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1 – INTRODUÇÃO 

 A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos 

para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a 

utilização dos mesmos na tomada de decisões. 

 A coleta, a organização, a descrição dos dados, o cálculo e a 

interpretação de coeficientes pertencem à ESTATÍSTICA DESCRITIVA, 

enquanto a análise e a interpretação dos dados, associado a uma margem de 

incerteza, ficam a cargo da ESTATÍSTICA INDUTIVA ou INFERENCIAL, 

também chamada como a medida da incerteza ou métodos que se 

fundamentam na teoria da probabilidade. 

1.1 - Fases do Método Estatístico 

1º - DEFINIÇÃO DO PROBLEMA: Saber exatamente aquilo que se pretende 

pesquisar. É o mesmo que definir corretamente o problema. 

2º - PLANEJAMENTO: Como levantar informações? Que dados deverão ser 

obtidos? Qual levantamento a ser utilizado? Censitário? Por amostragem? E o 

cronograma de atividades? Os custos envolvidos? etc. 

3º - COLETA DE DADOS: Fase operacional. É o registro sistemático de dados, 

com um objetivo determinado. 

Dados primários: quando são publicados pela própria pessoa ou organização 

que os haja recolhido. Ex: tabelas do censo demográfico do IBGE. 

Dados secundários: quando são publicados por outra organização. Ex: 

quando determinado jornal publica estatísticas referentes ao censo 

demográfico extraídas do IBGE. 

OBS: É mais seguro trabalhar com fontes primárias. O uso da fonte secundária 

traz o grande risco de erros de transcrição. 

Coleta Direta: quando é obtida diretamente da fonte. Ex: Empresa que realiza 

uma pesquisa para saber a preferência dos consumidores pela sua marca. A 



coleta direta pode ser: contínua (registros de nascimento, óbitos, casamentos, 

etc.), periódica (recenseamento demográfico, censo industrial) e ocasional 

(registro de casos de dengue). 

Coleta Indireta: É feita por deduções a partir dos elementos conseguidos pela 

coleta direta, por analogia, por avaliação, indícios ou proporcionalização. 

4º - APURAÇÃO DOS DADOS: Resumo dos dados através de sua contagem e 

agrupamento. É a condensação e tabulação de dados. 

5º - APRESENTAÇÃO DOS DADOS: Há duas formas de apresentação, que 

não se excluem mutuamente. A apresentação tabular, ou seja, é uma 

apresentação numérica dos dados em linhas e colunas distribuídas de modo 

ordenado, segundo regras práticas fixadas pelo Conselho Nacional de 

Estatística. A apresentação gráfica dos dados numéricos constitui uma 

apresentação geométrica permitindo uma visão rápida e clara do fenômeno. 

6º - ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS: A última fase do trabalho 

estatístico é a mais importante e delicada. Está ligada essencialmente ao 

cálculo de medidas e coeficientes, cuja finalidade principal é descrever o 

fenômeno (estatística descritiva). Na estatística indutiva a interpretação dos 

dados se fundamenta na teoria da probabilidade. 

2- AMOSTRAGEM 

2.1 - Inferência ou indução estatística 

Trata-se do processo de obter informações sobre uma população a partir 

de resultados observados na amostra. De modo geral tem-se uma população 

com grande número de elementos e deseja-se, a partir de uma amostra dessa 

população, conhecer “o mais próximo possível” algumas características da 

população. 

Por exemplo, um censo envolve um exame de todos os elementos de 

um dado grupo, ao passo que a amostragem envolve o estudo de apenas uma 

parte dos elementos. A finalidade da amostragem é fazer generalizações sobre 

todo um grupo sem precisar examinar cada um de seus elementos. 



Seja x uma das variáveis da população que se deseja estudar. Seja θ 

uma característica (medida) de x que se quer conhecer. Esse “conhecimento” 

de θ se dá pela construção de um estimador (^θ) que revelará o valor mais 

aproximado de θ a partir dos elementos amostrais. Assim: 

 

O conceito de população é intuitivo; trata-se do conjunto de indivíduos 

ou objetos que apresentam em comum determinadas características definidas 

para estudo. Amostra é um subconjunto da população. Torna-se claro que a 

representatividade da amostra dependerá do seu tamanho (quanto maior, 

melhor) e de outras considerações de ordem metodológica. Isto é, o 

investigador procurará acercar-se de cuidados, visando à obtenção de uma 

amostra significativa, ou seja, que de fato represente “o melhor possível” toda 

população.  

Para fazer um levantamento amostral, é necessário: 

 Explicitar os objetivos com bastante firmeza, a fim de evitar dúvidas 

posteriores; 

 Definir  a população a ser amostrada; 

 Escolher as variáveis a serem observadas; 



 Especificar o grau de precisão desejado, pois os levantamentos são 

sujeitos  a incerteza, devido a erros de medida ou devido ao fato de 

apenas uma parte da população ser examinada; 

 Escolher os instrumentos de medida e a forma de abordagem; 

 Escolher a unidade amostral, que é definida como a menor parte distinta 

e identificável da população, para fins de enumeração e sorteio da 

amostra; 

 Executar a  prova experimental, prova-piloto ou pré-teste, pois é quando 

se verificam potenciais erros 

 Selecionar a amostra, após ser decidido  qual deve ser o respectivo 

tamanho. 

2.2 - Dimensionamento da amostra. 

Para realizar o dimensionamento da amostra em estudo deve-se adotar 

critérios quanto à população em estudo, se finita ou infinita e quanto ao nível de 

mensuração da variável, se nominal, ordinal ou intervalar. 

