
Contabilometria 

Aula 8 – Regressão Linear Simples 



Origem histórica do termo Regressão 

Lei da Regressão Universal de Galton – 1885 

 Galton verificou que, apesar da tendência de que 
pais altos tivessem filhos altos e pais baixos 
tivessem filhos baixos, a altura média dos filhos 
de um grupo de pais altos era menor que a de 
seus pais e a altura média de um grupo de filhos 
de pais baixos era maior que a de seus pais; em 
consequência, os filhos de pais altos e baixos 
“regrediam” igualmente à altura média de todos os 
homens. Nas palavras de Galton isso era uma 
“regressão à mediocridade”. 
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Interpretação Moderna da Regressão 

A análise de regressão se ocupa do estudo 

da dependência de uma variável, a variável 

dependente, em relação a uma ou mais 

variáveis, as variáveis explanatórias, com 

vistas a estimar e/ou prever o valor médio 

(da população) da primeira em termos dos 

valores conhecidos ou fixados (em 

amostragens repetidas) das segundas. 



Relações Estatísticas x Determinísticas 

• Na análise de regressão, estamos 
preocupados com a dependência estatística, e 
não funcional ou determinística, entre as 
variáveis, como é o caso da física clássica. 

• Nas relações estatísticas lidamos com 
variáveis aleatórias ou estocásticas, isto é, 
variáveis que têm distribuições probabilísticas 

• Na dependência funcional ou determinística, 
também lidamos com variáveis mas estas não 
são aleatórias ou estocásticas. 



Relações Estatísticas 

• Exemplo de relação estatística: dependência 
do rendimento das lavouras em relação a 
temperatura, pluviosidade, luz solar ou 
fertilizante. 
– É de natureza estatística no sentido de que as 

variáveis explanatórias, embora com certezas 
importantes, não permitirão prever com exatidão o 
rendimento em função de erros de medição das 
variáveis, bem como a intervenção de outros fatores 
que coletivamente afetam o rendimento mas cuja 
identificação individual pode ser difícil. 



Relações Determinísticas 

• Exemplo de relação determinística: Lei da 
gravitação de Newton 
 

– Cada partícula atrai todas as outras partículas com uma força 
diretamente proporcional ao produto de suas massas e 
inversamente proporcional ao quadrado da distância que as 
separa. 

– Obviamente, se houver erros de medição, digamos, no k, a 
relação determinística se torna uma relação estatística. A 
força só pode ser prevista aproximadamente a partir do 
valor de k (e m1, m2 e r), que contém erros. A variável F 
nesse caso se torna uma variável aleatória. 
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Regressão x Causação 

Embora a análise de regressão lide com a 
dependência de uma variável em relação a 
outras, isso não implica necessariamente 
causação. 

– “Uma relação estatística, por mais forte e 
sugestiva que seja, nunca pode estabelecer uma 
conexão causal: nossas idéias de causação 
devem se originar fora da estatística, em última 
análise, de alguma teoria.” 

Kendall, M. G.; Stuart, A. The Advanced Theory of 
Statistics, Nova York: Charles Griffin Publishers, vol. 2, 
Cap. 26, 1961, p. 279 



Regressão x Correlação 

• Análise de correlação: o principal objetivo é 

medir a força ou o grau de associação linear 

entre duas variáveis. 

• Análise de Regressão: tentamos estimar ou 

prever o valor médio de uma variável com 

base nos valores fixos de outras variáveis. 



Regressão x Correlação 

• Análise de Regressão: a variável dependente 
é estatística, aleatória, ou estocástica, isto é, 
tem distribuição probabilística. Já as variáveis 
explanatórias têm valores fixos (em amostras 
repetidas). 

• Análise de correlação: tratamos quaisquer 
duas variáveis simetricamente; não há 
distinção entre as variáveis dependente e 
explanatória. Além disso pressupõe-se que as 
duas variáveis sejam aleatórias. 



Análise de Regressão 

A análise da regressão é usada para: 

– Prever o valor da variável dependente baseado no 
valor de pelo menos uma variável independente 

– Explicar o impacto das mudanças na variável 
independente na variável dependente 

Variável dependente:  A variável que você quer explicar 

Variável independente:  A variável usada para explicar a 
variável dependente 



Modelo de Regressão Linear Simples 

• Somente uma variável independente, X 

• A relação entre  X  e  Y  é descrita por 
uma função linear 

• Mudanças em Y estão relacionadas a 
mudanças em X 



Tipos de Relações 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

Y 

X 

X 

Relações Lineares Relações Curvilíneas 



Tipos de Relações 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

Y 

X 
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Relações Fortes Relações Fracas 



Tipos de Relações 

Y 

X 

Y 

X Nenhuma relação 



Modelo de Regressão Linear Simples 

ii10i εXββY 

Componente Linear 

Modelo de regressão para a população: 

