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RESUMO 

 

A tecnologia se tornou um dos principais assuntos da atualidade, e cada vez mais vem 

ganhando espaço e surpreendendo com sua evolução ao passar dos anos. 

Diariamente surgem inúmeros dados no mundo inteiro, prestes a serem analisados 

com o intuito de se obter informações relevantes. Uma das principais técnicas para 

análise de dados, é o Machine Learning, a qual nesse trabalho foi utilizada para 

realizar a previsão salarial de futebolistas do jogo Fifa. As técnicas de Regressão 

Linear Múltipla e Redes Neurais Artificiais, foram estudadas, aplicadas e comparadas 

a fim de prever os salários dos jogadores que se encontram no jogo “FIFA’”. Para as 

duas técnicas, foram utilizados os mesmos conjuntos de dados para o treinamento e 

teste, com o intuito de comparar as técnicas. Por fim, após a aplicação e comparação 

das métricas retornadas pelos modelos, é notável uma ligeira vantagem na aplicação 

da técnica de Regressão Linear Múltipla, sendo assim, o método escolhido para a 

previsão salarial de futebolistas do jogo Fifa 

 

 

Palavras-chaves: Futebol, Jogo Fifa, Machine Learning, Previsão Salarial, 

Regressão. 
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ABSTRACT 

 

With every passing day, the role of technology in our lives is continuously inceasing. 

Its evolution has had a shocking effect on various industries and services. Data 

collecton and analysis play a key part in these advances. Machine Learning is a recent 

technique used for data analysis. It was used to predict the salary of footballers in FIFA 

videogames. Using Multiple Linear Regression and Artificial Neural Networks 

techniques that make progressively linear predictions, data were determined, applied, 

and projected to predict player salaries in FIFA videogames. With  both techniques, the 

same data sets were used for training and testing, in order to obtain fair results and 

comparisons. Finally, after applying and comparing the return measures of the models, 

we noticed the use of the slight regression in the advantage of the Multiple Linear 

technique. Thus, we concluded that these were the methods chosen for the salary 

forecast of players in FIFA videogames. 

 

Keywords: Soccer, Fifa Game, Machine Learning, Salary Prediction, Regression. 
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1 Introdução  

O futebol é uma apaixonante modalidade esportiva, sendo um dos esportes 

mais queridos entre os brasileiros, despertando paixões inexplicáveis. Durante uma 

partida de futebol, algumas ações, como as finalizações, as faltas, as vitórias e até 

mesmo os salários que os jogadores recebem, podem ser contabilizados e analisados 

posteriormente por analistas, jornalistas e até mesmo os fãs desse esporte tão 

apaixonante. 

Devido à sua crescente expressão econômica nos últimos anos, as profissões 

voltadas aos esportes têm interessado pesquisadores e profissionais envolvidos com 

a gestão e com o marketing esportivo (GIGLIO, 2019). Dessa forma, as análises 

podem ser usadas na intenção de promover melhorias e diminuição de erros, como 

por exemplo, na contratação de jogadores, com a intenção de saber qual jogador é 

melhor para cada time, e se os custos a serem investidos nesse jogador irá trazer um 

retorno positivo para o time, seja por títulos ou marketing. De acordo com o autor, 

Garganta: 

 

“Dispondo hoje em dia de uma vasta gama de meios  e métodos,  

aperfeiçoados ao longo dos anos, treinadores e investigadores procuraram 
acender à informação veiculada através da análise de jogo e nela procuram 
benefícios para aumentarem os conhecimentos acerca do jogo e melhorarem 

a qualidade da prestação desportiva dos jogadores e das equipas”.  

(GARGANTA, 2001)  

 

Quando o assunto é jogo de futebol para múltiplos videogames, logo surge o 

nome “FIFA”, que é um dos jogos eletrônicos mais jogados no mundo inteiro e um dos 

preferidos entre aqueles que amam estes tipos de jogos, principalmente jogos de 

futebol. Há mais de 20 anos o jogo é desenvolvido pela Electronic Arts Inc., podendo 

ser jogado por plataformas como Nintendo, Playstation, Xbox, celular, computador, e 

diversas outras plataformas. A versão mais atual do jogo se encontra no site oficial, 

https://www.ea.com/pt-br/games/fifa/fifa-21. 

Na maioria das vezes, a forma como o qual se aproxima da realidade, tanto em 

termos gráficos como em termos de interação, além de manter as atualizações 

constantes, fazendo com que os times e jogadores sempre representem o momento 

atual dos mesmos, deixam as pessoas que jogam “FIFA” fascinadas pelo jogo. 

Pensando na forma em que o jogo se aproxima da realidade, e trazendo essa 

ideia para o projeto, o foco é empregar modelos estatísticos para previsão salarial dos 
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jogadores numa base proveniente do jogo “FIFA”, e analisar como se comporta tal 

variável.  

Um modelo a ser utilizado nesse trabalho, que permite realizar a previsão 

salarial, é o Modelo de Regressão Linear Múltipla (MRLM). O MRLM é uma técnica 

multivariada, onde a principal finalidade é a obtenção de uma relação matemática 

entre a variável a ser estudada (variável resposta) e as demais variáveis (variáveis 

explicativas). Geralmente quando no gráfico de dispersão das variáveis, uma reta 

consegue resumir bem a distribuição dos dados, usamos ela para fazer a predição 

dos dados. No MRLM, temos uma variável resposta e duas ou mais variáveis 

auxiliares. 

Será utilizado também o modelo de Redes Neurais Artificiais (RNAs), que tem 

como inspiração o sistema nervoso humano. Segundo Braga, Carvalho e Ludemir 

(2000), em RNAs, o procedimento usual na solução de problemas passa inicialmente 

por uma fase de aprendizagem, em que um conjunto de exemplos é apresentado para 

a rede, a qual extrai automaticamente as características necessárias para representar 

a informação fornecida.  

Portanto esse trabalho tem como propósito a aplicação de MRLM e RNAs para 

a previsão salarial, com base nas outras variáveis da base de dados do jogo "FIFA”. 

O trabalho contém sete capítulos, sendo os primeiros para introduzir e 

apresentar os objetivos, logo a seguir, é definido o conceito de machine learning, 

servindo como base para os capítulos de RNAs e MRLM, fechando assim a parte 

teórica. Então, é feita a preparação e aplicação dos modelos, tendo por fim, a 

conclusão do trabalho. 
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1.1 Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é analisar se o uso dos modelos MRLM e RNAs 

podem auxiliar na previsão salarial de jogadores do jogo "FIFA". 

 

Objetivos Específicos 

 

• Analisar e estudar técnicas de modelagem Estatística utilizando Machine 

Learning. 

• Extrair os dados provenientes do jogo “FIFA”. 

• Aplicar Modelos de MRLM e RNAs. 

• Analisar e comparar os resultados dos modelos de predição. 

• Definir o melhor modelo de previsão para salários de futebolistas do jogo Fifa. 
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1.2 Justificativa 

 

Pensando nos salários exorbitantes de alguns jogadores, que são sempre 

muito questionados pela mídia, não só futebolística, mas também em outras áreas, 

citados e tratados como injustos por muitos, a proposta é analisar e prever o quanto o 

jogador deve ganhar devido as suas características dentro do jogo. 

A folha salarial de uma equipe de futebol, quando se trata de times que estão 

nas principais ligas do mundo, é consideravelmente grande. Por esse motivo, é 

preciso ser feito um estudo para que investimentos sejam refletidos em resultados ou 

futuro retorno. Vale ressaltar, que no mundo do futebol, a maioria dos investimentos, 

compras e negócios, envolve valores milionários. 

Segundo Coelho (2013), mediante a importância que o esporte apresenta 

atualmente, e tudo o que ele abrange, surge a necessidade de exploração do tema 

marketing esportivo e da análise de fatores relacionados aos profissionais do esporte 

de forma individual. E não seria diferente com o futebol, que tem uma grande 

importância no cenário nacional, e cada vez mais vem sendo analisado conjuntamente 

e individualmente por analistas da área. 

