017, s018, s022, s024, s025, s027, s032 
 

s017 
d003, i004, i009, s008, s009, s015, s018,  

s020, s022, s024, s027, s032 
 

s018 
d003, i009, s002, s008, s009, s012, s013, 

 s015, s017 s022, s024, s025, s027 
 

s020 s017 a012, a032 

s021   

s022 
d003, i004, i009, s008, s013, s015, s017,  

s018, s024, s027, s032 
 

s023  a026, a065 

s024 
d003, i004, i009, s002, s008, s009, s013, s015,  

s017, s018, s022, s025, s027, s032 
 

s025 d003, i004, s008, s009, s015, s018, s024, s027  

s027 
d003, i004, i009, s002, s008, s009, s012, s013,  

s015, s017, s018, s022, s024, s025, s032 
 

s028   

s029 s032  

s030  s018, a023, a034, a058, a059 

s031   

s032 
d003, i004, s008, s013, s015, 
 s017, s022, s024, s027, s029 

 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 



 

 

74 

Estas informações são complementares aos sistemas de monitoramento com 

potencial de indicar o impacto de determinada métrica nos resultados da pesquisa de 

satisfação do cliente. 

Soma-se ainda à análise de potencial, a estimativa de resultados com base nos 

valores coletados no período anterior à pesquisa ABRADEE. Esta estimativa tem como 

finalidade indicar a tendência para determinada métrica. 

A (FIGURA 24) apresenta a estimativa dos índices a002, a006, a011, a017, a028, 

a040 e a055, correspondentes aos índices de desempenho, IDAR, conforme o (ANEXO 

2), para a DSM 5. 

 
FIGURA 24 – VALORES ESTIMADOS PARA IDAR POR MÊS  

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 
O acompanhamento mensal permite verificar a tendência para o índice, no 

entanto, é limitado em virtude da qualidade e abrangência do conjunto de dados de 

entrada. Situações raras dificilmente são identificadas, a influência de fatores externos ao 

conjunto tem impacto nos resultados, bem como o volume de dados históricos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os métodos utilizados na análise de conjuntos de dados dependem fortemente 

das suas características. Abordagens não lineares e combinadas são frequentes em face 

da complexidade crescente em aplicações reais. Itens como tamanho da série, intervalo 

de coleta, quantidade de métricas e observações, tipos de variáveis e principalmente o 

que se busca de conhecimento são indispensáveis para a seleção da técnica. 

Entre as diferentes abordagens existentes, os métodos ensemble e baseados em 

árvore de decisão têm ampla aplicação pelo desempenho, habilidade em lidar com 

conjuntos heterogêneos e facilidade de interpretação, sendo adequados para a 

implementação da metodologia proposta, buscando a identificação de relacionamentos 

entre variáveis do conjunto de dados e uma estimativa para antecipar resultados. 

Na aplicação da metodologia em um conjunto de dados complexo, proveniente de 

três fontes, tendo como saída os índices da pesquisa de satisfação do cliente, o algoritmo 

Stochastic Gradient Boosting em cenários utilizando pré-processamento por análise de 

componentes principais obtém melhores resultados em comparação com aqueles onde 

não é utilizada esta técnica. A redução dimensional empregada, eliminando variáveis 

altamente correlacionadas, não tem impacto significativo com a utilização de árvores de 

decisão e o ajuste de parâmetros é capaz de aprimorar o treinamento em uma faixa de 

operação, evitando o sobreajuste. A seleção do modelo e o processo de análise de 

relacionamento não podem ser generalizados, visto que é necessário avaliar o 

comportamento em relação a alterações com o incremento do volume de dados históricos 

e possíveis alterações nas variáveis que fazem parte do conjunto, como por exemplo, 

pela adição ou descontinuidade de serviços. 

As relações identificadas entre as variáveis não informam de que modo ocorre 

este relacionamento, demandando uma crítica para verificar se é um comportamento 

esperado ou indicativo de anormalidade. A utilização de análise de componentes 

principais exige etapas adicionais para relacionar o conjunto original aos componentes. 

O cálculo do erro percentual médio absoluto mostra diferenças marcantes em um 

grupo de variáveis e determinadas regiões, que reforça a questão de influência de fatores 

externos que afetam a percepção do cliente, ou seja, o conjunto de dados utilizado na 

análise pode não ser suficiente para a estimativa de resultados. Desta forma, a estimativa 

auxilia na identificação de tendência de modo limitado e está sujeita a aprimoramentos a 

medida que se aprimora o conjunto de dados para treinamento. Esta limitação, no 
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entanto, não inviabiliza a utilização da técnica, uma vez que se busca os extrair 

informações úteis dos dados que se possui. 

A metodologia contempla identificar no conjunto de dados disponível quais 

variáveis tem relacionamento de similaridade e quais são relevantes para a variabilidade 

do conjunto, permitindo agregar às informações de monitoramento e gestão o impacto 

potencial da respectiva métrica nos índices de satisfação do cliente. A estimativa de 

resultados indica a tendência de comportamento do índice, de acordo com o histórico e 

com os dados que fazem parte do conjunto, em intervalos de tempo que antecedem a 

realização da pesquisa. 