 Escala nominal: o nível mais simples das escalas de medida. Possui 

sistema simples de classificação e são utilizadas para classificar objetos 

ou fenômenos em termos de igualdade dos seus atributos e numerá-los. 

Recurso para se classificar e rotular ou dar nomes a objetos. O caso 

mais simples é formado pela divisão em duas classes que são 

identificadas como os números zero ou um – variável binária (0,1). Cada 

observação na mensuração nominal pertence a uma só classe muito 

frequente na análise geográfica. Indica a presença ou não de 

determinada característica. Ex: municípios recebedores de royaltys do 

petróleo 

 Escala ordinal: utilizada quando os fenômenos ou observações podem 

ser arranjados segundo uma ordenação (grandeza, preferência, 

importância, distância, etc...). Ex: expressões qualitativas arranjadas 

segundo uma ordem: níveis de renda (baixa, média e alta). 



 Escala intervalar: tem todas as características de uma escala ordinal, 

porém os intervalos entre os valores são conhecidos exatamente e 

assim cada observação pode receber um valor numérico preciso. A 

extensão de cada intervalo sucessivo é constante. Ex: numeração dos 

anos, variações de altitude através de curvas de nível e escalas de 

temperatura. 

A partir destes dados, se a variável for nominal ou ordinal e a população 

finita tem-se: 

  
     ̂   ̂    

  (   )      ̂  ̂
     

onde: 

N = tamanho da população 

Z = abscissa da curva normal padrão, fixado um nível de confiança. 

 Se o nível for 95,5%, Z = 2 

 Se o nível for 95%, Z = 1,96 

 Se o nível for 99%, Z = 2,57 

Geralmente utiliza-se Z = 2. 

 ̂ = estimativa da verdadeira proporção de um dos níveis da variável escolhida. 
Por exemplo, se a variável escolhida for porte da empresa, ^p poderá ser a 
estimativa da verdadeira proporção de grandes empresas do setor que está 
sendo estudado. Será expresso em decimais. Assim se ^p = 30%, teremos ^p = 
0,30. 

 ̂= 1 -  ̂ 

d = erro amostral, expresso em decimais. O erro amostral neste caso será a 

máxima diferença que o investigador admite suportar entre p e  ̂, isto é:|p -  ̂|< 
d, em que p é a verdadeira proporção, que ele não conhece, e  ̂ será a 
proporção(frequência relativa) do evento a ser calculado a partir da amostra. 

Esta fórmula é básica para qualquer tipo de composição da amostra, 

todavia existem fórmulas específicas segundo o critério de composição da 

amostra. Se o investigador escolhe mais de uma variável, deve optar pelo 

maior “n” obtido. 

Exemplo: Suponha que a variável escolhida num estudo seja a proporção de 

eleitores favoráveis ao candidato X e que o investigador tenha elementos para 



suspeitar que essa porcentagem seja de 30%. Admita que a população de 

Venda Nova do Imigrante tenha 18.000 eleitores, que se deseja um nível de 

confiança de 99% e um erro amostral de 2% (ou seja: que a diferença entre a 

verdadeira proporção de eleitores do candidato X e a estimativa a ser calculada 

na amostra seja no máximo de 2%). Assim: 

 

n =           (2,57)2.(0,30).(0,7).(18.000)_______ = 24.966,522 = 2.907,61 = 2.908 

      (0,02)2.(18.000 – 1) + (2,57)2.(0,30).(0,7)        8,5866 

 

Obs: quando não tiver condições de prever o valor de “ ̂”, admita  ̂ = 0,5, pois, 

dessa forma, você terá o maior tamanho da amostra, admitindo-se constantes 

os demais elementos. 

 

2.3 – Composição da amostra 

Basicamente, existem dois métodos para composição da amostra: 

probabilístico e não probabilístico ou intencional. 

2.3.1 – Métodos Probabilísticos 

Uma amostragem será probabilística se todos os elementos da 

população tiverem probabilidade conhecida, e diferente de zero, de pertencer à 

amostra. Desta forma, a amostragem probabilística implica um sorteio com 

regras bem determinadas, cuja realização só será possível se a população for 

finita e totalmente acessível. Trata-se do método que garante cientificamente a 

aplicação das técnicas estatísticas de inferências. Somente com base em 

amostragens probabilísticas é que se pode realizar inferências ou induções 

sobre população a partir do conhecimento da amostra. 

a) Amostragem Aleatória Simples 

   Este tipo de amostragem é equivalente a um sorteio lotérico. A 

Amostragem Aleatória Simples é constituída de elementos retirados ao acaso 

da população. Então todo elemento da população tem probabilidade fixa de ser 



amostrado. Por isso é que a esse tipo de amostragem tende a produzir 

amostras representativas. 

Exemplo: Imagine que 500 clientes estão cadastrados em sua empresa e você 

precisa obter uma amostra aleatória de 2% dos cadastros. O que você faria? 

Como queremos uma amostra de 2% dos cadastros, precisamos sortear 10 

deles. Faremos isso seguindo os seguintes passos: 

1 – Numeramos os cadastros de 001 a 500. 