O projeto se torna muito interessante, pelo fato de usar técnicas estatísticas na 

previsão dos salários, e trabalhar com o Machine Learning, um assunto muito utilizado 

na atualidade.  
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2 Machine Learning 

 

 Tendo início em 1959, o termo “machine learning” foi criado por Arthur Samuel, 

engenheiro do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). E o mesmo definiu o 

conceito como “um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de 

aprender sem terem sido programados para tal”. Com o avanço da tecnologia, e 

consequentemente, da internet, que gera uma quantidade enorme de informações, 

surge a necessidade de tornar o conteúdo gerado, organizado e automatizado, dando 

espaço para o termo ganhar forma, pois tem como finalidade analisar os dados para 

prever padrões.  

 A tradução do termo machine learning, pode ser definida como aprendizado de 

máquina, e o aprendizado é realizado de três formas: supervisionada, não 

supervisionada e de reforço. No trabalho em questão, foi aplicado o aprendizado 

supervisionado, onde estão inseridas as técnicas MRLM e alguns modelos de RNAs, 

entre eles, a rede de Perceptrons de Múltiplas Camadas. Nesse tipo de aprendizado 

é fornecido um banco de dados que é utilizado para ensinar a máquina e reconhecer 

padrões e semelhanças através do mapeamento das relações entre as entradas e 

saídas do modelo.  

 As técnicas de MRLM e RNAs buscam estudar o comportamento de uma 

variável resposta (saída), com base na associação entre duas ou mais variáveis 

independentes (entradas) que geralmente possuem uma boa correlação com a 

variável resposta. Com isso, é possível realizar as previsões salariais de jogadores do 

jogo “FIFA”. 

 

3 Regressão Linear Múltipla 

 

 Um Modelo de Regressão Linear busca estudar a relação entre uma variável 

resposta, cujo valor deverá ser previsto, e as suas variáveis explicativas. De acordo 

com Silvestre (2021), um modelo de regressão que envolve mais de uma variável 

regressora é denominado modelo de regressão múltipla. Sabendo disso, o Modelo de 

Regressão Linear Múltipla (MRLM) pode ser expresso da seguinte maneira:  

 

yi =  β0 + β1Xi1 +  β2 Xi2 + ⋯ + βkXik +  εi,   (1) 
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onde: 

• yi  é a variável resposta;  

• β0, β1, β2, ..., βk são os parâmetros desconhecidos a serem estimados; 

• Xi1 , Xi2 , ..., Xik  é o i-ésimo nível das k variáveis independentes (i =1, 2, ..., n); 

• εi  é o erro que está associado à distância entre o valor observado e o valor 

estimado. Os erros devem seguir uma distribuição normal, com uma variância 

constante e média zero, além de serem independentes e identicamente 
distribuídos. 

 

O objetivo do MRLM é obter uma maior explicação através das variáveis 

escolhidas, mas sempre pensando no menor número de variáveis possível, para 

diminuir os custos, tempo e obtendo resultados semelhantes. Um fator muito 

importante para as variáveis explicativas, é que elas tenham uma boa correlação com 

a variável resposta, formando um plano de regressão. A Figura 1 apresenta um gráfico 

com a representação de um plano de regressão linear múltipla, com a variável 

resposta (𝑌), e duas variáveis explicativas (𝑋1 e 𝑋2). A distribuição dos pontos no 

gráfico permite a estimação de um plano (�̂�), o qual é usado para realizar previsões. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1veis_aleat%C3%B3rias_independentes_e_identicamente_distribu%C3%ADdas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1veis_aleat%C3%B3rias_independentes_e_identicamente_distribu%C3%ADdas
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Figura 1 – Regressão Linear Múltipla 

 

Fonte: Hastie, Robert e Jerome (2009, p. 45) 

3.1 Método dos Mínimos Quadrados 

 

Para facilitar o tratamento do MRLM, é melhor se ele for expresso na notação 

matricial. A equação (2) para o modelo em forma matricial é dada por:   

 

𝐲 = 𝐗𝛃 +  𝛆,                                  (2) 

 

onde: 

 

y = [

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

], X = [

1 𝑥11 𝑥12 … 𝑥1𝑘

1
⋮
1

𝑥21

⋮
𝑥𝑛1

𝑥22

⋮
𝑥𝑛2

…
⋱
…

𝑥1𝑘

⋮
𝑥𝑛𝑘

], β = [

𝛽0

𝛽1

⋮
𝛽𝑘

], 𝜺 = [

𝜀1

𝜀2

⋮
𝜀𝑛

]. 

 

Sobre as diferentes matrizes, expressas na equação (2), podemos falar que:   
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-  y, é o vetor coluna (n x 1) contendo os valores da variável resposta; 

-  X (n x k), é uma matriz que contém os valores da variável explicativa, com n = 1, ..., 

n e j = 1, ..., k; 

-  β, é o vetor coluna (k x 1) dos parâmetros a serem estimados; 

-  𝛆, é o vetor coluna (n x 1) dos erros. 

 

A estimação dos parâmetros, é feita através do método dos mínimos 

quadrados, onde o objetivo é minimizar o erro quadrático total (∑ ( 𝛆𝐢)
𝟐𝐧

𝐢=𝟏 ): 

 

S(𝛃) =  ∑ ( 𝛆𝐢)𝟐𝐧
𝐢=𝟏 = 𝛆′𝛆 = (𝐲 − 𝐗𝛃)′(𝐲 − 𝐗𝛃) = 𝐲 ′𝐲 − 𝟐𝛃′𝐗′𝐲 +  𝛃′𝐗′𝐗𝛃   (3) 

 

E, para obter o mínimo da função S(𝛃), é preciso fazer a derivação e igualar o 

resultado igual a zero, sendo assim: 

 

 

da maneira que, simplificando: 

 

𝐗′𝐗𝛃 = 𝐗′𝐲 =>   𝛃 = (𝐗′𝐗)−𝟏𝐗′𝐲,    (4) 

 

tal que: 

 

 

 

Logo o modelo de regressão linear múltipla ajustado, é dado por: 
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𝐘 =  𝐗𝛃.̂       (5) 

 

e o vetor de resíduos: 

 

�̂� = 𝐘 − 𝐘.̂       (6) 

 

3.2 Análise de resíduos 

 

O MRLM tem como pressupostos a normalidade, homocedasticidade e 

aleatoriedade dos resíduos (εi), ou seja, os erros devem seguir uma distribuição 

normal com esperança zero e variância constante. Geralmente quando é observado 

algum valor de resíduo muito grande e um tanto diferente dos outros, pode ser que 

esse valor seja um outlier, dependendo do quão diferente for esse ponto, pode 

interferir no resultado do modelo. Um exemplo é apresentado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Exemplo de outlier 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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O ponto A na Figura 2, mostra um comportamento diferente dos demais pontos, 

considerado um possível outlier, que tem um impacto muito grande nos coeficientes 

do MRLM, sendo assim chamado de ponto de influência. Após análises, se notado 

que o outlier realmente piora o modelo e é um ponto sem sentido, é viável a exclusão 

desse ponto da amostra. No entanto, caso esse ponto não esteja errado e seja 

importante para a construção do modelo, deverá ser levado em conta, juntamente com 

os seus impactos. 

 

3.3 Escolha do melhor modelo 

 

Uma boa escolha das variáveis explicativas para o modelo, implicam em um 

bom resultado, é possível diminuir o número de variáveis, sem alterar o desempenho 

e assertividade do modelo.  

Pensando nisso, se levar em conta todos os modelos possíveis e um número 

de k-variáveis regressoras, a quantidade de modelos total a ser analisados, seria de 

(2^k) - 1 modelos de regressão, excluindo o modelo sem nenhuma variável.  