Desta forma, auxilia no direcionamento de prioridades, verificação de pontos 

críticos para a satisfação do cliente, comparação de relações de linearidade entre regiões 

e ações antecipadas de acordo com a estimativa. 

Esta metodologia é extensível a outros conjuntos de dados com características 

semelhantes, em termos de tipos de variáveis e da relação entre dimensão e quantidade 

de observações. 

Como trabalhos futuros, sugere-se a comparação de resultados do algoritmo 

Gradient Boosting com outro algoritmo com a mesma finalidade, implementação de 

interfaces para processos e visualização de resultados, implantação de sistema de 

controle de prioridades baseado na metodologia, avaliação dos resultados na pesquisa de 

satisfação do cliente após implantação e avaliação do uso de análise de componentes 

principais na identificação de variáveis relevantes. 

Para promover o avanço da ciência, sugere-se estudos adicionais para a 

integração e verificação de qualidade de múltiplas fontes heterogêneas, envolvendo a 

presença de variáveis quantitativas e qualitativas, que permita automatizar etapas, 

ampliar o escopo de trabalho e adicionar fatores de correção para ocorrências com 

potencial de afetar a estimativa de resultados. 
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ANEXO 1 – DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE ENTRADA 

 

Central de atendimento 

Intervalo de coleta: diário. 

 

VARIÁVEL SIGLA DESCRIÇÃO 

s001 AF AFERIÇÃO MEDIDOR 

s002 CA CADASTRO 

s003 AL CALENDÁRIO DE AUTOLEITURA 

s004 CP CONCESSÃO OU PRORROGAÇÃO 

s005 CV CONTRATO DE VENDA DE SERVIÇOS 

s006 DA DÉBITO AUTOMÁTICO 

s007 DC DECLARAÇÃO DE CARGA 

s008 DE DESLIGAMENTO 

s009 DD DEVOLUÇÕES DIVERSAS 

s010 EC ENCERRAMENTO CONTRATUAL 

s011 EP ENQUADRAMENTO PROGRAMA DE DESCONTO ESPECIAL 

s012 CO ENVIO CORRESPONDÊNCIA AO CLIENTE 

s013 FI FISCALIZAÇÃO/INSPEÇÃO 

s014 IE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

s015 LI LIGAÇÃO 

s016 MI MOVIMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

s017 NR NOTA DE RECLAMAÇÃO TÉCNICA 

s018 OF OPERAÇÕES COM FATURAS 

s019 OM OPTANTE MICRO/MINI GERADOR 

s020 OR ORÇAMENTO 

s021 HB PAGAMENTO VIA HOME BANKING - AG. ELETRÔNICA 

s022 RA RECEPÇÃO DE AUTOLEITURA 

s023 RU RELIGAÇÃO DE UC CORTADA 

s024 RD RESSARCIMENTO DE DANOS 

s025 RE RETIRADA DE EQUIPAMENTO 

s026 AS SAZONALIDADE 

s027 SV SEGUNDA VIA 

s028 SA SENHA DE ACESSO - ATENDIMENTO ELETRÔNICO 

s029 SG SERVICOS GERAIS 

s030 ST SERVICOS TÉCNICOS 

s031 SR SOLICITAÇÃO/RECLAMAÇÃO 

s032 TP TROCA DE PADRÃO / EQUIPAMENTO 

s033 CC CADASTRO DE CONTRATOS GRUPO A 

s034 OG OPTANTE GRUPO B 

s035 TR TRANSFERÊNCIA 
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Central de Operações 

Intervalo de coleta: diário. 

 

VARIÁVEL TIPO DE INTERRUPÇÃO DESCRIÇÃO 

i001 Programada Total de interrupções 

i002 Programada Total de kVAh 

i003 Programada Total de consumidores*h 

i004 Programada Duração total de interrupções 

i005 Programada Duração total do atraso de interrupções 

i006 Programada Duração total do adiantamento de interrupções 

i007 Voluntária Total de interrupções 

i008 Voluntária Total de kVAh 

i009 Voluntária Total de consumidores*h 

i010 Voluntária Duração total de interrupções 

i011 Voluntária Duração total do atraso de interrupções 

i012 Voluntária Duração total do adiantamento de interrupções 

i013 Acidental Total de interrupções 

i014 Acidental Total de kVAh 

i015 Acidental Total de consumidores*h 

i016 Acidental Duração total de interrupções 

i017 Acidental Duração total do atraso de interrupções 

i018 Acidental Duração total do adiantamento de interrupções 

 

 

Central de Operações 

Intervalo de coleta: mensal. 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

d001 DEC mensal 

d002 FEC mensal 

d003 Consumidores mensal 
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ANEXO 2 – DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE SAÍDA 

 