Intercepto de 

Y para a 
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Modelo de Regressão Linear 

Erro Aleatório 

para esta 

observação 

Y 

X 

Valor Observado 

de Y para Xi 

Valor Previsto de 

Y para Xi  

ii10i εXββY 

Xi 

Inclinação = β1 

Intercepto = β0   

εi 



Equação da Regressão Linear: a Linha 

de Previsão 

i10i XbbŶ 

A equação da Regressão Linear Simples fornece uma 

estimativa da regressão linear da população 

Estimativa do 

intercepto da 

regressão 

Estimativa da 

inclinação da 

regressão 
 

Estimado (ou 

previsto) valor 

de Y para a 

observação i 

Valor de X 

para a 

observação i 



O Método dos Mínimos 
Quadrados 

• b0  e  b1  são obtidos encontrando os valores de b0  e  

b1  que minimizam a soma dos quadrados das 

diferenças entre Y e     : 

2
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Encontrando a Equação de Mínimos 

Quadrados 

• Os coeficientes  b0  e  b1 , e outros resultados da 

regressão neste capítulo, serão encontrados usando o 

Excel 



Mínimos Quadrados 

 

• Condições de Primeira Ordem: 
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Estimadores de Mínimos Quadrados (OLS) 



Interpretação do Intercepto e da 

Inclinação 

• b0 é o valor estimado da média de Y quando o 

valor de X é zero 

 

• b1 é a mudança estimada na média dos valores 

de Y para uma unidade de mudança em X 



Regressão Linear - Exemplo 

• Um corretor quer estudar a relação entre o 
preço de venda de uma casa e o seu tamanho 
(medido em pés quadrados) 

 

• Uma amostra aleatória de 10 casas é 
selecionada 

– Variável Dependente (Y) = Preço da casa em 
$1000s 

– Variável Independente (X) = pés quadrados 



Regressão Linear - Exemplo 

Dados 

Preço da casa em $1000s 
(Y) 

Pés quadrados  
(X) 

245 1400 

312 1600 

279 1700 

308 1875 

199 1100 

219 1550 

405 2350 

324 2450 

319 1425 

255 1700 



Regressão Linear - Exemplo 

Diagrama de Dispersão 
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• Modelo do preço das casas:  

diagrama de dispersão 



Regressão Linear - Exemplo 

Usando o Excel 

Ferramentas 
-------- 

 Análise de 
Dados 
-------- 

 Regressão 



Linear Regression Example 

Excel Output 

A equação de regressão é: 
RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,7621

R-Quadrado 0,5808

R-quadrado ajustado 0,5284

Erro padrão 41,3303

Observações 10

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 18934,935 18934,935 11,085 0,010

Resíduo 8 13665,565 1708,196

Total 9 32600,5

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 98,248 58,033 1,693 0,129 -35,577 232,074 -35,577 232,074

Pés quadrados (X) 0,110 0,033 3,329 0,010 0,034 0,186 0,034 0,186

Preço = 98,248 + 0,110*Área em pés quadrados 



Regressão Linear Exemplo 

Representação Gráfica 
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• Modelo do preço das casas:  Diagrama de dispersão e 
linha da regressão 

Inclinação  

= 0.110 

Intercepto  

= 98.248   

Preço = 98,248 + 0,110*Área em pés quadrados 



Regressão Linear Exemplo 

Interpretação de b0 

• b0 é o valor estimado da média de Y quando o valor 

de X é zero (se X = 0 está no intervalo dos valores 

observados de X) 

• Como a área de uma casa não pode ser 0, o 

intercepto calculado não tem nenhuma aplicação 

prática. 

Preço = 98,248 + 0,110*Área em pés quadrados 



Regressão Linear Exemplo 

Interpretação de b1 

• b1 mede a mudança no valor médio de Y resultante da 

variação em uma unidade no valor de X. 

• Aqui, b1 = .110 mostra que o valor médio de uma casa 

aumenta em .110($1000) = $110, em média, para cada 

unidade de área (pés quadrados) adicional no tamanho 

Preço = 98,248 + 0,110*Área em pés quadrados 



Regressão Linear Exemplo 

Fazendo Previsões 

317.85

)0.110(2000  98.25

quadrados) (pés 0.110 98.25 Preço







Prever o preço de uma casa com 2.000 pés quadrados: 

O preço previsto para uma casa com 2000 pés 

quadrados é 317,85($1.000s) = $317.850 



Regressão Linear Exemplo 

Fazendo Previsões 
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• Ao usar um modelo de regressão para fazer previsões, faça-o 

somente dentro do intervalo relevante 

Intervalo relevante 

para previsões 

Não tente extrapolar 

para além do 

intevalo observado 

de X. 