Para a escolha do melhor modelo final, é utilizado aquele que obtiver o melhor 

resultado, sendo esse, o que apresentar uma maior semelhança dos salários previstos 

comparados com os salários reais. E uma das formas de analisar isso, é através da 

regressão por passos, onde existem três maneiras de serem trabalhadas: Passo Atrás 

(Backward), Passo a Frente (Forward) e Passo a Passo (Stepwise). 

E para isso, será utilizado a Soma dos Quadrados da Regressão, conhecida 

também como SQReg, que representa as distâncias quadráticas dos valores previstos 

em relação à média aritmética. Essa fórmula, é expressada por: 

 

SQReg =  ∑ (𝐧
𝐢=𝟏 𝐘𝐢 − 𝐘)𝟐 = 𝛃𝐓𝐗𝐓𝐲 − 𝐧𝐘𝟐 .                             (7) 

 

3.3.1 Passo Atrás (Backward) 

 

Esse algoritmo inicia com todas as possíveis variáveis do modelo de regressão, 

e a cada etapa, de acordo com o desempenho, uma variável pode vir a ser descartada. 

Caso o algoritmo não aponte mais nenhuma variável a ser descartada, o processo é 

interrompido, indicando o melhor modelo. 
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A decisão de retirada da variável, é feita após o cálculo da estatística do teste,  

dada pela expressão (8): 

 

SQRegc −SQRegr

σ̂2
,               (8) 

na qual  temos: 

• σ̂2 =
SQRes

n−p
  é o estimador de 𝜎2 e correspondente ao ajuste do modelo 

completo contendo todas as variáveis regressoras daquele passo; 

• SQRegc é a soma de quadrados da regressão do modelo completo; 

• SQRegr é a soma de quadrados da regressão do modelo reduzido; 

 a subtração dos SQReg do modelo completo (c) e do modelo reduzido (r), caso a 

estatística do teste for maior que a estatística F com 1 e (n -p=n-m-1) graus de 

liberdade, o modelo completo deve ser escolhido. 

O processo é realizado para as m-variáveis do modelo completo, sendo retirada 

uma por vez, e calculando o SQReg, e a estatística do teste respectivamente. Caso 

estatística do teste for menor que a estatística F, deverá ser refeito o processo, sendo 

considerado agora o modelo (n-m-1) variáveis, levando em conta a variável removida.  

 

3.3.2 Passo a Frente (Forward) 

 

Nesse algoritmo, deve-se ajustar primeiramente, o modelo reduzido, e a cada 

etapa, ir adicionando uma nova variável. O modelo completo agora, se dá a cada 

adição de uma nova variável, calculando a estatística do teste. 

Se a estatística F com 1 e (n-m) graus de liberdade for maior que a estatística 

do teste calculada com a nova variável adicionada, o modelo deve ser considerado o 

modelo completo, continuando o processo, ou finalizando se não houver mais 

variáveis. 

 

3.3.3 Passo a Passo (Stepwise) 

 

Nesse algoritmo, deve-se ajustar primeiramente, o modelo reduzido, e a cada 

etapa, ir adicionando uma nova variável. O modelo completo agora, se dá a cada 

adição de uma nova variável, calculando a estatística do teste. 
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Se a estatística F com 1 e (n-m) graus de liberdade for maior que a estatística 

do teste calculada com a nova variável adicionada, o modelo deve ser considerado o 

modelo completo, continuando o processo, caso tenha mais variáveis a serem 

adicionadas. 

Após a adição de todas as variáveis possíveis, deve ser feito o passo para trás, 

onde o modelo completo terá k-variáveis, e será feito a retirada de cada variável 

calculando a estatística do teste. Se a estatística do teste for menor que a estatística 

F com 1 e (n-k-1) graus de liberdade, deverá ser retirada a variável, considerado o 

novo modelo como completo. 

 

3.4 Validação do modelo de regressão 

 

Para a validação, usaremos dados que não foram utilizados na construção do 

modelo, e de acordo com os resultados dos testes, será definido o melhor modelo. 

Geralmente o conjunto de dados é dividido em dados de treino que é usado para a 

construção do modelo e dados de teste, que é usado para a validação do mesmo. 

 Como medida de ajuste do MLRM, temos o coeficiente de determinação 

(conhecido também como R2) que varia entre o intervalo de 0 a 1, sendo que, quanto 

mais próximo ao valor 1, mais explicativo é o modelo. O coeficiente de determinação 

é obtido da seguinte forma:    

 

R2 = 1 − 
Variância Residual

Variância Total
= 1 − 

∑ (yi  − ŷi)n
i=1

2

∑ (yi  − y̅i)2n
i=1

.    (9) 

 

Com o aumento significativo de variáveis no modelo, é preciso corrigir o valor 

de R², e quanto maior o número de variáveis usadas para gerar o modelo, menor será 

o valor R² ajustado, ou seja, a quantidade de variáveis usadas no modelo, influencia 

no valor de R² ajustado, dado pela fórmula: 

 

R²ajustado = 1 − 
n − 1

n − (k + 1)
 (1 − R2).    (10) 
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3.5 Transformação Box-Cox 

 Como o modelo a ser utilizado parte do pressuposto da normalidade, quando 

temos dados que não seguem uma distribuição normal, um dos caminhos é fazer a 

transformação dos dados, através do método de Box-Cox. 

A transformação Box-Cox é uma importante técnica estatística, usada para 

obter uma variância mais estabilizada e normalizar os dados. Ela é bastante 

conhecida, por resolver problemas de modelagem onde é apresentado 

heterocedasticidade ou falta de normalidade.  

A classe geral de transformação de Box-Cox, é definida por: 

                                            

                     (11) 

 

 

Para a escolha de lambda, será usado o valor que maximiza a expressão: 

                               

                  (12) 

 

Com isso, será possível fazer a transformação para a obtenção da normalidade, 

e consequentemente, a realização dos modelos preditivos.  

É importante lembra que, após realizar a transformação Box-Cox dos dados 

para a variável resposta Y para o lambda escolhido, realizar o ajuste e seleção do 

melhor modelo, para retornar as previsões na mesma escala da variável original é 

preciso fazer a transformação inversa de Box-Cox, conforme a Tabela 1. Se forem 

construídos intervalos de confiança ou predição, estes também deverão ter seus 

valores retornados à escala original. 

 

Tabela 1 – Aplicação da transformação Box-Cox e retorno à escala original, de acordo com o valor λ.  

Lambda Transformação Box-Cox Retorno à escala original 

λ ≠ 0 



 1)( −
=

y
y  ( )   /1)( 1+= yy  

λ = 0 )ln()( yy =   )exp( )(yy =  

Fonte: Silvestre (2021). 
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4 Redes Neurais Artificiais 

 

As Redes Neurais Artificiais são inspiradas na estrutura neural do cérebro 

humano, onde através de técnicas computacionais, buscam obter conhecimento 

através de informações (experiências). O sistema nervoso humano é formado por uma 

rede de neurônios, responsável pelos pensamentos, emoções, ações voluntárias 

como (correr, andar, pular...), dentre outras.  

Assim como o sistema nervoso humano, as redes neurais artificiais têm uma 

rede de neurônios onde eles se comunicam, e compartilham características entre si , 

recebendo e processando informações, a fim de se obter conhecimento. Para 

alcançarem bom desempenho, as redes neurais empregam uma interligação maciça 

de células computacionais simples denominadas “neurônios” ou unidades de 

processamento” (HAYKIN, 2001), assim como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Redes Neurais Artif iciais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 As camadas são classificadas da seguinte maneira: 

• Camada de Entrada: na qual os dados são apresentados à rede. 

• Camadas Ocultas: as quais recebem os dados da camada de entrada ou 
de outra camada oculta anterior, e os direcionam à camada seguinte, 
realizando cálculos intermediários necessários para obter os resultados 

desejados. 