VARIÁVEL TIPO DESCRIÇÃO 

a001 IAC ÍNDICE DE APROVAÇÃO DO CONSUMIDOR 

a002 IDAR FORNECIMENTO DE ENERGIA 

a003 IDAT Fornecimento de energia sem interrupção, ou seja, não faltar luz 

a004 IDAT 
Fornecimento de energia sem variação de voltagem, ou seja, sem oscilações, 
sem ficar alternando luz forte com luz fraca 

a005 IDAT 
Rapidez na volta da energia quando falta (ou seja, o tempo que leva para a 
energia voltar, quando falta) 

a006 IDAR INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

a007 IDAT 
Avisar antecipadamente que vai faltar energia quando for fazer algum serviço de 
manutenção ou conserto na rede elétrica 

a008 IDAT Orientação para o uso adequado de energia, para não desperdiçar (economizar) 

a009 IDAT Orientação sobre os riscos e perigos da energia elétrica 

a010 IDAT 
Esclarecimento sobre seus direitos e deveres como consumidor de energia 
elétrica 

a011 IDAR CONTA DE LUZ 

a012 IDAT 
Prazo entre o recebimento da conta e o vencimento (pagamento) da conta 
(número de dias entre o recebimento e o pagamento da conta) 

a013 IDAT Conta de luz sem erros, ou seja, leitura do medidor e cálculos corretos 

a014 IDAT Facilidade de entendimento das informações que estão na conta de luz 

a015 IDAT 
Disponibilidade de locais para pagamento (tais como bancos, casas lotéricas, 
internet, correios etc.) 

a016 IDAT Data do vencimento da conta de luz 

a017 IDAR ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 

a018 IDAT 
Facilidade para entrar em contato com a empresa quando quiser pedir 
informações ou serviços 

a019 IDAT 

Tempo esperando para ser atendido (quando faz contato com a empresa, o 
tempo que aguarda para ser atendido por telefone ou espera atendimento na 
agência/escritório da distribuidora) 

a020 IDAT 
Rapidez dos atendentes no momento do atendimento ao consumidor (rapidez 
da pessoa que o atende por telefone ou na agência/escritório da distribuidora) 

a021 IDAT 
Habilidade do atendente para negociar com o consumidor (autonomia, 
flexibilidade) 

a022 IDAT 

Conhecimento que os atendentes têm sobre o assunto (ou seja, sabe responder 
as perguntas feitas pelo consumidor ou tratar da solicitação feita pelo 
consumidor) 

a023 IDAT 
Facilidade de entendimento das informações dadas pelos atendentes (clareza 
das informações dadas pelos atendentes) 

a024 IDAT Educação dos atendentes, ou seja, atenção, cortesia e respeito ao consumidor 

a025 IDAT 
Prazo informado pela empresa para a realização dos serviços solicitados pelo 
consumidor 

a026 IDAT Solução definitiva do problema, ou seja, resolver o problema de uma vez 

a027 IDAT 
Cumprimento do prazo informado pela empresa para resolver as solicitações 
dos consumidores 

a028 IDAR IMAGEM DA EMPRESA 

a029 IDAT Empresa que respeita os direitos dos consumidores (empresa humana) 

a030 IDAT 
Empresa correta com seus consumidores, que se cometer erros irá corrigir 
(empresa justa) 

a031 IDAT 

Empresa que faz investimentos para fornecer energia e com maior qualidade 
(ou seja, investe em melhorias do fornecimento de energia, como por exemplo, 
faz manutenção em transformadores...em fios... em postes etc.) 

a032 IDAT 
Empresa que busca informar e esclarecer seus consumidores a respeito da sua 
atuação 
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a033 IDAT Empresa que combate fraudes como os gatos, furto de energia, etc. 

a034 IDAT 
Empresa que oferece o mesmo atendimento a todos os consumidores, que não 
faz qualquer tipo de discriminação 

a035 IDAT 
Empresa que está disposta a negociar com seus consumidores (Empresa 
flexível) 

a036 IDAT Empresa que cuida do meio ambiente, da preservação da natureza 

a037 IDAT 
Empresa preparada e bem organizada para atender a sua região em casos de 
tempestades, ventos fortes ou qualquer outra situação de emergência. 

a038 IEQP ÍNDICE DE EXCELÊNCIA DA QUALIDADE PERCEBIDA 

a039 IIQP ÍNDICE DE INSATISFAÇÃO COM A QUALIDADE PERCEBIDA 

a040 IDAR RESPONSABILIDADE SOCIAL 

a041 IDAT 

Empresa que oferece apoio ou realiza programas sociais, como por exemplo, 
programas de incentivo ao esporte, à melhoria da educação e das condições de 
saúde 

a042 IDAT 
Empresa que realiza ou oferece apoio a eventos culturais, como por exemplo, 
realização de shows, exibição de filmes, peças de teatro, exposições etc. 

a043 IDAT 
Empresa preocupada com a prevenção de acidentes com a rede elétrica e 
segurança da população 

a044 IDAT Empresa que investe para levar energia elétrica para regiões não atendidas 

a045 IDAT Empresa que contribui para o desenvolvimento econômico da sua cidade 

a046 IDAT 

Empresa que facilita o acesso dos cidadãos com necessidades especiais 
(idosos, deficientes, etc.) a todas as suas formas de contato e meios de 
comunicação com consumidores 

a047 IDAT 

Empresa honesta, que cumpre com suas obrigações com todos os públicos com 
os quais se relaciona sejam eles consumidores, parceiros, fornecedores, 
governo etc. 

a048 IDAT 
Empresa que oferece boas condições de trabalho a seus funcionários (oferece 
benefícios, investe em treinamento, garante a segurança física do funcionário) 

a049 IDAT Empresa que combate fraudes como os gatos, furto de energia, etc. 

