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Por que estudar estatística? 

• Abordagem crescentemente quantitativa na análise 

dos problemas; 

• Quantidade crescente de dados 

– Com que qualidade? 

– Exemplo 1.1: pesquisa da reação do público a certo programa 

governamental. A pergunta da pesquisa é: “Você acha que esse 

programa esbanjador deve ser continuado?” 

– Exemplo 1.2: para avaliar a reação do consumidor a um novo 

tipo de alimento congelado, faz-se uma pesquisa de casa em 

casa durante as manhãs dos dias úteis, sem retorno no caso de 

ninguém atender. 



Lembrando das aplicações que listamos em 

Estatística I 

• É uma ferramenta, um método 

• Instrumento auxiliar na tomada de decisões 

• Análise de indicadores (lucratividade, rentabilidade, 

atividade) 

– Evolução histórica, variabilidade, comparações com empresas 

do mesmo setor. A empresa está acima ou abaixo da média do 

setor, acima ou abaixo da mediana? Está em que quartil? 

– A previsão dos indicadores pode ser insumo ao planejamento e 

orçamento. 

• Administração de estoques e caixa 

– Como definir os níveis ótimos de estoque? 

– Como variam as demandas por matérias-primas e produtos 

acabados? 

– Como variam os tempos de entrega dos fornecedores? 



• Custo de capital (próprio e de terceiros e o que os 
determina) 
– Se a empresa tem ações em bolsa, como o preço de sua ação 

varia com as oscilações do mercado? 

– Os bancos que fornecem empréstimos cobram taxas adequadas 
ao risco de crédito que a empresa representa? Como avaliar se 
estas taxas são adequadas? 

• Auditorias e fiscalizações 
– Auditorias em processos das empresas podem ser 

extremamente custosas. Por exemplo, a verificação da correta 
contabilização de faturas significa analisar TODAS as faturas? É 
possível concluir com base na análise de amostras? 

– Como órgãos públicos planejam a fiscalização das atividades 
das empresas? 

• Pesquisas acadêmicas (modelos de previsão de 
falência, governança corporativa / disclosure) 

Lembrando das aplicações que listamos em 

Estatística I 



Métodos Estatísticos 

Teoria da Probabilidade 

• Estatística 
O “braço” da matemática que transforma os dados em 

informação útil aos tomadores de decisão.  

Estatística Descritiva 

 
Coleta, resume e descreve os 
dados 

Estatística Inferencial 

 
Permite concluir e tomar 
decisões a respeito de uma 
população baseando-se em dados 
de amostras dessa população. 



O que traz a Estatística II? 

• Amostragem 

– Pensaremos a respeito das diversas técnicas e nas situações 

em que se pode aplicá-las. 

– Será que alguma delas servirá ao seu trabalho de conclusão de 

curso? 

– No seu trabalho você faz alguma análise que poderia ser mais 

rápida e eficiente se feita sobre dados de amostras ao invés do 

total de itens? 

• Estatística Inferencial 

– Isso nos colocará mais próximos da realidade frequente de se 

trabalhar com amostras e não populações; 

– Será possível concluir sobre parâmetros da população a partir 

de dados de amostras.  



População 

• População: é o “todo” 

– Também designado universo 

– Podem ser indivíduos, firmas, produtos manufaturados, 

inventários, escolas, notas de aula, preços ou qualquer coisa 

que possa ser mensurada, contada ou ordenada por postos; 

– Podem ser finitas ou infinitas; 

• Finitas: os produtos de um supermercado, os livros de uma 

biblioteca 

• Infinitas: produção futura de uma fábrica, nascimentos de insetos, 

extrações com reposição de bolas de uma urna. Consistem 

tipicamente em um processo que gera itens. 

– Refere-se a um conjunto específico de circunstâncias; 

• Ex: os alunos de uma sala de aula podem representar uma 

população da qual extrairemos amostras para análise; em outra 

situação os alunos da mesma sala de aula podem ser uma amostra 

de todos os alunos do colégio, ou de toda a universidade. 



Amostra 

• É a parcela do grupo que é examinada 

População 

Amostra 

Estatística: Prof. André Carvalhal 



Censo x Amostra 

• Censo: envolve estudar TODOS os elementos da 

população 

• Quando a amostragem é mais vantajosa: 

– Quando a população é infinita (processos que nunca terminam) 

– A amostra pode ser mais atualizada que o censo 

• Quando a população tende a se modificar com o tempo 

• Quando a população tende a se deteriorar (ex: frutas perecíveis, 

pesquisa em propagação de doenças) 

– Testes destrutivos (lâmpadas, munição, resistência de concreto) 

– Quando o custo do censo é proibitivo 

– Quando o censo puder ter problemas de precisão (vários 

agentes coletores aumentam a chance de erros) 