• Camada de Saída: é a camada final na qual saem os resultados após o 

treinamento. 
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   Os dados (𝑥1, 𝑥2, ... 𝑥𝑛) após serem apresentados à rede, são apresentados 

às sinapses conectadas aos neurônios, sendo multiplicada pelos pesos (𝑤11 , 𝑤12 , ... 

𝑤𝑗𝑘), e nos neurônios é feito a soma ponderada dos valores recebidos. Com isso, 

matematicamente, temos: 

 

𝑢𝑘  =  ∑ 𝑤𝑘𝑗  𝑥𝑗
𝑚
𝑗=1 .        (13) 

e 

𝑦𝑘 =  𝜑(𝑢𝑘),       (14) 

onde:  

• 𝑥𝑗  – Dados de entrada;  

• 𝑤𝑘𝑗  – Pesos sinápticos;  

• 𝑦𝑘  – Dados de saída;  

• 𝜑 (. ) – Função de ativação. 

 

4.1 Algoritmo de treinamento 

 

A rede neural de Perceptrons de Múltiplas Camadas tem uma ou mais camadas 

ocultas com número indeterminado de neurônios. Para treinar essa rede, é utilizado o 

algoritmo de retropropagação do Erro. A ideia do algoritmo de retropropagação é, 

atribuir valores aleatórios para os pesos, fazer o cálculo dos valores dos neurônios da 

camada oculta e de saída, e através do erro que é calculado na camada de saída da 

rede, recalcular e fazer a correção dos pesos, repetindo esse processo, até obter o 

menor erro possível. Isso pode ser retratado nos seguintes passos: 

 

1. Inicializar atribuindo valores aleatórios para os pesos da rede. 

2. Apresentar os dados de entrada à rede, e calcular o valor da função de 

erro de acordo com a variável y. 

3. Calcular os valores dos gradientes para cada peso da rede e atualizar 

os pesos de forma iterativa. 

4. Se o erro chegar ao limiar estabelecido anteriormente ou atingir o valor 
máximo de iterações, a rede está treinada, caso contrário, repete o 

processo número 3.  
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4.2 Funções de ativação 

 

Em RNAs, é essencial ter uma função de ativação, que faz a transformação 

não-linear nos dados de entrada, possibilitando a capacidade de aprender e realizar 

tarefas mais complexas. Existem diversas funções de ativação, e alguma das 

principais são as funções sigmoide, tangente Hiperbólica (TanH), Unidade Linear 

Retificada (ReLU), entre outras. 

 

4.2.1 Sigmoide 

 

A função sigmoide é escrita da seguinte forma: 

 

                                                         𝑓(𝑥)  =  1 + 𝑒−𝑥 .                              (15) 

 

A vantagem dessa função, é que ela não é linear, mais especificamente no 

formato de um S, com resultados em forma binária. 

 

4.2.2 Tangente Hiperbólica (TanH) 

 

Como forma escalonada da função sigmoide, temos a função TanH escrita da 

seguinte forma: 

                                            𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) =
2

(1 + 𝑒−2𝑥 )−1
.                                  (16) 

 

Variando de –1 a 1, a função TanH funciona de forma muito parecido à função 

sigmoide, e também é não linear, mas simétrica em relação a origem. 

 

4.2.3 Unidade Linear Retificada (ReLU) 

 

Para a função ReLU, temos: 

 

𝑓(𝑥)  =  𝑚𝑎𝑥 (0,𝑥).                              (17) 
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A função ReLU também não é linear, com uma particularidade de não ter 

valores negativos, sendo zero o menor valor para essa função, fazendo com que 

apenas alguns neurônios sejam ativados.   

 

4.3 Validação cruzada 

 

Para a avaliação da rede, será utilizada a validação cruzada K-Fold, onde os 

dados são divididos em 4 subconjuntos, sendo preciso realizar quatro rodadas de 

treinamento e teste. Em cada rodada, são usados três subconjuntos para o 

treinamento (75% dos dados) dos dados e um subconjunto para o teste (25% dos 

dados), como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 – Exemplo de validação cruzada 

 

Fonte: Kennington (2022) 

 

 Após o treinamento e teste para todas rodadas, é calculada a média das 

métricas coletadas. O treinamento deve ser interrompido, quando houver o menor erro 

possível e com uma grande capacidade de generalização. 

 

As RNAs se constituem em uma importante técnica estatística que vem sendo 

utilizada em diversos trabalhos, como reconhecer comandos de voz, reconhecimento 
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por imagem, auxiliando na detecção e prevenção de fraudes, dentre outras. No 

trabalho em questão, ela será utilizada para prever resultados, aprendendo através 

de padrões das informações. 

 

5 Preparação de dados 

  

Os dados foram retirados do site “Kaggle”, 

https://www.kaggle.com/stefanoleone992/fifa-21-complete-player-dataset, o qual 

contém as informações sobre os jogadores em um banco de dados com 106 colunas 

e 18944 observações, sobre o jogo “FIFA 21”.  

 O FIFA precisa da licença das ligas, times e jogadores, para oferecer 

autenticidade na hora de jogar, e com isso, aumenta a proximidade do jogo com a 

realidade. 

Como nem todos os times e jogadores são licenciados, para esse trabalho, 

serão utilizados todos os times da liga Premier League (campeonato inglês). Então, 

consequentemente, todos os 654 jogadores que atuam na Premier League (e estão 

no FIFA), constam no desenvolvimento do trabalho. A seguir, no Quadro 1, estão 

apenas os 50 jogadores mais bem remunerados na liga inglesa. 

   

Quadro 1 – Jogadores mais bem pagos (Liga Inglesa) 

Nome Salários em euros 

K. De Bruyne 370000 

S. Agüero 300000 

R. Sterling 270000 

S. Mané 250000 

M. Salah 250000 

Bernardo Silva 230000 

H. Kane 220000 

V. van Dijk 210000 

R. Mahrez 210000 

A. Laporte 200000 

Ederson 195000 

Bruno Fernandes 195000 

Roberto Firmino 190000 

P. Pogba 190000 

N. Kanté 190000 

K. Walker 170000 

P. Aubameyang 170000 

H. Son 165000 
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J. Vardy 160000 

Alisson 160000 

I. Gündoğan 160000 

Fabinho 155000 

A. Martial 155000 

A. Robertson 155000 

Thiago 150000 

G. Wijnaldum 150000 

M. Rashford 150000 

Gabriel Jesus 150000 

De Gea 150000 

Rodri 145000 

João Cancelo 140000 

H. Ziyech 140000 

Rodrigo 140000 

J. Henderson 140000 

R. Jiménez 140000 

T. Werner 135000 

T. Alderweireld 130000 

G. Bale 130000 

A. Lacazette 125000 

Jorginho 125000 

H. Lloris 125000 

D. van de Beek 125000 

Lucas Moura 120000 

Azpilicueta 120000 

H. Maguire 120000 

Ricardo Pereira 120000 

M. Kovačić 120000 

Allan 115000 

Fred 115000 

J. Matip 115000 
  Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

Inicialmente é essencial tomar conhecimento das variáveis, as quais serão 

usadas durante todo o processo, e para isso, é importante também analisar quais 

variáveis serão importantes para o modelo, e quais serão descartáveis. Além disso, 

prestar atenção nos valores nulos, para que eles não atrapalhem, e analisar qual é a 

melhor forma de tratá-los, seja por remoção ou alguma outra técnica específica. 

Foram utilizados, conjuntamente, os softwares “R” e “Python”, para a realização 

de análises descritivas, limpeza e organização dos dados. Os mesmos serão usados 

para treinar os modelos de predição, sempre visando a obtenção dos melhores 

resultados. 
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Para os treinamentos dos modelos, foi utilizado somente variáveis numéricas, 

as quais servem para mostrar quanto o jogador é bom em determinados fundamentos, 

e consequentemente, o quanto ele deveria receber de salário. Após o descarte de 

variáveis categóricas, variáveis com todos os valores nulos e variáveis que são 

atributos para goleiros, serão utilizadas as variáveis apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Variáveis do problema. 