a050 IDAT Empresa que cuida do meio ambiente, da preservação da natureza 

a051 IDAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

a052 IDAT Ter iluminação pública disponível em toda a cidade 

a053 IDAT Ter iluminação de qualidade, ou seja, ruas e praças bem iluminadas 

a054 IDAT 
Cuidados com a manutenção da iluminação em ruas e praças (troca de 
lâmpadas, postes etc) 

a055 IDAR PREÇO 

a056 IDAT O preço da conta (se é caro ou barato) 

a057 IDAT 
O preço cobrado pela energia elétrica comparado às facilidades/ benefícios que 
ela traz (conforto, segurança, lazer, praticidade etc.) 

a058 IDAT 
O preço cobrado pela energia elétrica comparado à qualidade do fornecimento 
de energia 

a059 IDAT 
O preço cobrado pela energia elétrica comparado ao atendimento oferecido pela 
empresa 

a060 ISCP ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O PREÇO PERCEBIDO 

a061 ISC ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR 

a062 IESC ÍNDICE DE EXCELÊNCIA 

a063 IIC ÍNDICE DE INSATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR 

a064 ISG ÍNDICE DE SATISFAÇÃO GERAL 

a065 ISQP ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE PERCEBIDA 
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ANEXO 3 – LISTA DE DSMS E MUNICÍPIOS 

 

DSM Sigla Nome Código do município Nome do município 

1 DSMIRT Irati 4103040 Boa Ventura de São Roque 

1 DSMIRT Irati 4103958 Campina do Simão 

1 DSMIRT Irati 4107736 Fernandes Pinheiro 

1 DSMIRT Irati 4108957 Guamiranga 

1 DSMIRT Irati 4109401 Guarapuava 

1 DSMIRT Irati 4110102 Imbituva 

1 DSMIRT Irati 4110201 Inácio Martins 

1 DSMIRT Irati 4110706 Irati 

1 DSMIRT Irati 4111407 Ivaí 

1 DSMIRT Irati 4113254 Laranjal 

1 DSMIRT Irati 4117800 Palmital 

1 DSMIRT Irati 4119301 Pinhão 

1 DSMIRT Irati 4119608 Pitanga 

1 DSMIRT Irati 4120606 Prudentópolis 

1 DSMIRT Irati 4121505 Rebouças 

1 DSMIRT Irati 4122008 Rio Azul 

1 DSMIRT Irati 4123857 Santa Maria do Oeste 

1 DSMIRT Irati 4127007 Teixeira Soares 

1 DSMIRT Irati 4127965 Turvo 

2 DSMPGO Ponta Grossa 4104659 Carambeí 

2 DSMPGO Ponta Grossa 4104907 Castro 

2 DSMPGO Ponta Grossa 4110508 Ipiranga 

2 DSMPGO Ponta Grossa 4117701 Palmeira 

2 DSMPGO Ponta Grossa 4119400 Piraí do Sul 

2 DSMPGO Ponta Grossa 4119905 Ponta Grossa 

2 DSMPGO Ponta Grossa 4120101 Porto Amazonas 

3 DSMTEL Telêmaco Borba 4101606 Arapoti 

3 DSMTEL Telêmaco Borba 4107009 Curiúva 

3 DSMTEL Telêmaco Borba 4107751 Figueira 

3 DSMTEL Telêmaco Borba 4110078 Imbaú 

3 DSMTEL Telêmaco Borba 4112009 Jaguariaíva 

3 DSMTEL Telêmaco Borba 4117305 Ortigueira 

3 DSMTEL Telêmaco Borba 4121703 Reserva 

3 DSMTEL Telêmaco Borba 4126207 Sapopema 

3 DSMTEL Telêmaco Borba 4126306 Sengés 

3 DSMTEL Telêmaco Borba 4127106 Telêmaco Borba 

3 DSMTEL Telêmaco Borba 4127502 Tibagi 

3 DSMTEL Telêmaco Borba 4128534 Ventania 

4 DSMUVI União da Vitória 4101309 Antônio Olinto 

4 DSMUVI União da Vitória 4102901 Bituruna 
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4 DSMUVI União da Vitória 4106803 Cruz Machado 