 



Censo x Amostra 

• Quando o censo é mais vantajoso: 

– Quando a população é pequena 

– Quando o tamanho da amostra é grande em relação ao da 

população. Ex: quando há grande variabilidade na população a 

amostra terá que ser grande para ser representativa, neste caso 

o custo adicional para realizar o censo pode ser pequeno 

– Se é necessário precisão completa Ex: contagem de dinheiro 

em guichês de bancos 



Tipos de Métodos de Amostragens 

• Amostra não-probabilística (ou não aleatória): 

– Os itens ou indivíduos são selecionados sem conhecer suas 

respectivas probabilidades de seleção 

– As teorias da estatística inferencial não se aplicam 

– Exemplos de métodos: amostragem por conveniência e 

amostragem por julgamento 

– Podem trazer problema de viés 

• Amostra probabilística (ou aleatória): 

– Itens selecionados com base em probabilidades conhecidas 

– Permite que se faça inferências isentas de viés 

– Na prática é difícil ou quase impossível obtê-la... 

– ... mas você deve tentar e reconhecer eventuais vieses da sua 

seleção. 



Vantagens e Desvantagens 

Vantagens Desvantagens 

Aleatória 

• a subjetividade do investigador não 

interfere na escolha da amostra 

• dificuldade de obter listagens 

completas da população 

• possibilidade de definir o tamanho da 

amostra a partir da precisão e grau de 

confiança desejado 

• a seleção aleatória pode gerar amostra 

dispersa geograficamente aumentando 

os custos do estudo 

Não aleatória 

• menor custo • há unidades no universo que não tem 

possibilidade de serem escolhidos 

• menor necessidade de pessoal • pode ocorrer viés de opinião pessoal 

• menor tempo de estudo • não se sabe com que grau de 

confiança as conclusões obtidas podem 

ser inferidas da população 



Principais técnicas de amostragem 

Técnicas de Amostragem 

Probabilística ou 

Aleatória 

Não Probabilística ou 

Não Aleatória 

Simples 

Estratificada 

Sistemática 

Conglomerado 

Por conveniência 

Por julgamento 

Por quotas 

Bola de neve 



Amostragem aleatória de uma população finita 

• Quantas amostras de tamanho n diferentes podem ser extraídas 

de uma população finita de tamanho N, se: 

– (a) n = 2 e N = 12; 

– (b) n = 3 e N = 50? 

– Resposta: Combinação de N elementos tomados n a n 
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Uma amostra de tamanho n extraída de uma população finita de 
tamanho N é aleatória se é escolhida de tal modo que cada uma das 

n

N
 amostras possíveis tem a mesma probabilidade 

n

N

1
 de serem 

escolhidas. 



Amostragem aleatória de uma população finita 

• Como escolher as amostras? 

– Listando todas as amostras possíveis em pedacinhos de papel, 

misturá-los e retirar “sem olhar”? 

– Listar os N elementos da população finita em pedacinhos de 

papel e extrair n deles, um de cada vez, sem reposição. 

– Exemplo: extrair n=12 de N=138 locais de escavação 

arqueológica 

– No excel: função aleatórioentre(x;y) 

– Importante: todas as amostras extraídas devem ter a mesma 

probabilidade de serem escolhidas/sorteadas  

n

N

1



Amostragem aleatória de uma população infinita 

• Uma amostra de tamanho n de uma população infinita é 

aleatória se consiste em valores de variáveis aleatórias 

independentes que têm a mesma distribuição. 

– O que é distribuição? normal, binomial etc.. 

– Como assim independentes? A probabilidade de que cada variável 

ocorra é a mesma e não depende das ocorrências anteriores. 

– Exemplo: resultado de doze jogadas de um dado {2, 5, 1, 3, 6, 4, 4, 5, 

2, 4, 1, 2} são uma amostra aleatória se as variáveis são 

independentes e têm a mesma distribuição de probabilidade 
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Amostragem Sistemática 

• Conveniente quando a população está ordenada sob algum 

critério: fichas de um fichário, lista telefônica 

• Calcula-se o intervalo de amostragem N/n aproximando-se para 

o inteiro mais próximo: a. 

• Sorteia-se um no. aleatório x entre 1 e a.  

• A amostra será composta dos elementos x; x+a; x+2a;... 