Nome da variável Tipo 

age (Idade) Número inteiro 

height_cm (Altura em centímetros) Número inteiro 

weight_kg (Peso em quilos) Número inteiro 

overall (Pontuação geral) Número inteiro 

Potential (Potencial esperado) Número inteiro 

value_eur (Valor de mercado em euros) Número inteiro 

wage_eur (Salário do jogador em euros) Número inteiro 

international_reputation (Atributo de reputação 
internacional) 

Número inteiro 

weak_foot (Atributo de pé fraco) Número inteiro 

skill_moves (Atributo de qualidade de movimento) Número inteiro 

attacking_crossing (Atributo de cruzamento) Número inteiro 

attacking_finishing (Atributo de finalização) Número inteiro 

attacking_heading_accuracy (Atributo de cabeceio) Número inteiro 

attacking_short_passing (Atributo de passe curto) Número inteiro 

attacking_volleys (Atributo de finalização de voleio)  Número inteiro 

skill_dribbling (Atributo de drible) Número inteiro 

skill_curve (Atributo de curva) Número inteiro 

skill_fk_accuracy (Precisão do tiro livre do jogador) Número inteiro 

skill_long_passing (Atributo de passe longo) Número inteiro 

skill_ball_control (Atributo de controle de bola) Número inteiro 

movement_acceleration (Atributo de aceleração) Número inteiro 

movement_sprint_speed (Atributo de arrancada) Número inteiro 

movement_agility (Atributo de agilidade) Número inteiro 

movement_reactions (Atributo de reação) Número inteiro 

movement_balance (Atributo de equilíbrio) Número inteiro 

power_shot_power (Atributo de poder de chute) Número inteiro 

power_jumping (Atributo de pulo) Número inteiro 

power_stamina (Atributo de resistência) Número inteiro 

power_strength (Atributo de força) Número inteiro 

power_long_shots (Atributo de chute de longa distância) Número inteiro 

mentality_aggression (Atributo de agressividade) Número inteiro 

mentality_interceptions (Atributo de interceptação) Número inteiro 

mentality_positioning (Atributo de posicionamento) Número inteiro 

mentality_vision (Atributo de visão de jogo) Número inteiro 

mentality_penalties (Atributo de conversão de pênaltis) Número inteiro 

mentality_composure (Atributo de compostura) Número inteiro 
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defending_standing_tackle (Atributo de disputa em pé) Número inteiro 

defending_sliding_tackle (Atributo de carrinho) Número inteiro 
Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

 A variável resposta, a qual será prevista, se trata do salário dos jogadores em 

euros, que na base de dados é nomeada por “wage_eur”, com valores numéricos, na 

escala discreta. Sua distribuição é dada, da seguinte forma: 

 

 

Figura 5 – Distribuição da variável resposta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 

 Como análise descritiva para as variáveis independentes, são mostradas na 

Tabela 2 a seguir, algumas estatísticas básicas.  
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Tabela 2 – Análise descritiva das variáveis independentes. 

Nome da variável Mínimo Média Mediana Desvio 
Padrão 

Máximo 

Age 16.00 25.10 25.00 4.47 38.00 

height_cm 163.00 182.40 182.00 7.13 201.00 
weight_kg  58.00 76.24 76.00 7.98 101.00 

overall 50.00 73.11 75.00 8.11 91.00 
potential 61.00 78.63 79.00 5.55 93.00 

value_eur 45000.0
0 

9854090.
21 

6500000.
00 

12809315.
15 

87000000.
00 

international_reputation 1.00 1.46 1.00 0.74 4.00 

weak_foot 1.00 3.05 3.00 0.69 5.00 
skill_moves 1.00 2.68 3.00 0.92 5.00 

attacking_crossing 9.00 56.91 63.00 19.92 94.00 

attacking_finishing 6.00 50.89 54.00 21.03 94.00 
attacking_heading_accur
acy 

10.00 57.20 61.00 18.89 90.00 

attacking_short_passing 18.00 66.79 71.00 14.49 94.00 

attacking_volleys 5.00 48.26 49.00 19.59 90.00 

skill_dribbling 8.00 63.21 68.00 19.84 92.00 
skill_curve 9.00 54.93 60.00 20.27 91.00 

skill_fk_accuracy 8.00 48.17 48.00 19.46 89.00 
skill_long_passing 11.00 60.93 63.00 15.12 93.00 

skill_ball_control 14.00 66.65 71.50 16.70 92.00 
movement_acceleration 17.00 66.96 68.00 13.78 97.00 

movement_sprint_speed 16.00 67.05 68.00 13.60 96.00 
movement_agility 23.00 66.35 68.00 14.08 95.00 

movement_reactions 41.00 70.51 72.00 9.69 93.00 
movement_balance 21.00 65.98 68.00 14.18 96.00 

power_shot_power 24.00 64.99 68.00 14.07 91.00 
power_jumping 31.00 66.89 68.00 11.69 93.00 

power_stamina 16.00 66.21 68.00 15.37 96.00 
power_strength 30.00 67.15 68.00 12.23 93.00 

power_long_shots 6.00 53.29 59.00 20.70 92.00 
mentality_aggression 12.00 62.94 68.00 17.92 93.00 

mentality_interceptions 6.00 53.99 59.00 22.11 91.00 

mentality_positioning 4.00 56.44 62.00 21.13 94.00 
mentality_vision 24.00 62.20 64.00 14.07 94.00 

mentality_penalties 11.00 52.38 54.00 17.11 92.00 
mentality_composure 25.00 67.87 70.00 11.63 91.00 

defending_standing_tac
kle 

10.00 54.88 62.00 23.16 93.00 

defending_sliding_tackle 8.00 51.69 57.00 23.27 90.00 
Fonte: Elaborada pelo autor (2022) 

 

Para observar melhor como cada variável se comporta, serão plotados gráficos, 

que estão divididos em grupos nos quais as características se assemelham. A seguir 

são dispostas as Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que, respectivamente, representam 
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os agrupamentos das variáveis de ataque, habilidade, movimento, força, mentalidade, 

características em geral e defesa.  
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Figura 6 – Distribuições das variáveis de ataque

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Figura 7 – Distribuições das variáveis de habilidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Figura 8 – Distribuições das variáveis de movimento  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Figura 9 – Distribuições das variáveis de força 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Figura 10 – Distribuições das variáveis de mentalidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Figura 11 – Distribuições das variáveis de característica em geral 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Figura 12 – Distribuições das variáveis de defesa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 

 As variáveis na Figura 13 diferem das anteriores, pois podem assumir apenas 

os valores de 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que o valor mais alto define um melhor domínio 

sobre a variável.  
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Figura 13 – Gráf icos de barras  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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 Após a análise e o descarte de algumas variáveis, vemos que a maioria delas 

apresentam valores numéricos em escala contínua, e apenas 3 variáveis 

(“international_reputation”, “weak_foot”, “skill_moves”) seguem uma escala discreta, 

sendo que “international_reputation” assume valores de 1 a 4 e as outras duas 

assumem valores de 1 até 5. 

 

6 Aplicação dos modelos 

 

 Para o treinamento dos modelos, foi utilizado a técnica de validação cruzada 

K-Fold, onde são apresentados a eles, quatro subconjuntos com dados de treino, que 

serão iguais para os dois modelos, a fim de obter uma comparação justa. 

 

6.1 Aplicação do Modelo de Regressão Linear Múltipla 

 

 A primeira modelagem, foi feita para o MRLM com o modelo completo, sem 

remoção de variáveis. Como são quatro subconjuntos, foram feitos também, quatro 

treinamentos de acordo com seus respectivos dados, e com isso teremos quatro 

bases de teste para analisar e avaliar o quanto o modelo é bom. 