4 DSMUVI União da Vitória 4108502 General Carneiro 

4 DSMUVI União da Vitória 4113908 Mallet 

4 DSMUVI União da Vitória 4118600 Paula Freitas 

4 DSMUVI União da Vitória 4118709 Paulo Frontin 

4 DSMUVI União da Vitória 4120309 Porto Vitória 

4 DSMUVI União da Vitória 4125100 São João do Triunfo 

4 DSMUVI União da Vitória 4125605 São Mateus do Sul 

4 DSMUVI União da Vitória 4128203 União da Vitória 

4 DSMUVI União da Vitória 4213609 Porto União 

5 DSMCTA Curitiba 4104253 Campo Magro 

5 DSMCTA Curitiba 4106902 Curitiba 

6 DSMCBN Metropolitana 4100202 Adrianópolis 

6 DSMCBN Metropolitana 4100400 Almirante Tamandaré 

6 DSMCBN Metropolitana 4103107 Bocaiúva do Sul 

6 DSMCBN Metropolitana 4104006 Campina Grande do Sul 

6 DSMCBN Metropolitana 4104204 Campo Largo 

6 DSMCBN Metropolitana 4105201 Cerro Azul 

6 DSMCBN Metropolitana 4105805 Colombo 

6 DSMCBN Metropolitana 4111258 Itaperuçu 

6 DSMCBN Metropolitana 4119152 Pinhais 

6 DSMCBN Metropolitana 4119509 Piraquara 

6 DSMCBN Metropolitana 4120804 Quatro Barras 

6 DSMCBN Metropolitana 4122206 Rio Branco do Sul 

6 DSMCBN Metropolitana 4127882 Tunas do Paraná 

6 DSMCBN Metropolitana 4128633 Doutor Ulysses 

7 DSMLIT Litoral 4101200 Antonina 

7 DSMLIT Litoral 4109500 Guaraqueçaba 

7 DSMLIT Litoral 4109609 Guaratuba 

7 DSMLIT Litoral 4115705 Matinhos 

7 DSMLIT Litoral 4116208 Morretes 

7 DSMLIT Litoral 4118204 Paranaguá 

7 DSMLIT Litoral 4119954 Pontal do Paraná 

8 DSMSJP São José dos Pinhais 4100301 Agudos do Sul 

8 DSMSJP São José dos Pinhais 4101804 Araucária 

8 DSMSJP São José dos Pinhais 4102307 Balsa Nova 

8 DSMSJP São José dos Pinhais 4104105 Campo do Tenente 

8 DSMSJP São José dos Pinhais 4106209 Contenda 

8 DSMSJP São José dos Pinhais 4107652 Fazenda Rio Grande 

8 DSMSJP São José dos Pinhais 4113205 Lapa 

8 DSMSJP São José dos Pinhais 4114302 Mandirituba 

8 DSMSJP São José dos Pinhais 4119103 Piên 

8 DSMSJP São José dos Pinhais 4121208 Quitandinha 

8 DSMSJP São José dos Pinhais 4122305 Rio Negro 
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8 DSMSJP São José dos Pinhais 4125506 São José dos Pinhais 

8 DSMSJP São José dos Pinhais 4127601 Tijucas do Sul 

9 DSMCMO Campo Mourão 4100459 Altamira do Paraná 

9 DSMCMO Campo Mourão 4101705 Araruna 

9 DSMCMO Campo Mourão 4102505 Barbosa Ferraz 

9 DSMCMO Campo Mourão 4103008 Boa Esperança 

9 DSMCMO Campo Mourão 4103909 Campina da Lagoa 

9 DSMCMO Campo Mourão 4104303 Campo Mourão 

9 DSMCMO Campo Mourão 4106555 Corumbataí do Sul 

9 DSMCMO Campo Mourão 4107504 Engenheiro Beltrão 

9 DSMCMO Campo Mourão 4107553 Farol 

9 DSMCMO Campo Mourão 4107702 Fênix 

9 DSMCMO Campo Mourão 4108601 Goioerê 

9 DSMCMO Campo Mourão 4110805 Iretama 

9 DSMCMO Campo Mourão 4112207 Janiópolis 

9 DSMCMO Campo Mourão 4112959 Juranda 

9 DSMCMO Campo Mourão 4113734 Luiziana 

9 DSMCMO Campo Mourão 4114005 Mamborê 

9 DSMCMO Campo Mourão 4115101 Mariluz 

9 DSMCMO Campo Mourão 4115739 Mato Rico 

9 DSMCMO Campo Mourão 4116109 Moreira Sales 

9 DSMCMO Campo Mourão 4116802 Nova Cantu 

9 DSMCMO Campo Mourão 4117271 Nova Tebas 

9 DSMCMO Campo Mourão 4118808 Peabiru 

9 DSMCMO Campo Mourão 4120655 Quarto Centenário 

9 DSMCMO Campo Mourão 4121109 Quinta do Sol 

9 DSMCMO Campo Mourão 4121356 Rancho Alegre D Oeste 

9 DSMCMO Campo Mourão 4122503 Roncador 

9 DSMCMO Campo Mourão 4128005 Ubiratã 

10 DSMMGA Marginá 4107306 Doutor Camargo 

10 DSMMGA Marginá 4107900 Floresta 

10 DSMMGA Marginá 4111100 Itambé 

10 DSMMGA Marginá 4111605 Ivatuba 

10 DSMMGA Marginá 4114104 Mandaguaçu 

10 DSMMGA Marginá 4114203 Mandaguari 

10 DSMMGA Marginá 4114807 Marialva 

10 DSMMGA Marginá 4115200 Maringá 

10 DSMMGA Marginá 4117404 Ourizona 

10 DSMMGA Marginá 4117503 Paiçandu 

10 DSMMGA Marginá 4120408 Presidente Castelo Branco 

10 DSMMGA Marginá 4125308 São Jorge do Ivaí 

10 DSMMGA Marginá 4126256 Sarandi 

11 DSMPVI Paranavaí 4100608 Alto Paraná 

11 DSMPVI Paranavaí 4100905 Amaporã 
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11 DSMPVI Paranavaí 4102208 Atalaia 