2 - Para o sorteio exibiremos duas opções: 

a) Escreva os números de 001 a 500, em pedaços iguais de um mesmo papel, 

colocando-os dentro de uma caixa. Agite sempre a caixa para misturar bem os 

pedaços de papel e retire, um a um, dez números que formarão a amostra. 

b) Coloque em uma urna, bolas numeradas de zero a nove, inclusive, misture 

bem e retire uma. Anote o número dessa bola que será o primeiro dígito do 

número do cadastro que será amostrado. Volte a bola retirada à urna, misture 

bem e retire outra. O número dessa segunda bola será o segundo dígito do 

número do cadastro que será amostrado. O procedimento deverá ser repetido 

até completar os três dígitos da numeração utilizada. Como a população é 

constituída por 500 cadastros, devem ser desprezados os números maiores do 

que 500, bem como os números que já foram sorteados e o número 000. O 

sorteio deverá ser repetido até se conseguir a amostra de 10 cadastros. 

O processo de seleção exige que se atribuam números consecutivos aos 

itens listados escolhendo-se depois, aleatoriamente, os números dos itens que 

comporão a amostra. Conceitualmente, podemos usar cartas, dados, fichas 

numeradas ou bolas numeradas para gerar números aleatórios para gerar 

números aleatórios correspondentes aos números de nossa listagem. 

Na prática, tais dispositivos são empregados raramente, por várias 

razões. Uma dela é que cada dispositivo deixa algo a desejar; os métodos não 

são perfeitamente aleatórios. As cartas, por exemplo, podem aderir umas às 

outras, impedindo um embaralhamento perfeito. As arestas de um dado podem 

estar desgastadas. E sempre há o perigo de as bolas de uma urna não terem 



sido convenientemente misturadas. Em vista disso, e porque a amostragem 

aleatória é vital para a inferência estatística, existem tabelas especialmente 

elaboradas, chamadas Tabelas de Números Aleatórios, construída de modo 

que os dez algarismos (0 a 9) são distribuídos ao acaso nas linhas e colunas. 

b) Amostragem Sistemática 

Quando os elementos da população já se acham ordenados, não há 

necessidade de construir um sistema de referência. São exemplos os 

prontuários médicos de um hospital, os prédios de uma rua, as linhas de 

produção etc. Nestes casos, a seleção dos elementos que constituirão a 

amostra pode ser feita por um sistema imposto pelo pesquisador. A 

Amostragem Sistemática é constituída de elementos retirados da população 

segundo um sistema preestabelecido.  

Exemplo 1: Imagine que 500 clientes estão cadastrados em sua empresa e 

você precisa obter uma amostra aleatória de 2% dos cadastros. Como você 

obteria uma amostra sistemática? 

Precisamos obter uma amostra de tamanho 10. Para obter a amostra 

podemos dividir 500 por 10, e obter 50. Sorteamos um número entre 1 e 50, 

inclusive, para ser o primeiro cadastro da mostra e a partir desse número, 

contamos 50 cadastros e retiramos o último para fazer parte da amostra. 

Procedemos dessa forma até completarmos os 10 cadastros da amostra. 

c) Amostragem Estratificada 

Muitas vezes a população se divide em subpopulações, denominadas de 

Estratos. Como é provável que a característica em estudo dessa população 

apresente, de estrato em estrato, um comportamento heterogêneo e, dentro de 

cada estrato, um comportamento homogêneo, convém que o sorteio dos 

elementos da amostra leve em consideração tais estratos. Após a 

determinação dos estratos, seleciona-se uma amostra aleatória de cada 

subpopulação. A amostra proporcional estratificada é composta por elementos 

proveniente de todos os estratos. 

 



2.3.2 – Métodos Não Probabilísticos 

São amostragens em que há uma escolha deliberada dos elementos da 

amostra. Não é possível generalizar os resultados das pesquisas para a 

população, pois as amostras não probabilísticas não garantem a 

representatividade da população. Se os efeitos das amostragens não 

probabilísticas podem ser considerados equivalentes aos das amostragens 

probabilísticas, então os processos de amostragens não probabilísticas 

também podem ser considerados válidos. 

a) Amostragem Acidental 

Trata-se de uma amostra formada por aqueles elementos que vão 

aparecendo, que são possíveis de se obter até completar o numero de 

elementos da amostra. Geralmente utilizada em pesquisas de opinião, em que 

os entrevistados são acidentalmente escolhidos. 

b) Amostra intencional 

De acordo com determinado critério, é escolhido intencionalmente um 

grupo de elementos que irão compor a amostra. O investigador se dirige 

intencionalmente a grupos de elementos dos quais deseja saber a opinião. Por 

exemplo, numa pesquisa sobre preferência por determinado cosmético, o 

pesquisador se dirige a um grande salão de beleza e entrevista as pessoas que 

ali se encontram. 

c) Amostragem por Quotas 

 Um dos métodos de amostragem mais comumente usados em 

levantamentos de mercado e em prévias eleitorais é o método de amostragem 

por quotas. Ela abrange três fases: 

1) Classificação da população em termos de propriedades que se sabe, ou 

presume, serem relevantes para a característica a ser estudada; 

2) Determinação da proporção da população para cada característica, com 

base na constituição conhecida, presumida ou estimada, da população; e 



3) Fixação de quotas para cada observador ou entrevistador a quem tocará a 

responsabilidade de selecionar interlocutores ou entrevistados, de modo que 

a amostra total observada ou entrevistada contenha a proporção de cada 

classe tal como determinada em (2). 

Exemplo: Admite-se que se deseja pesquisar o “trabalho das mulheres”. 

Provavelmente se terá interesse em considerar: a divisão cidade\campo, a 

habitação, o numero de filhos, a idade dos filhos, a renda média, etc... 