 Como esperado, os resíduos dos modelos completos não apresentaram 

normalidade pois a variável resposta não segue uma distribuição normal, e uma 

alternativa para resolver esse problema foi aplicar a transformação Box-Cox na 

variável resposta. A Figura 14 ilustra os histogramas dos resíduos dos modelos 

completos para cada um dos subconjuntos, antes de aplicar a transformação Box-

Cox.  
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Figura 14 – Gráf icos de resíduos dos modelos completos 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Os histogramas até aparentam, seguir uma distribuição normal, mas através do 

teste de Shapiro-Wilk, vemos que os p-valores para os subconjuntos 1,2,3 e 4 são: 

5.715e-10, 6.21e-14, 1.128e-12 e 1.128e-12, respectivamente, ou seja, como os 

valores são todos menores que 0.05, não podemos assumir que os resíduos seguem 

uma distribuição normal. 

 E para tentar resolver a falta de normalidade dos resíduos, a transformação 

Box-Cox foi aplicada nas variáveis respostas de cada subconjunto, escolhendo os 

melhores lambdas individualmente. Após a definição dos valores de lambda (0.337, 

0.51, 0.33 e 0.42) foi aplicada a técnica de transformação, e as novas variáveis 

respostas, agora, se comportam como apresentado na Figura 15. 
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Figura 15 – Histogramas das variáveis respostas após aplicar Box-Cox 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 

 Agora, com a transformação feita, o MRLM completo foi treinado novamente, e 

os resíduos apresentam normalidade: 
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Figura 16 – Histogramas dos resíduos do modelo completo após aplicar Box-Cox 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 

  Como prova de que os resíduos seguem uma distribuição normal, o teste 

Shapiro-Wilk retorna como p-valores: 0.07712, 0.6312, 0.1305 e 0.1258, sendo todos 

maiores que 0.05.  

 Outra etapa importante na análise dos resíduos, é a checagem de 

aleatoriedade, e para esses subconjuntos, o teste de Breusch-Pagan retorna os p-

valores 0.9353, 0.01344, 0.6056 e 0.0788. Como os p-valores dos subconjuntos 1,3 e 

4 não são menores que 0.05, a hipótese nula não é rejeitada, não tendo evidências 

suficientes para dizer que a heterocedasticidade está presente no modelo de 

regressão, o mesmo acontece com o subconjunto 2, mas esse ao nível de 1% de 

confiança. 
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 Após a verificação da normalidade dos resíduos, é feita uma análise com o 

objetivo de ver se os subconjuntos apresentam outliers, e para facilitar a visualização, 

os gráficos de boxplots são apresentados na Figura 17. 

 

 Figura 17 – Boxplots dos resíduos do modelo completo após aplicar Box-Cox 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 Os gráficos da Figura 17 mostram que, os subconjuntos 1 e 4, apresentam um 

ponto de outlier cada, o subconjunto 3 conta com três pontos de outliers e por fim, o 

subconjunto 2, têm 4 pontos de outliers. 

Para avaliar os modelos, foram usados os subconjuntos de testes, e com isso, 

é possível avaliar a assertividade e precisão deles.  
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Figura 18 – Real x Previsto (subconjunto 1 e 2) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Figura 19 – Real x Previsto (subconjunto 3 e 4) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Os valores dos coeficientes de determinação para os subconjuntos 1,2,3 e 4, 

são respectivamente 0.9295686, 0.9314924, 0.9390367 e 0.9601921, com uma média 

de 0.9400725, apresentando aparentemente, um bom modelo.  Então, o sumário do 

modelo completo é apresentado na Figura 20. 
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Figura 20 – Sumário modelo completo  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 Após a análise do modelo completo, percebe-se que ele pode ser reduzido, 

pois há muitas variáveis que parecem não ser significativas. E o método Passo a 

Passo (Stepwise), é o escolhido para a realização da seleção de variáveis, diminuindo 

as variáveis sem alterar a significância dos resultados. 

 Realizando o stepwise, foram reduzidas de 37 para 16 variáveis independentes, 

sendo elas: age, height_cm, overall, potential, value_eur, international_reputation, 

skill_moves, attacking_crossing, attacking_finishing, attacking_short_passing, 
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skill_ball_control, movement_acceleration, movement_reactions, power_strength, 

defending_standing_tackle, defending_sliding_tackle. Os novos valores dos 

coeficientes de determinação são: 0.9310633, 0.9305164, 0.9405121, 0.9653005 e a 

nova média é de 0.9418481. 

Com isso, o melhor MRLM para a previsão salarial dos jogadores é definido 

conforme a Figura 21. 

 

Figura 21 – Sumário modelo reduzido  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 Analisando o sumário do modelo reduzido, as variáveis overall, potential, 

value_eur, international_reputation, attacking_short_passing e 

movement_acceleration, possuem “***” na frente das estimativas, o que significa que 

elas têm um maior nível de significância no modelo. 

 Como no modelo reduzido, ainda estão presentes algumas variáveis não 

significativas (pvalor < 0,05), será ajustado outro modelo, agora retirando essas 

variáveis. O modelo final é apresentado na Figura 22. Nota-se que todas as variáveis 

deste modelo agora são significativas.  
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Figura 22 – Sumário modelo f inal  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 Sendo o modelo definido como: 

 

𝑦𝑖 = −215.8 +   (6.674 ∗  𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 )  +  (−2.751 ∗  𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 )  + (0.000001644 ∗  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 _𝑒𝑢𝑟)  

+ (8.191 ∗  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 _𝑟𝑒𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 )  + (0.4258  ∗  𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔_𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 _𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔)  

+ (0.3301 ∗  𝑚𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 )  + (0.9960 ∗  𝑚𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 )   

 

Vale ressaltar que o modelo final é para o y transformado por Box-Cox, sendo 

preciso ser aplicada a função inversa da Box-Cox que se encontra na Tabela 1. Para 

exemplificar, tendo os valores de overall, potential, value_eur, 

international_reputation, attacking_short_passing, movement_acceleration e 

movement_reactions iguais à 50, 61, 45000, 1, 45, 65 e 43, o valor de yi seria de 

41.79948, e aplicando a função inversa, é obtido o valor do salário previsto de 

3142.598. 

Então, sendo esse definido o melhor MRLM, e a média dos coeficientes de 

determinação (𝑅2) do modelo reduzido para os 4 subconjuntos, de 0.9418481, e a 

média dos coeficientes de determinação ajustados (𝑅2 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜), de 0.9355056, 

dando continuidade às aplicações, agora para RNAs, para no final os modelos serem 

comparados. 
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6.2 Aplicação do Modelo de Redes Neurais Artificiais 

 

Os modelos de RNAs foram treinados com os mesmos quatro subconjuntos 

citados anteriormente, ou seja, as informações são idênticas, permitindo uma 

comparação justa. 

Como as RNAs não precisam atender pressupostos estatísticos, não é 

necessário a verificação de normalidade, porém, para um melhor aprendizado do 

modelo, é aconselhável normalizar os dados. 

Após a normalização dos dados, feita pela média e desvio padrão calculadas a 

partir dos dados de treinamento para transformar nossos dados de teste, segue uma 

parte fundamental do treinamento, que são as definições dos parâmetros, que podem 

ser variados infinitamente, a fim de obter os melhores resultados. Os parâmetros para 

essas Redes foram definidos conforme o Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Parâmetros escolhidos para as Redes Neurais Artif iciais . 