• Exemplo: N=1000, n=200. Logo: a=1000/200=5 

 se 3 for o no. sorteado entre 1 e 5 os elementos da população 

numerados por 3, 8, 13, ..., 998 irão compor a amostra 

• Frequentemente utilizada em pesquisas de opinião, realizadas 

em locais públicos 

• Vantagens: amostras mais dispersas, fácil de ser conduzida 

• Desvantagem: a presença de periodicidades ocultas pode 

produzir resultados tendenciosos 



Amostragem aleatória estratificada 

• A população é dividida em subgrupos e a amostragem 

aleatória é feita em cada subgrupo 

• Muito aplicada em populações com subgrupos homogêneos 

internamente, mas diferentes entre si 

• Tamanhos de amostra para alocação proporcional 

• População de tamanho N 

• k estratos de tamanhos N1, N2,..., Nk 

• Amostras de tamanhos n1, n2, ..., nk 
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Amostragem por conglomerado 

• A população é subdividida em várias partes, e 

algumas dessas subdivisões ou conglomerados são 

selecionados aleatoriamente para integrar a amostra 

global. 

• Dentro de cada conglomerado pode-se selecionar 

todos ou alguns elementos. 



Principais técnicas de amostragem 

Técnicas de Amostragem 

Probabilística ou 

Aleatória 

Não Probabilística ou 

Não Aleatória 

Simples 

Estratificada 

Sistemática 

Conglomerado 

Por conveniência 

Por julgamento 

Por quotas 

Bola de neve 



Amostragem por Conveniência 

• Quando a participação é voluntária 

• Quando os elementos da amostra são escolhidos 

por uma questão de conveniência ou simplicidade 

• A amostra não é representativa da população 

• Deve ser empregada somente em casos especiais 

• Exemplo: um pesquisador deseja estudar o 

comportamento dos preços de imóveis residenciais 

em lançamento em Florianópolis e desenvolve sua 

amostragem coletando dados em dois jornais da 

cidade 



Amostragem por Julgamento 

• A amostra é escolhida segundo opinião de um 

especialista 

• Não deve ser considerada representativa da 

população 

– Exemplo: em uma pesquisa sobre os livros mais relevantes para 

o mestrado e doutorado em Contábeis um especialista elaborou 

a lista dos alunos a serem entrevistados. 



Amostragem por Quotas 

• Difere da amostragem estratificada pelo fato da 

seleção dos elementos da população não ser 

aleatória 

• As vantagens do método estão na rapidez, economia 

e facilidade de administração. 

– Exemplo: uma empresa deseja lançar um novo produto de 

emagrecimento e o público-alvo são mulheres entre 15 e 40 

anos das classes sociais A e B. A população é dividida em 

categorias de acordo com as variáveis de controle (idade e 

classe social). Uma amostra de 5% da população recebe uma 

amostra grátis do produto. 



Amostragem Bola de Neve 

• Identificam-se um ou mais indivíduos da população 

alvo, e estes identificam outras observações que 

pertencem à mesma população. 

• Bastante utilizado quando os elementos da 

população são raros ou de difícil acesso. 

• pode causar viés em função da indicação de amigos 

ou especialistas 

– Exemplo: em uma pesquisa sobre potenciais novos alunos uma 

escola de idiomas pretende atrair novos alunos e, para cada 

aluno matriculado, oferece-se um desconto na mensalidade se 

ele trouxer um novo aluno para a escola. 



Amostragem com ou sem reposição? 

• Questão relevante quando tratamos de populações 

finitas. 

• Se o tamanho da amostra é pequeno em relação à 

população a questão torna-se irrelevante. 

– Uma regra prática é fazer a reposição quando o tamanho da 

amostra excede 5% do tamanho da população. 

• A extração de toda uma amostra de uma só vez 

equivale à amostragem sem reposição. 

• Na amostragem com reposição é possível extrair um 

mesmo item mais de uma vez. 



Amostragem com ou sem reposição? 

• Há várias razões que justificam a amostragem sem 

reposição: 

– Os efeitos podem ser desprezíveis, e ela pode ser mais 

conveniente; 

– Se o teste for destrutivo é impossível repor os itens; 

– Na amostragem industrial pode ser difícil convencer os técnicos 

a repor na população itens defeituosos; 

– Quando o exame de um item é custoso, a chance de examinar o 

mesmo item mais de uma vez pode não ser desejável. 

• Quando a amostragem sem reposição é necessária e 

o tamanho da amostra é relativamente grande em 

relação ao tamanho da população, o cálculo das 

probabilidades relevantes se faz pela distribuição 

hipergeométrica. 



Avaliando a validade da pesquisa 

• Erros em pesquisas: 

– Erro de cobertura: quando certos grupos (ou extratos) da 

população não foram identificados e portanto não estarão 

representados na amostra. Causam viés de seleção. 

– Erro por falta de resposta: por exemplo quando pessoas não 

respondem a questionários enviados. Causa viés por falta de 

resposta. 

– Erro de amostragem: quando uma amostra é selecionada 

porque é mais simples, menos dispendiosa e mais eficaz. 

– Erro de medição: pode ocorrer por deficiências na formulação 

da pergunta; por influência do entrevistador sobre o 

entrevistado; e por erro do respondente. 