11 DSMPVI Paranavaí 4105904 Colorado 

11 DSMPVI Paranavaí 4106704 Cruzeiro do Sul 

11 DSMPVI Paranavaí 4107108 Diamante do Norte 

11 DSMPVI Paranavaí 4107801 Floraí 

11 DSMPVI Paranavaí 4108908 Guairaçá 

11 DSMPVI Paranavaí 4110300 Inajá 

11 DSMPVI Paranavaí 4110904 Itaguajé 

11 DSMPVI Paranavaí 4111308 Itaúna do Sul 

11 DSMPVI Paranavaí 4112603 Jardim Olinda 

11 DSMPVI Paranavaí 4113502 Loanda 

11 DSMPVI Paranavaí 4115002 Marilena 

11 DSMPVI Paranavaí 4115903 Mirador 

11 DSMPVI Paranavaí 4116505 Nova Aliança do Ivaí 

11 DSMPVI Paranavaí 4116901 Nova Esperança 

11 DSMPVI Paranavaí 4117107 Nova Londrina 

11 DSMPVI Paranavaí 4118006 Paraíso do Norte 

11 DSMPVI Paranavaí 4118105 Paranacity 

11 DSMPVI Paranavaí 4118303 Paranapoema 

11 DSMPVI Paranavaí 4118402 Paranavaí 

11 DSMPVI Paranavaí 4119707 Planaltina do Paraná 

11 DSMPVI Paranavaí 4120200 Porto Rico 

11 DSMPVI Paranavaí 4121000 Querência do Norte 

11 DSMPVI Paranavaí 4123303 Santa Cruz de Monte Castelo 

11 DSMPVI Paranavaí 4123600 Santa Inês 

11 DSMPVI Paranavaí 4123709 Santa Isabel do Ivaí 

11 DSMPVI Paranavaí 4123956 Santa Mônica 

11 DSMPVI Paranavaí 4124202 Santo Antônio do Caiuá 

11 DSMPVI Paranavaí 4124608 São Carlos do Ivaí 

11 DSMPVI Paranavaí 4124905 São João do Caiuá 

11 DSMPVI Paranavaí 4125902 São Pedro do Paraná 

11 DSMPVI Paranavaí 4126702 Tamboara 

11 DSMPVI Paranavaí 4127304 Terra Rica 

11 DSMPVI Paranavaí 4128302 Uniflor 

12 DSMUMU Umuarama 4100509 Altônia 

12 DSMUMU Umuarama 4100707 Alto Piquiri 

12 DSMUMU Umuarama 4103370 Brasilândia do Sul 

12 DSMUMU Umuarama 4103479 Cafezal do Sul 

12 DSMUMU Umuarama 4105508 Cianorte 

12 DSMUMU Umuarama 4105607 Cidade Gaúcha 

12 DSMUMU Umuarama 4106605 Cruzeiro do Oeste 

12 DSMUMU Umuarama 4107256 Douradina 

12 DSMUMU Umuarama 4107520 Esperança Nova 

12 DSMUMU Umuarama 4108320 Francisco Alves 
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12 DSMUMU Umuarama 4109104 Guaporema 

12 DSMUMU Umuarama 4109906 Icaraíma 

12 DSMUMU Umuarama 4110409 Indianópolis 

12 DSMUMU Umuarama 4110607 Iporã 

12 DSMUMU Umuarama 4111555 Ivaté 

12 DSMUMU Umuarama 4112405 Japurá 

12 DSMUMU Umuarama 4113007 Jussara 

12 DSMUMU Umuarama 4114708 Maria Helena 

12 DSMUMU Umuarama 4117206 Nova Olímpia 

12 DSMUMU Umuarama 4118857 Perobal 

12 DSMUMU Umuarama 4118907 Pérola 

12 DSMUMU Umuarama 4122602 Rondon 

12 DSMUMU Umuarama 4125357 São Jorge do Patrocínio 

12 DSMUMU Umuarama 4125555 São Manoel do Paraná 

12 DSMUMU Umuarama 4126108 São Tomé 

12 DSMUMU Umuarama 4126801 Tapejara 

12 DSMUMU Umuarama 4126900 Tapira 

12 DSMUMU Umuarama 4127205 Terra Boa 

12 DSMUMU Umuarama 4127908 Tuneiras do Oeste 

12 DSMUMU Umuarama 4128104 Umuarama 

12 DSMUMU Umuarama 4128625 Alto Paraíso 

12 DSMUMU Umuarama 4128807 Xambrê 

13 DSMAPA Apucarana 4101150 Ângulo 

13 DSMAPA Apucarana 4101408 Apucarana 

13 DSMAPA Apucarana 4101507 Arapongas 

13 DSMAPA Apucarana 4101655 Arapuã 

13 DSMAPA Apucarana 4101853 Ariranha do Ivaí 

13 DSMAPA Apucarana 4102109 Astorga 

13 DSMAPA Apucarana 4103206 Bom Sucesso 

13 DSMAPA Apucarana 4103305 Borrazópolis 

13 DSMAPA Apucarana 4103503 Califórnia 

13 DSMAPA Apucarana 4103800 Cambira 

13 DSMAPA Apucarana 4104402 Cândido de Abreu 

13 DSMAPA Apucarana 4106852 Cruzmaltina 

13 DSMAPA Apucarana 4107603 Faxinal 

13 DSMAPA Apucarana 4108106 Flórida 

13 DSMAPA Apucarana 4108551 Godoy Moreira 

13 DSMAPA Apucarana 4108700 Grandes Rios 

13 DSMAPA Apucarana 4110003 Iguaraçu 

13 DSMAPA Apucarana 4111506 Ivaiporã 

13 DSMAPA Apucarana 4112108 Jandaia do Sul 

13 DSMAPA Apucarana 4112504 Jardim Alegre 

13 DSMAPA Apucarana 4113106 Kaloré 

13 DSMAPA Apucarana 4113429 Lidianópolis 
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13 DSMAPA Apucarana 4113601 Lobato 

