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Análise de Regressão Linear Múltipla II



A senhorita Jolie, gerente do departamento de RH da

empresa TEMCO, objetiva estudar o comportamento médio

dos salários dos funcionários dos mais diversos setores da

empresa. Para tanto, baseando-se numa amostra aleatória de

46 funcionários da empresa, ela propôs os seguintes

modelos de regressão:

Exemplo

salario = 0 + 1 educ +  (1)

salario = 0 + 1 anosemp + n (2)

salario = 0 + 1 educ + 2 anosemp +  (3)

Como a gerente pode avaliar a qualidade de ajuste dos modelos?
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COEFICIENTE DE EXPLICAÇÃO

ou

COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO
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Resultado: SST = SSE + SSR

Parcela da variabilidade 

de y que é explicada pelas 

variáveis do modelo

Parcela da variabilidade 

de y que não é explicada 

pelas variáveis do modelo

SST

SSE2R 
Proporção da variabilidade de y que é

explicada pelo conjunto de variáveis

explicativas.

Coeficiente de Explicação



Voltando ao Exemplo
salario = 0 + 1 educ + 

salario = 0 + 1 educ + 2 anosemp + 

salario = 0 + 1 anosemp + n
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Variáveis explicativas no modelo R2

Educ 60,4%

Anosemp 58,6%

Educ e Anosemp 74,0%

Voltando ao Exemplo
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O departamento de RH desconfia que a variável EXPPREV

(experiência anterior, em anos) não é importante para

explicar o salário dos funcionários, uma vez que os recém-

contratados passam por um treinamento antes de iniciar as

atividades na empresa. Pede-se, então: acrescente a variável

ao modelo de regressão linear múltipla e verifique o que

acontece com o R2?

Voltando ao Exemplo
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Salário vs EXPPREV
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Correlação: 0,03



Salário vs EXPPREV
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Coeficiente de Determinação

Fato: Quanto maior o número de variáveis independentes,

maior será o valor de R2.

Isso pode vir a ser um problema ao se comparar modelos, já que

modelos com um número maior de variáveis tenderão a ter um R2

maior do que um modelo, eventualmente equivalente, em termos

de qualidade, com um número menor de variáveis.



11

R2 – ajustado
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O acréscimo de variáveis não acarreta

necessariamente um aumento em R2
a.

Valor ajustado pelo número de variáveis
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Variáveis explicativas no modelo        R2 Ra
2

Educ 60,3%       59,5%

Anosemp 58,6%       57,6%

Educ e Anosemp 73,9%       72,8%

Educ, Anosemp e Expprev 74,1%       72,2%

Voltando ao Exemplo