 A primeira tarefa é descobrir as proporções (porcentagens) dessas 

características na população. Imagine-se que haja 47% de homens e 53% de 

mulheres na população. Logo, uma amostra de 50 pessoas deverá ter 23 

homens e 23 mulheres. Então o pesquisador receberá uma “quota” para 

entrevistar 27 mulheres. A consideração de varias categorias exigirá uma 

composição amostral que atenda ao n determinado e às proporções 

populacionais estipuladas. 

 

3- COLETA DE DADOS 

 A primeira condição para se coletar os dados numa amostra é a 

existência de uma hipótese a ser testada. Numa pesquisa, os dados relativos a 

informações procuradas podem ser obtidos por meio de questionários, 

formulários ou entrevistas. 

 No questionário o entrevistador está ausente (autoaplicação), enquanto 

no formulário o entrevistador esta presente, fazendo registros e tendo a 

possibilidade de esclarecer alguma duvida do informante. Já numa entrevista, 

existe apenas uma lista de tópicos a serem abordados pelo entrevistador, que 

deve se, portanto de um nível compatível com a função a ser exercida. 

 O pesquisador deve conhecer o assunto a ser estudado a fim de saber 

formular as questões aplicadas. Para tanto é importante que o pesquisador 

faça uma boa pesquisa bibliográfica antes de formular as questões. 

 É interessante também fazer um estudo piloto, isto é, uma pré-aplicação 

do instrumento de pesquisa num grupo semelhante a ser pesquisado, a fim de 



detectar possíveis interpretações equivocadas das questões formuladas ou 

dificuldades de resposta. 

 Quando as perguntas são fechadas (estruturadas) deve-se analisar se 

para cada pergunta o informante sempre encontra uma possível resposta. Em 

pesquisas em que o informante deve classificar uma variável numa escala, é 

importante a existência de pelo menos cinco opções de respostas. Por 

exemplo, classificar um serviço como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. 

 Ao elaborar as perguntas, não se deve solicitar informações pessoais 

que não serão necessárias. Devemos, sempre que possível, preservar o 

anonimato do informante, não identificando o instrumento de pesquisa, o qual 

será numerado para analise posterior. Perguntas com respostas embaraçosas 

também devem ser evitadas. 

 Diversos cuidados devem ser tomados quando da analise de um 

instrumento de pesquisa. Se encontrarmos muitas respostas desordenadas e 

dados com padrões diferentes dos usuais, deve-se proceder a um reexame das 

questões. Ao encontrarmos muitas respostas radicais devemos procurar qual a 

questão que levou ao “clichê”. Se tivermos muitas respostas “não sei” devemos 

verificar se temos questões vagas ou questões muito complexas de modo que 

necessite da ajuda do entrevistador. Outra possibilidade é de o informante ser 

inadequado para a pesquisa. Deve-se também evidenciar o motivo de o 

informante ter sido escolhido para receber o questionário ou formulário e 

enfatizar a importância dele ser respondido, bem como garantido o anonimato 

do informante. É importante que o questionário traga claro quem é a instituição 

ou o pesquisador que está aplicando e quem está patrocinando tal estudo. 

 No final da pesquisa deve-se remeter um informativo das conclusões do 

trabalho, deixando claro ao informante que suas informações foram 

efetivamente utilizadas. 

 No caso de entrevistas, o entrevistador deve ser o mais parecido 

possível com o entrevistado, por exemplo, numa entrevista com favelados o 

entrevistador deve ir vestido de forma simples. Quando existir mais de 5% de 

recusa de resposta em determinada questão, deve-se analisar onde está o 



problema, com a questão propriamente dita ou com o entrevistador. Este deve 

registrar fielmente a entrevista, não substituindo palavras nem melhorando a 

gramática. 

 Quando o informante não entender a questão, o entrevistador deve 

refazê-la, se possível de forma distinta, porém similar e nunca ser agressivo ou 

irônico, dando a entender que o entrevistado é incapaz de responder a 

questão. Além disso, quando o informante for incoerente, o entrevistador nunca 

deve confrontá-lo com as incoerências das respostas e sim realizar questões 

adicionais de modo a detectar onde esta a verdade. 

 Quando se faz um relatório de pesquisa deve-se deixar claro aos outros 

pesquisadores como tal estudo foi conduzido, possibilitando a repetição da 

pesquisa.  Os dados devem ser tabulados e analisados quanto a sua 

qualidade. Para isso deve-se proceder a uma busca de dados incorretos e a 

uma avaliação dos dados fora de padrão a fim de estabelecer se estes serão 

mantidos na pesquisa. Só então as hipóteses originais devem ser testadas. 

Estas devem ser explícitas, contendo os antecedentes de observações e leitura 

que levaram à construção da hipótese bem como as hipóteses propostas em 

termos científicos. Finalmente, o relatório deve conter um resumo das 

conclusões e indicações para novas pesquisas. 

 

4- ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

4.1- Variáveis 

Os dados estatísticos se obtêm mediante um processo que envolve a 

observação ou outra mensuração de características de uma população ou 

amostra, tais como renda anual numa comunidade, sexo dos indivíduos de 

uma tribo indígena, percentagem de açúcar em cereais, etc. Cada uma dessas 

características é chamada de variável, porque originam valores que tendem a 

exibir certo grau de variabilidade quando se fazem mensurações sucessivas. 

Exemplo: Suponha que um questionário foi aplicado aos alunos do 3º período 

do curso de administração da FAVENI fornecendo as seguintes informações: 



1) Id: Identificação do aluno 

2) Turma: Turma em que o aluno foi alocado (A ou B) 

3) Sexo: F se feminino, M se masculino. 