Parâmetros Definição 

'activation' 'relu', 

'alpha' 0.0001, 

'batch_size' 'auto', 

'beta_1' 0.9, 

'beta_2' 0.999, 

'early_stopping' False, 

'epsilon' 1e-08, 

'hidden_layer_sizes' (16, 16), 

'learning_rate' 'constant', 

'learning_rate_init' 0.001, 

'max_fun' 15000, 

'max_iter' 10000, 

'momentum' 0.9, 

'n_iter_no_change' 10, 

'nesterovs_momentum' True, 

'power_t' 0.5, 

'random_state' 42, 

'shuffle' True, 

'solver' 'adam', 

'tol' 0.0001, 

'validation_fraction' 0.1, 

'verbose' False, 

'warm_start' False 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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A função de ativação escolhida foi a ReLU (equação 17), com um máximo de 

10000 interações (ou até convergir) definido pelo parâmetro 'max_iter'. O parâmetro 

'random_state' garante sempre um mesmo resultado para as redes, sendo possível 

guardar um mesmo resultado para os pesos e bias. Como configuração também, tem 

o 'learning_rate_init', que está com uma taxa baixa (0.001), sendo a mudança dos 

pesos pequena e consequentemente o tempo de encontrar a solução um pouco maior. 

As redes têm como entrada 37 variáveis, que são os valores de xi e retorna 

como variável resposta os salários dos jogadores. Camadas e neurônios são definidos 

pelo parâmetro 'hidden_layer_sizes', ou seja, os dois números 16, mostram que são 

duas camadas ocultas com 16 neurônios cada. Sendo representado da seguinte 

maneira: 

 

Figura 23 – Def inição dos parâmetros das redes  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 

Após definir e treinar os modelos, foram realizadas as predições, que retornam 

também, os valores dos 𝑅2 para cada subconjunto testado. A seguir, seguem as 

plotagens dos valores previstos x valores reais.  
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Figura 24 – Real x Previsto (subconjunto 1 e 2) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Figura 25 – Real x Previsto (subconjunto 3 e 4) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 



54 

 

   

 

 

É possível reparar que os resultados das RNAs e MRLM se assemelham muito, 

e isso não é diferente com as métricas avaliativas, onde os valores de 𝑅2 são: 

0.92133182, 0.92780403, 0.93167839 e 0.94923917 para os conjuntos 1,2,3 e 4 

respectivamente, com uma média de 0.932513. 

  Para estimar o valor do salário, é necessário multiplicar os valores de entrada 

(xi) pelos pesos (de 1 a 16) encontrados nas colunas do Quadro 4, fazer um somatório 

juntamente com os valores de bias para a primeira camada encontrados no Quadro 

5, e aplicar a função de ativação no somatório. Com isso os neurônios têm novos 

valores (sendo definidos como 1 a 16) nas linhas do Quadro 4, dando continuidade na 

rede, fazendo o mesmo processo citado anteriormente, só que agora multiplicando os 

novos valores dos neurônios pelos pesos, somados com os valores de bias para a 

segunda camada. Por fim, os valores dos neurônios da segunda camada, são 

multiplicados pelos pesos da saída, somado com o bias de saída, sendo estimado o 

valor do salário.  

E para isso, no modelo final das RNAs, é retornado os valores estimados dos 

parâmetros da rede, pesos e bias, presentes nos Quadros 4 e 5. 
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Quadro 4 – Valores estimados dos parâmetros da rede (pesos). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

age 5.03 2.97 4.81 4.76 2.72 4.91 4.03 5.59 4.94 3.51 1.77 4.45 4.05 1.16 4.62 3.05 

height_cm 0.56 -2.19 -1.80 0.60 -2.38 1.79 1.84 2.63 -0.07 5.48 -4.38 3.39 2.66 2.70 4.02 2.88 

weight_kg 2.62 -1.09 0.36 2.99 -2.92 -0.95 5.55 2.16 -0.23 -0.37 -5.11 1.05 -1.31 -0.38 1.54 -4.28 

overall 0.87 1.26 2.21 1.04 0.68 0.10 2.53 0.34 0.11 7.28 -1.44 -1.70 8.68 3.66 -0.45 5.70 

potential -1.71 -0.60 -1.12 -1.28 -1.86 -3.35 0.56 -3.58 -2.43 2.42 -1.16 -4.95 5.72 -1.46 -4.76 1.34 

value_eur 6.76 7.04 7.33 6.25 6.26 5.67 8.29 6.02 6.53 11.63 5.98 5.34 13.46 6.89 5.94 11.46 
international_reputation -1.13 -1.57 -0.73 -1.41 -1.90 -2.36 0.65 -2.91 -1.20 4.86 0.09 -3.33 9.53 4.90 -2.99 6.97 

weak_foot 0.03 -1.01 -0.31 -0.10 -0.68 -1.56 1.99 -1.08 -1.02 0.29 -0.08 -1.87 1.33 -4.77 -0.77 0.13 

skill_moves 3.38 4.60 3.74 3.79 3.74 2.57 4.00 3.11 3.36 -4.57 1.83 2.41 -3.85 -7.26 1.68 -4.62 

attacking_crossing -0.22 -1.35 -1.72 -0.30 -0.54 0.15 -2.49 -0.44 0.21 -0.68 -2.16 -0.43 -2.64 -2.56 -0.48 0.83 

attacking_finishing 2.69 1.99 3.07 3.10 1.10 2.85 3.65 2.17 2.15 -3.85 2.18 1.22 -2.22 -4.14 2.38 -4.15 

attacking_heading_accuracy 2.51 -0.27 -1.31 1.71 -0.21 3.59 2.01 3.45 1.83 3.28 -1.15 3.99 -1.96 5.31 4.06 6.06 

attacking_short_passing 3.26 2.89 2.14 2.92 3.21 4.51 3.94 3.70 3.79 6.85 2.20 4.22 5.19 4.18 4.00 9.94 

attacking_volleys 1.68 -0.15 0.36 2.28 -0.46 0.98 2.50 0.51 1.57 -3.37 -1.40 0.38 -0.74 -1.08 1.24 -4.29 

skill_dribbling 1.48 1.58 2.02 1.58 1.87 2.90 0.94 2.44 1.89 -1.23 1.38 2.33 -1.85 -0.79 2.50 -1.01 

skill_curve 0.74 1.98 2.09 0.59 1.12 0.47 1.13 0.51 0.88 -3.06 0.23 -0.52 -1.37 -5.18 -0.03 -2.71 

skill_fk_accuracy 1.89 1.59 2.44 1.41 1.92 2.39 1.16 1.81 1.90 -2.11 2.67 1.92 0.40 -0.38 2.66 -3.23 

skill_long_passing -3.75 -4.50 -5.14 -3.81 -3.70 -2.30 -3.65 -3.34 -2.53 2.76 -3.49 -2.87 -0.20 -2.40 -2.40 5.32 

skill_ball_control 3.84 4.78 4.77 3.80 4.60 3.29 3.93 4.17 4.49 -2.56 4.80 2.26 -2.92 -4.25 2.67 -0.08 

movement_acceleration 1.79 3.76 2.22 1.41 4.10 1.10 0.67 1.83 1.43 3.16 3.51 1.72 1.54 1.66 0.99 1.78 

movement_sprint_speed -0.07 -0.39 -1.58 -0.32 -0.19 -0.14 -1.08 0.46 -0.68 -0.30 -1.76 0.08 -3.41 1.99 -0.61 -1.03 
movement_agility 2.21 3.34 2.08 1.67 3.59 1.78 1.03 2.14 2.28 2.42 2.84 1.02 2.77 2.96 1.33 3.10 

movement_reactions 2.15 2.52 3.56 2.24 1.00 1.42 4.41 1.26 1.64 6.41 0.19 -0.55 9.54 2.91 1.08 6.34 

movement_balance 5.89 6.34 5.62 5.49 7.01 4.64 3.66 4.33 7.32 -2.44 7.75 3.02 -0.66 -0.40 2.90 0.23 

power_shot_power -0.85 1.03 2.00 -1.29 -0.98 1.54 0.45 -0.56 -0.93 1.49 -0.95 0.69 3.88 3.74 3.43 0.43 

power_jumping -1.94 -0.49 -2.63 -1.37 -0.70 -0.53 -3.22 -2.10 -0.25 0.70 -1.21 -0.68 2.67 2.89 -1.31 1.35 