13 DSMAPA Apucarana 4113759 Lunardelli 

13 DSMAPA Apucarana 4114500 Manoel Ribas 

13 DSMAPA Apucarana 4114906 Marilândia do Sul 

13 DSMAPA Apucarana 4115507 Marumbi 

13 DSMAPA Apucarana 4115754 Mauá da Serra 

13 DSMAPA Apucarana 4116307 Munhoz de Melo 

13 DSMAPA Apucarana 4117297 Novo Itacolomi 

13 DSMAPA Apucarana 4119657 Pitangueiras 

13 DSMAPA Apucarana 4122107 Rio Bom 

13 DSMAPA Apucarana 4122172 Rio Branco do Ivaí 

13 DSMAPA Apucarana 4122651 Rosário do Ivaí 

13 DSMAPA Apucarana 4122701 Sabáudia 

13 DSMAPA Apucarana 4123402 Santa Fé 

13 DSMAPA Apucarana 4125001 São João do Ivaí 

13 DSMAPA Apucarana 4125803 São Pedro do Ivaí 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4100103 Abatiá 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4101101 Andirá 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4101903 Assaí 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4102406 Bandeirantes 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4102703 Barra do Jacaré 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4103602 Cambará 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4104709 Carlópolis 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4106001 Congonhinhas 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4106100 Conselheiro Mairinck 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4106407 Cornélio Procópio 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4109005 Guapirama 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4109708 Ibaiti 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4111001 Itambaracá 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4111704 Jaboti 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4111803 Jacarezinho 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4112306 Japira 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4112801 Joaquim Távora 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4112900 Jundiaí do Sul 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4113403 Leópolis 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4116604 Nova América da Colina 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4117008 Nova Fátima 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4117214 Nova Santa Bárbara 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4119202 Pinhalão 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4120705 Quatiguá 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4121307 Rancho Alegre 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4121802 Ribeirão Claro 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4121901 Ribeirão do Pinhal 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4122909 Salto do Itararé 
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14 DSMCPO Cornélio Procópio 4123105 Santa Amélia 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4123204 Santa Cecília do Pavão 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4123907 Santa Mariana 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4124004 Santana do Itararé 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4124103 Santo Antônio da Platina 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4124301 Santo Antônio do Paraíso 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4124707 São Jerônimo da Serra 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4125407 São José da Boa Vista 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4126009 São Sebastião da Amoreira 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4126405 Sertaneja 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4126603 Siqueira Campos 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4127809 Tomazina 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4128401 Uraí 

14 DSMCPO Cornélio Procópio 4128500 Wenceslau Braz 

15 DSMLNA Londrina 4100806 Alvorada do Sul 

15 DSMLNA Londrina 4102802 Bela Vista do Paraíso 

15 DSMLNA Londrina 4103404 Cafeara 

15 DSMLNA Londrina 4103701 Cambé 

15 DSMLNA Londrina 4105102 Centenário do Sul 

15 DSMLNA Londrina 4108007 Florestópolis 

15 DSMLNA Londrina 4109203 Guaraci 

15 DSMLNA Londrina 4109807 Ibiporã 

15 DSMLNA Londrina 4111902 Jaguapitã 

15 DSMLNA Londrina 4112702 Jataizinho 

15 DSMLNA Londrina 4113700 Londrina 

15 DSMLNA Londrina 4113809 Lupionópolis 

15 DSMLNA Londrina 4116000 Miraselva 

15 DSMLNA Londrina 4116406 Nossa Senhora das Graças 

15 DSMLNA Londrina 4120002 Porecatu 

15 DSMLNA Londrina 4120333 Prado Ferreira 

15 DSMLNA Londrina 4120507 Primeiro de Maio 

15 DSMLNA Londrina 4122404 Rolândia 

15 DSMLNA Londrina 4124509 Santo Inácio 

15 DSMLNA Londrina 4126504 Sertanópolis 

15 DSMLNA Londrina 4126678 Tamarana 

16 DSMCEL Cascavel 4101051 Anahy 

16 DSMCEL Cascavel 4103057 Boa Vista da Aparecida 

16 DSMCEL Cascavel 4103354 Braganey 

16 DSMCEL Cascavel 4103453 Cafelândia 

16 DSMCEL Cascavel 4104055 Campo Bonito 

16 DSMCEL Cascavel 4104451 Cantagalo 

16 DSMCEL Cascavel 4104600 Capitão Leônidas Marques 

16 DSMCEL Cascavel 4104808 Cascavel 

16 DSMCEL Cascavel 4105003 Catanduvas 
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16 DSMCEL Cascavel 4106308 Corbélia 