4) Idade: Idade em anos 

5) Altura: Altura em metros 

6) Peso: Peso em quilogramas 

7) Filhos: Número de filhos na família 

• Para a variável “sexo” são dois os valores possíveis: F ou M 

• Para a variável “Filhos” os valores possíveis são expressos através de 

números naturais: 0, 1, 2, 3,... 

• Para a variável “Altura” temos uma situação diferente, pois os resultados 

podem assumir um número infinito de valores dentro de um determinado 

intervalo. 

Claramente tais variáveis têm naturezas diferentes no que tange aos 

possíveis valores que podem assumir. Tal fato deve ser levado em conta nas 

análises dos dados, pois para cada tipo de variável existe um tratamento 

diferente. 

4.2- Classificação das variáveis 

Vamos considerar dois grandes tipos de variáveis: 

a) Quantitativas (numéricas): São as variáveis cujos valores são expressos em 

números. Elas podem ser subdivididas em quantitativas discretas e 

quantitativas contínuas. As variáveis discretas podem ser vistas como 

resultantes de contagens, assumindo assim, valores inteiros. Já as variáveis 

contínuas geralmente provêm de uma mensuração e podem assumir qualquer 

valor em intervalos dos números reais. 

 



Exemplos: 

• São variáveis quantitativas discretas: Número de irmãos, de alunos numa sala 

de aula, de defeitos num carro novo, etc. 

• São variáveis quantitativas contínuas: Altura, peso, comprimento, espessura, 

velocidade, etc. 

b) Qualitativas (não numéricas): São variáveis cujos possíveis valores 

representam atributos e/ou quantidades. Se tais variáveis têm uma ordenação 

natural, indicando intensidades crescentes de realização, então elas serão 

classificadas como qualitativas ordinais ou por postos. Caso contrário, quando 

não é possível estabelecer uma ordem natural entre seus valores definindo 

apenas uma categoria, elas são classificadas como qualitativas nominais. 

Exemplos: 

• São variáveis qualitativas nominais: Turma (A ou B), sexo (F ou M), cor dos 

olhos, campo de estudo, etc. 

• São variáveis qualitativas ordinais: Tamanho (pequeno, médio ou grande), 

Classe social (baixa, média ou alta), etc. 

Podemos resumir a classificação das variáveis no seguinte esquema: 

 

É interessante notar que muitas populações podem originar os quatro 

tipos de dados como ilustramos na tabela abaixo. 



 

Os dados devem ser resumidos através da construção de gráficos e 

tabelas a fim de proporcionar maior clareza, simplicidade e objetividade. 

Quando há repetições do mesmo valor da variável ou quando for 

possível agrupá-la em classes, deve se fazer a distribuição de freqüências, que 

é o arranjo dos valores das variáveis e suas respectivas freqüências.  Quando 

se agrupam os dados em classes é recomendável que isto seja feito utilizando 

um numero moderado de classes de modo a não resumir demasiadamente as 

informações e nem ter tantas classes de modo que não haja ganho em termos 

de clareza, resumo e objetividade dos dados. 

 

5- ANÁLISE DOS DADOS 

5.1– Medidas de tendência Central 

a) Média Aritmética 

 

b) Média Populacional 

 

 



5.2-  Medidas de Dispersão 

a) Variância 

 

b) Variância Amostral 

 

c) Desvio Padrão 

  ou   

 

A variância amostral mede a média corrigida da distancia ao quadrado 

de cada ponto em relação ao ponto médio. A correção é feita utilizando como 

divisor (n – 1) e não n, pois ao estimarmos a media populacional µ por  ̅, já 

usamos um grau de liberdade. 

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, o que propicia a volta 

da unidade de medida original. 

 Para compararmos dispersões devemos calcular o coeficiente de 

variação (C.V) onde: 

  (para população) ou      
 

 ̅
 (para amostra) 

 Quanto menor o coeficiente de variação, menos dispersa é a população 

ou amostra. 

 

 



EXEMPLOS NO EXCEL 

Faturamento mensal da empresa “Super Fashion” 

 

 



 

 

7 - REGRESSÃO LINEAR E CORRELAÇÃO 

 A regressão e a correlação são duas técnicas estreitamente 

relacionadas que envolvem uma forma de estimação. Mais especificamente, a 

análise da correlação e regressão compreende a análise de dados amostrais 

para saber se e como duas ou mais variáveis estão relacionadas uma com a 

outra numa população. A análise de correlação dá um número que resume o 

grau de relacionamento entre duas variáveis. Já a análise de regressão tem 

como resultado uma equação matemática que descreve o relacionamento. A 

equação pode ser usada para estimar, ou predizer, valores futuros de uma 

variável quando se conhecem ou se supões conhecidos valores da outra 

variável.  

 A análise de correlação é útil em trabalho exploratório, quando um 

pesquisador ou analista procura determinar quais variáveis são potencialmente 

importantes e o interesse está basicamente no grau ou força do 

relacionamento. 

 Em resumo, a correlação mede a força, ou grau de relacionamento entre 

duas variáveis e a regressão dá uma equação que descreve o relacionamento 

em termos matemáticos. 



7.1- Análise de Regressão 

Uma equação de regressão linear simples permite determinar, a partir 

das estimativas dos parâmetros, como uma variável independente (x) exerce, 

ou parece exercer influência sobre outra variável (y), chamada de variável 

dependente, descrevendo um relacionamento entre duas variáveis. 