power_stamina 0.45 0.57 1.24 1.05 1.72 2.14 -1.74 2.76 1.44 -2.84 3.90 3.51 -5.14 -7.90 2.46 -1.48 

power_strength 2.74 1.30 0.66 2.71 0.52 3.67 2.29 3.13 1.69 4.53 -1.57 4.26 -2.17 11.48 5.39 0.35 

power_long_shots -0.25 0.11 0.95 0.12 -0.64 1.90 -0.02 0.51 -0.30 -4.46 -0.13 0.63 -5.32 -3.19 2.31 -5.42 

mentality_aggression 0.80 -0.08 -2.50 0.56 -0.51 3.29 -2.06 1.15 0.61 1.28 -2.87 3.18 -4.38 5.89 3.70 0.31 

mentality_interceptions 1.01 -0.09 -2.28 0.89 0.83 2.52 -2.17 0.96 2.04 -0.98 -0.35 2.24 -3.71 -3.58 1.95 0.43 

mentality_positioning 3.59 3.49 5.13 3.96 3.13 3.22 2.11 3.58 3.30 -3.95 5.07 2.33 -2.97 -4.24 2.58 -3.66 

mentality_vision 0.78 0.40 0.28 0.01 -0.75 1.07 0.90 0.20 0.87 -0.32 0.14 -0.81 2.06 -4.21 -0.23 1.31 

mentality_penalties -1.24 -1.27 -0.35 -0.54 -1.43 -0.50 -0.83 -0.58 -1.52 0.71 -0.79 -1.00 3.28 -1.94 0.10 -0.52 

mentality_composure -0.01 -0.79 -0.55 -0.16 -1.01 -1.00 1.53 -0.61 0.14 2.12 -1.69 -2.62 1.83 -0.33 -1.48 4.82 
defending_standing_tackle 2.51 1.52 -1.27 1.88 2.85 4.17 -0.14 2.98 3.63 3.62 1.78 4.84 -0.96 1.36 4.42 5.32 

defending_sliding_tackle -2.34 -2.16 -5.21 -2.47 -0.93 -0.11 -4.89 -1.80 -0.81 0.73 -1.75 -0.18 -3.75 0.13 -0.74 2.47 

1 -0.02 3.76 0.00 0.12 3.66 -0.44 3.93 0.21 -0.39 2.58 3.63 3.74 3.26 -0.92 3.43 -0.20 

2 0.05 3.19 0.00 -0.10 2.84 -0.34 3.49 0.24 -0.17 -4.18 2.81 3.19 3.27 0.49 2.96 -0.20 

3 -0.43 3.49 0.00 -0.34 3.28 0.14 3.72 0.03 0.13 -3.05 3.24 3.60 3.65 0.61 3.48 -0.45 

4 -0.28 3.65 0.00 -0.06 3.50 0.23 3.78 -0.30 -0.39 2.16 3.56 3.34 3.39 0.88 3.52 0.18 

5 -0.38 3.31 0.00 0.13 2.93 -0.24 3.71 0.16 0.15 -0.73 2.95 3.37 3.60 -0.15 3.19 -0.36 

6 0.20 3.29 0.00 -0.17 3.52 -0.29 3.25 -0.03 -0.22 1.26 3.27 3.46 3.51 -1.19 3.42 -0.46 
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7 -0.40 4.46 0.00 0.14 3.79 0.05 4.27 -0.08 -0.10 1.41 3.86 4.33 4.26 2.43 3.63 0.04 

8 0.34 3.62 0.00 0.09 3.90 0.16 3.59 0.10 -0.30 -1.25 3.54 4.09 3.96 -0.68 3.73 0.01 

9 -0.12 4.01 0.00 -0.25 3.66 -0.26 3.96 -0.15 -0.27 -5.40 3.57 3.70 4.02 -0.66 3.38 0.15 

10 -0.05 6.74 0.00 0.07 6.94 -0.17 7.24 0.05 -0.34 -1.54 6.67 7.02 6.42 -1.40 7.08 0.17 

11 -0.16 4.01 0.00 -0.12 3.38 -0.29 3.99 -0.43 -0.36 -1.29 3.67 3.78 3.83 -1.48 3.46 -0.24 

12 -0.30 4.72 0.00 -0.21 4.28 0.01 4.08 -0.07 -0.04 -3.89 3.94 4.61 4.67 -0.26 4.44 0.04 

13 0.04 8.49 0.00 0.02 8.69 0.12 9.20 0.21 -0.09 0.95 9.16 9.02 8.42 -0.09 9.12 -0.08 

14 -0.08 5.72 0.00 -0.30 5.95 -0.57 5.62 -0.30 -0.04 5.16 5.64 5.55 5.91 -1.22 5.54 -0.14 

15 -0.34 3.94 0.00 -0.19 4.52 -0.31 4.30 -0.06 0.00 -1.47 3.92 4.54 3.85 -0.31 3.85 -0.12 
16 -0.06 7.75 0.00 -0.02 7.36 0.00 7.45 -0.35 -0.43 -3.85 7.73 7.19 7.79 -0.88 7.73 -0.14 

saída -0.29 5.23 0.00 -0.36 5.51 -0.19 5.21 -0.23 -0.40 -13.33 5.51 5.40 5.37 -8.49 5.45 -0.23 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Quadro 5 – Valores estimados dos parâmetros da rede (bias). 

 
b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 

Camada 1 

9.57 6.66 5.47 9.36 8.00 11.75 6.81 10.41 10.19 9.53 9.45 12.39 -0.80 10.49 11.17 8.04 

Camada 2 

-0.16 13.57 -0.30 -0.49 13.73 -0.25 13.43 -0.33 -0.02 -2.22 13.24 13.04 13.54 -2.49 13.23 -0.61 

Saída 
11.31 - - - - - - - - - - - - - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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7 Conclusão 

 

 No presente trabalho foram apresentadas as técnicas de Regressão Linear 

Múltipla e Redes Neurais Artificiais, onde se faz necessário o estudo e entendimento, 

dessas ferramentas estatísticas tão importantes no cenário que envolve machine 

learning.  

 Os dados do “FIFA” sempre buscam se igualar com a realidade, mas não é 

sempre que as representações são perfeitas, em razão disso houve algumas 

dificuldades, como por exemplo, a seleção dos dados os quais seriam treinados e 

testados no modelo. Muitas ligas, times e jogadores ainda não são licenciados, ou 

seja, não existe a representação deles no jogo, e com isso, não era viável selecionar 

todo o conjunto de dados. 

 A escolha da liga inglesa foi feita, por ser uma grande liga internacional, com 

excelentes jogadores e ser o país que inventou o futebol. Para o treinamento dos 

modelos no presente trabalho, foi preferível escolher apenas uma liga, pois cada país 

tem uma economia e tradição diferentes, mas nada impede que futuramente possa 

ser replicado a modelagem para outras ligas. 

 Os modelos foram treinados da mesma maneira, com a técnica de validação 

cruzada, contando também, com as mesmas entradas de dados. Os MRLM foram 

treinados e testados no software RStudio, e as RNAs no software Python, que são 

duas ferramentas estatísticas muito poderosas. 

Após treinar, testar e obter as métricas dos modelos, é possível fazer uma 

comparação entre as técnicas de machine learning. Como apresentado anteriormente, 

a média dos coeficientes de determinação para o MRLM é de 0.9418481, ligeiramente 

maior que a mesma média calculada para as Redes Neurais Artificiais, que é de 

0.932513. 

E como conclusão do trabalho, as duas técnicas aparentam ser uma boa 

maneira para prever os salários de futebolistas do jogo Fifa, no entanto, o MRLM 

mostrou ser ligeiramente mais eficiente, pela análise do coefiente de determinação, 

além de ser um modelo um pouco mais fácil de ser entendido e utilizado, sendo assim 

o preferido nessa situação.   
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