16 DSMCEL Cascavel 4107124 Diamante do Sul 

16 DSMCEL Cascavel 4107546 Espigão Alto do Iguaçu 

16 DSMCEL Cascavel 4108650 Goioxim 

16 DSMCEL Cascavel 4109302 Guaraniaçu 

16 DSMCEL Cascavel 4109757 Ibema 

16 DSMCEL Cascavel 4110052 Iguatu 

16 DSMCEL Cascavel 4113304 Laranjeiras do Sul 

16 DSMCEL Cascavel 4113452 Lindoeste 

16 DSMCEL Cascavel 4115457 Marquinho 

16 DSMCEL Cascavel 4116703 Nova Aurora 

16 DSMCEL Cascavel 4117057 Nova Laranjeiras 

16 DSMCEL Cascavel 4120150 Porto Barreiro 

16 DSMCEL Cascavel 4120903 Quedas do Iguaçu 

16 DSMCEL Cascavel 4122156 Rio Bonito do Iguaçu 

16 DSMCEL Cascavel 4123824 Santa Lúcia 

16 DSMCEL Cascavel 4124020 Santa Tereza do Oeste 

16 DSMCEL Cascavel 4127858 Três Barras do Paraná 

16 DSMCEL Cascavel 4128658 Virmond 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4101002 Ampére 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4102604 Barracão 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4102752 Bela Vista da Caroba 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4103024 Boa Esperança do Iguaçu 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4103156 Bom Jesus do Sul 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4104501 Capanema 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4106571 Cruzeiro do Iguaçu 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4107207 Dois Vizinhos 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4107405 Enéas Marques 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4107850 Flor da Serra do Sul 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4108403 Francisco Beltrão 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4114351 Manfrinópolis 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4115408 Marmeleiro 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4116950 Nova Esperança do Sudoeste 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4117255 Nova Prata do Iguaçu 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4119004 Pérola d Oeste 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4119251 Pinhal de São Bento 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4119806 Planalto 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4120358 Pranchita 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4121406 Realeza 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4121604 Renascença 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4122800 Salgado Filho 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4123006 Salto do Lontra 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4123808 Santa Izabel do Oeste 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4124400 Santo Antônio do Sudoeste 
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17 DSMFBL Francisco Beltrão 4125209 São Jorge d Oeste 

17 DSMFBL Francisco Beltrão 4128609 Verê 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4105300 Céu Azul 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4107157 Diamante D Oeste 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4108304 Foz do Iguaçu 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4110953 Itaipulândia 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4115606 Matelândia 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4115804 Medianeira 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4116059 Missal 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4121257 Ramilândia 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4123501 Santa Helena 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4124053 Santa Terezinha de Itaipu 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4125456 São José das Palmeiras 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4125704 São Miguel do Iguaçu 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4125753 São Pedro do Iguaçu 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4126355 Serranópolis do Iguaçu 

18 DSMFOZ Foz do Iguaçu 4128559 Vera Cruz do Oeste 

19 DSMPTO Pato Branco 4103222 Bom Sucesso do Sul 

19 DSMPTO Pato Branco 4104428 Candói 

19 DSMPTO Pato Branco 4105409 Chopinzinho 

19 DSMPTO Pato Branco 4105706 Clevelândia 

19 DSMPTO Pato Branco 4106456 Coronel Domingos Soares 

19 DSMPTO Pato Branco 4106506 Coronel Vivida 

19 DSMPTO Pato Branco 4108452 Foz do Jordão 

19 DSMPTO Pato Branco 4109658 Honório Serpa 

19 DSMPTO Pato Branco 4111209 Itapejara d Oeste 

19 DSMPTO Pato Branco 4114401 Mangueirinha 

19 DSMPTO Pato Branco 4115309 Mariópolis 

19 DSMPTO Pato Branco 4117602 Palmas 

19 DSMPTO Pato Branco 4118501 Pato Branco 

19 DSMPTO Pato Branco 4121752 Reserva do Iguaçu 

19 DSMPTO Pato Branco 4124806 São João 

19 DSMPTO Pato Branco 4126272 Saudade do Iguaçu 

19 DSMPTO Pato Branco 4126652 Sulina 

19 DSMPTO Pato Branco 4128708 Vitorino 

20 DSMTDO Toledo 4102000 Assis Chateaubriand 

20 DSMTDO Toledo 4107538 Entre Rios do Oeste 

20 DSMTDO Toledo 4108205 Formosa do Oeste 

20 DSMTDO Toledo 4108809 Guaíra 

20 DSMTDO Toledo 4110656 Iracema do Oeste 

20 DSMTDO Toledo 4112751 Jesuítas 

20 DSMTDO Toledo 4114609 Marechal Cândido Rondon 

20 DSMTDO Toledo 4115358 Maripá 

20 DSMTDO Toledo 4115853 Mercedes 
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20 DSMTDO Toledo 4117222 Nova Santa Rosa 

20 DSMTDO Toledo 4117453 Ouro Verde do Oeste 

20 DSMTDO Toledo 4117909 Palotina 

20 DSMTDO Toledo 4118451 Pato Bragado 

20 DSMTDO Toledo 4120853 Quatro Pontes 

20 DSMTDO Toledo 4127403 Terra Roxa 

20 DSMTDO Toledo 4127700 Toledo 

20 DSMTDO Toledo 4127957 Tupãssi 

 