Outra utilização da regressão linear seria estimar os valores de uma 

variável, com base nos valores conhecidos de outra. Por exemplo, a resistência 

e a dureza de um metal podem estar relacionadas, de modo que conhecendo a 

dureza podemos estimar a resistência. Se o teste de resistência destrói o metal 

e o de dureza não, uma pessoa interessada em estimar a resistência 

obviamente preferirá confiar nos resultados do teste de dureza para estimar a 

resistência.  

Embora tais relações possam assumir uma grande diversidade de 

formas, nossa discussão se limitará às equações lineares. As equações 

lineares (de uma linha reta) são importantes porque servem para aproximar 

muitas relações da vida real, e porque são relativamente fáceis de lidar e 

interpretar. Outras formas de análise de regressão, tais como regressão 

múltipla (mais de duas variáveis) e regressão curvilínea (não linear) envolvem 

extensões dos mesmos conceitos usados na regressão linear simples.  

Em inúmeras problemáticas, o pesquisador depara-se com duas 

varáveis que proporcionam previsão de comportamentos futuros. Esta previsão 

pode ser alcançada através de um estudo que envolve a equação da reta de 

regressão, concebida através das variáveis critério (y, dependente ou de 

resposta) e a independente (x, também conhecida como prognóstico). Trata-se 

de uma realidade comum no universo da pesquisa, envolvendo variáveis como 

renda, idade, gastos, entre muitas outras.  

Ao estabelecermos o modelo de regressão linear simples pressupomos 

que: 

a) A relação entre X e Y é linear; 

b) Os valores de X são fixos, isto é, X não é uma variável aleatória; 

c) A média do erro é nula. 



d) Para dado valor de X, a variância do erro é sempre σ2, denominada de 

variância residual, isto é, V(ɛi) = σ
2; 

e) O erro de uma observação é independente do erro em outra observação; 

f) Os erros têm distribuição normal. 

 

7.1.1 – O modelo estatístico de uma regressão linear simples 

Dados n pares de valores de duas variáveis, Xi e Yi, com i = 1, 2, 3, ..., n, 

se admitirmos que Y é função linear de X, podemos estabelecer uma regressão 

linear simples, cujo modelo estatístico é: 

  Y = α + βX + ɛ  

Onde, y é a variável dependente e x a independente. O coeficiente 

angular da reta (β) é também chamado de coeficiente de regressão e o 

coeficiente linear da reta (α) é também conhecido como termo constante da 

equação de regressão, que é a cota da reta em x = 0. O ɛ corresponde ao erro 

amostral, ou seja, a dispersão na população.  

Para estimarmos os parâmetros α e β, utilizamos o método dos mínimos 

quadrados. 

 

7.1.2- O diagrama de dispersão 

Um diagrama de dispersão é um gráfico no qual cada ponto plotado 

representa um par observado de valores para as variáveis dependente e 

independente. O valor da variável independente (X) é plotado com respeito ao 

eixo horizontal, e o valor da variável dependente (Y) é plotado com respeito ao 

eixo vertical. 

Se o diagrama de dispersão indica uma relação que é de modo geral 

linear, então ajusta-se aos dados uma linha que seja a reta melhor ajustante. A 

localização precisa desta linha é determinada pelo método dos mínimos 

quadrados. Uma linha de regressão com uma inclinação positiva indica uma 

relação direta entre as variáveis, uma inclinação negativa indica uma relação 

inversa entre as variáveis, e uma inclinação nula indica que as variáveis não 

estão relacionadas. Além disso, a extensão da dispersão dos pontos com 



relação à linha de regressão indica o grau de relacionamento entre as 

variáveis.  

 

 

7.1.3- Método dos Mínimos Quadrados 

Dependendo do critério matemático utilizado, um bom número de 

diferentes equações de regressão pode ser desenvolvido para um dado 

diagrama de dispersão. Pelo critério dos mínimos quadrados, a linha (e a 

equação) de regressão melhor ajustante é aquela para a qual é mínima a soma 

dos quadrados dos desvios entre os valores observados e estimados da 

variável dependente para os dados amostrais.  

As fórmulas de cálculo pelas quais os valores de α e β da equação de 

regressão linear podem ser determinados, de tal forma a satisfazer o critério 

dos mínimos quadrados são: 

α = _n∑xiyi - ∑xi ∑yi__ 

 n∑xi
2 – (∑xi)

2 

 

β =   y - α x, 

onde n é o número de observações,  x é a média dos valores  xi e y é a 

média dos valores yi. 



Uma observação importante: como estamos utilizando uma amostra 

para obtermos os valores dos parâmetros, a equação que encontraremos é 

uma estimativa da “verdadeira” função que relaciona nossas variáveis. 

Uma vez que tenha sido formulada a equação de regressão, pode-se 

utilizá-la para estimar o valor da variável dependente, dado o valor da variável 

independente. Contudo, tal estimação deve ser feita apenas dentro do intervalo 

de variação dos valores da variável independente originalmente amostrados, já 

que não existe base estatística para supor que a linha de regressão é 

apropriada fora destes limites. Note também, que a equação de regressão 

fornece a base para determinar apenas uma estimativa por ponto, e não um 

intervalo de predição completo.  

 

7.2- Análise de Correlação 

Em contraste com a análise de regressão, a análise de correlação mede 

o grau de relação entre as variáveis. As hipóteses populacionais subjacentes à 

análise de correlação simples são que: 1) a relação entre as duas variáveis é 

linear; 2) ambas as variáveis são aleatórias; 3) para cada variável, as 

variâncias condicionais, dados diferentes valores da outra variável, são iguais e 

4) para cada variável, as distribuições condicionais, dados diferentes valores da 

outra variável, são todas distribuições normais. 

Considere uma amostra aleatória de 10 dos 45 alunos de uma turma de 

e suas notas em matemática e estatística: 



 

Repare como existe um forte relacionamento entre as notas. Existe uma 

tendência forte no sentido de que quanto maior a nota em matemática, maior 

também a nota em estatística. Colocando em um gráfico em que o eixo x é o 

aluno e o eixo y é a nota, fica fácil perceber esse relacionamento: 

 

Outro instrumento bem importante é o diagrama de dispersão, em que o 

eixo x e o eixo y são representados pelas notas em matemática e estatística, 

respectivamente. Os pontos obtidos claramente tem uma correlação linear, ou 

seja, tem como “imagem” uma reta. 



 

Como temos neste caso uma reta ascendente, a correlação é chamada 

correlação linear positiva. Se os pontos tivessem como “imagem” uma reta 

descendente, teríamos uma correlação linear negativa. Se os pontos tivessem 

como “imagem” uma curva (e não uma reta) teríamos uma correlação não 

linear. 

7.2.1- Coeficiente de Correlação de Pearson 

O grau de intensidade da correlação é medido pelo coeficiente de 

correlação de Pearson, que é dado por: 

   
 ∑     (∑  )(∑  )

√[  ∑  
  (∑  )

 
]   ∑  

  (∑  )
 
 

, onde n é o número de observações. 

O coeficiente de correlação tem duas propriedades que caracterizam a 

natureza de uma relação entre duas variáveis. Uma é o sinal (+ ou -) e a outra 

é a magnitude. O sinal é o mesmo que o do coeficiente angular de uma reta 

imaginária que se “ajustasse” aos dados se fosse traçada num diagrama de 

dispersão, e a magnitude de r indica quão próximos da “reta” estão os pontos 

individuais. 

7.2.2- Características de r 

1) O valor de r varia de –1,00 a +1,00; 

2) Um relacionamento positivo (r é +) indica uma correlação positiva entre duas 

variáveis. Os valores altos (baixos) de uma das variáveis, correspondem 

valores altos (baixos) da outra; 



3) Um relacionamento negativo (r é -) indica uma correlação negativa entre 

duas variáveis. Os valores altos (baixos) de uma das variáveis, correspondem 

valores baixos (altos) da outra; 

4) Se r = +1 temos uma correlação perfeita e positiva, se r = -1 temos uma 

correlação perfeita e negativa e se r = 0 não temos correlação ou a relação é 

não linear. 

Obs: se 0,3 ≤ |r| ≤ 0,6 temos uma correlação fraca, e se 0 ≤|r| ≤ 0,3 a 

correlação é muito fraca e na prática não podemos afirmar nada sobre a 

relação entre as variáveis. 

Exemplo 1: 

Vamos calcular o coeficiente de correlação relativo à tabela de notas de 

matemática e estatística. 

A melhor maneira é associar à tabela os valores de xy, x2 e y2. 

 

Lembrando que n = 10 temos: 
 
 
 

   
             

√        (  )                 )
       

 

O que indica uma correlação linear positiva forte entre as variáveis, ou seja, 

quem estuda mais matemática, sabe mais estatística.  

 



Exemplo 2: Aplicando o Programa EXCEL 

A tabela abaixo mostra os gastos (em milhões de dólares) com pessoal 

contratado em determinada indústria em 7 anos consecutivos. 

ANO PESSOAL GASTO 

1990 3023 24.4 

1991 3108 28.8 

1992 3213 31.8 

1993 3208 35.5 

1994 3382 39.9 

1995 3492 45.5 

1996 3661 53.5 

 

Como fazer a análise de regressão? 

 

 

 

 

 

 



Selecione a função Regressão: 

 

Lembre-se que a variável custo é a variável dependente (Y) e a variável 

quilômetros é a variável independente (X). 

 

 

 

 



Saída Excel 

β = 0,044 

α = -109,44 

Yi = -109,44 + 0,044Xi 

Tabela de saída no Excel 

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção -109.4473472 8.181270509 -13.37779347 4.17567E-05 -130.4779725 -88.41672183 

Variável X 1 0.044420298 0.00247564 17.94295677 9.87389E-06 0.038056464 0.050784133 

 

Podemos avaliar os gastos totais na indústria (em milhões de dólares) 

num ano em que o total de pessoal é de 3300 funcionários 

Y = -109,44 + 0,044 . 3300 = 35,76 milhões de dólares. 

Tal estimativa pode ser feita pelo valor de x estar dentro do intervalo 

usado para construir a reta de regressão e supondo que não houve motivo para 

mudança de padrão do modelo. 

Observando a tabela abaixo, percebe-se uma forte correlação entre as 

variáveis, onde R está muito próximo de 1. O número de funcionários explica 

98% da variância de gastos.  

 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0.992324104 

R-Quadrado 0.984707128 
R-quadrado 
ajustado 0.981648553 

Erro padrão 1.363875025 

Observações 7 

 

8- APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 Por mais diversa que seja a finalidade que se tenha em vista, os dados 

devem ser apresentados sob forma adequada – tabelas e gráficos – tornando 

mais fácil o exame daquilo que está sendo objeto de tratamento estatístico. 

 

 



8.1- Tabelas 

Existem normas nacionais para a organização de tabelas, ditadas pela 

ABNT. Essas normas não serão tratadas aqui, mas convém saber que as 

tabelas devem ter os seguintes componentes: 

• Título: Precede a tabela e explica, em poucas palavras, o dado em estudo. Se 

for o caso, indica o tempo e o lugar a que os dados se referem. 

• Cabeçalho: Especifica o conteúdo de cada coluna 

• Coluna Indicadora: Especifica em cada linha os valores que os dados podem 

assumir.  

• Corpo da tabela: Apresenta a frequência dos dados. 

• Fonte: Especifica a entidade, o pesquisador ou pesquisadores que 

forneceram os dados, quando esses não foram coletados por você. 

 

 

A organização dos dados em tabelas de frequência proporciona um meio 

eficaz de estudo do comportamento de características de interesse. Muitas 

vezes, a informação contida nas tabelas pode ser mais facilmente visualizada 

através de gráficos.  

 

 

 



8.2- Gráficos 

Os gráficos estatísticos são representações visuais dos dados 

estatísticos que devem corresponder, mas nunca substituir as tabelas 

estatísticas. 

Meios de comunicação apresentam diariamente, gráficos das mais 

variadas formas para auxiliar na apresentação das informações. Órgãos 

públicos e empresas se municiam de gráficos e tabelas em documentos 

internos e relatórios de atividades e desempenho. Graças à proliferação de 

recursos gráficos, cuja construção tem sido cada vez mais simplificada em 

programas computacionais, existe hoje uma infinidade de tipos de gráficos que 

podem ser utilizados. 

Deve ser notado, entretanto, que a utilização de recursos visuais na 

criação de gráficos deve ser feita cuidadosamente; um gráfico desproporcional 

em suas medidas pode dar falsa impressão de desempenho e conduzir a 

conclusões equivocadas. Obviamente, questões de manipulação incorreta da 

informação podem ocorrer em qualquer área e não cabe culpar a Estatística. O 

uso e a divulgação ética e criteriosa de dados devem ser pré-requisitos 

indispensáveis e inegociáveis. 

8.2.1- Características e Classificação  

Gráficos de informação: São gráficos destinados principalmente ao público 

em geral, objetivando proporcionar uma visualização rápida e clara. São 

gráficos tipicamente expositivos, dispensando comentários explicativos 

adicionais. As legendas podem ser omitidas, desde que as informações 

desejadas estejam presentes. 

Gráficos de análise: São gráficos que prestam-se melhor ao trabalho 

estatístico, fornecendo elementos úteis à fase de análise dos dados, sem 

deixar de ser também informativos. Os gráficos de análise frequentemente vêm 

acompanhados de uma tabela estatística. Inclui-se, muitas vezes um texto 

explicativo, chamando a atenção do leitor para os pontos principais revelados 

pelo gráfico. 



O uso indevido de gráficos podem trazer uma ideia falsa dos dados que 

estão sendo analisados, chegando mesmo a confundir o leitor. Trata-se, na 

realidade, de um problema de construção de escalas.  

8.2.1.1 - Diagramas:  

São gráficos geométricos dispostos em duas dimensões. São os mais 

usados na representação de séries estatísticas. Eles podem ser: 

a) Gráficos em barras horizontais. 

b) Gráficos em barras verticais ( colunas ). 

Quando as legendas não são breves usa-se de preferência os gráficos 

em barras horizontais. Nesses gráficos os retângulos têm a mesma base e as 

alturas são proporcionais aos respectivos dados. A ordem a ser observada é a 

cronológica, se a série for histórica, e a decrescente, se for geográfica ou 

categórica. 

 

c) Gráficos em barras compostas. 

d) Gráficos em colunas superpostas. 

Eles diferem dos gráficos em barras ou colunas convencionais apenas 

pelo fato de apresentar cada barra ou coluna segmentada em partes 

componentes. Servem para representar comparativamente dois ou mais 

atributos. 



e) Gráficos em linhas ou lineares. 

 

São frequentemente usados para representação de séries cronológicas 

com um grande número de períodos de tempo. As linhas são mais eficientes do 

que as colunas, quando existem intensas flutuações nas séries ou quando há 

necessidade de se representarem várias séries em um mesmo gráfico. Quando 

representamos, em um mesmo sistema de coordenadas, a variação de dois 

fenômenos, a parte interna da figura formada pelos gráficos desses fenômeno 

é denominada de área de excesso. 

f) Gráficos em setores. 

Este gráfico é construído com base em um círculo, e é empregado 

sempre que desejamos ressaltar a participação do dado no total. O total é 

representado pelo círculo, que fica dividido em tantos setores quantas são as 

partes. Os setores são tais que suas áreas são respectivamente proporcionais 

aos dados da série. O gráfico em setores só deve ser empregado quando há, 

no máximo, sete dados. 

8.2.1.2 - Estereogramas: 

São gráficos geométricos dispostos em três dimensões, pois 

representam volume. São usados nas representações gráficas das tabelas de 

dupla entrada. Em alguns casos este tipo de gráfico fica difícil de ser 

interpretado dada a pequena precisão que oferecem. 



 

8.2.1.3 - Pictogramas:  

São construídos a partir de figuras representativas da intensidade do 

fenômeno. Este tipo de gráfico tem a vantagem de despertar a atenção do 

público leigo, pois sua forma é atraente e sugestiva. Os símbolos devem ser 

auto-explicativos. A desvantagem dos pictogramas é que apenas mostram uma 

visão geral do fenômeno, e não de detalhes minuciosos. Veja o exemplo 

abaixo: 

 

8.2.1.4- Cartogramas 

 São ilustrações relativas a cartas geográficas (mapas). O objetivo desse 

gráfico é o de figurar os dados estatísticos diretamente relacionados com áreas 

geográficas ou políticas. 



 

 

 

  


