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CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

1 – A ESTATÍSTICA 

É uma parte da Matemática que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise 

e interpretação de dados para tomada de decisões. De acordo com Dugé de Bernonville a Estatística 

é um conjunto de métodos e processos quantitativos que serve para estudar e medir os fenômenos 

coletivos. 

Estatística: O que é? 

Em nosso cotidiano, precisamos tomar decisões, muitas vezes decisões rápidas. Em linhas 

gerais, a Estatística fornece métodos que auxiliam o processo de tomada de decisão. 

 

 

2 – DEFINIÇÕES BÁSICAS DA ESTATÍSTICA 

FENÔMENO ESTATÍSTICO: é qualquer evento que se pretenda analisar, cujo estudo seja 

possível da aplicação do método estatístico. São divididos em três grupos: 

• Fenômenos de massa ou coletivo: são aqueles que não podem ser definidos por uma 

simples observação. A Estatística dedica-se ao estudo desses fenômenos. Exemplos: A 

natalidade na grande Vitória, o preço médio da cerveja no Espírito Santo, etc. 

• Fenômenos individuais: são aqueles que irão compor os fenômenos de massa. Exemplos: 

cada nascimento na grande Vitória, cada preço de cerveja no Espírito Santo, etc. 

• Fenômenos de multidão: quando as características observadas para a massa não se 

verificam para o particular. 

 

 

DADOS ANÁLISE DECISÕES 
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3 – ESTATÍSTICA DESCRITIVA E INDUTIVA 

Estatística Descritiva – é a parte da Estatística que tem por objeto descrever os dados 

observados. 

Estatística Indutiva – é a parte da Estatística que tem por objetivo obter e generalizar 

conclusões para a população a partir de uma amostra, através do cálculo de probabilidade. O cálculo 

de probabilidade é que viabiliza a inferência estatística. 

Exemplo: Toda pesquisa ou trabalho cientifico, nas mais variadas áreas, utiliza-se de modo 

geral das seguintes etapas: 

 

1º Coleta de Dados A partir de uma amostra escolhida da população Coleta 

2º Apuração dos Dados 
Processamento das informações obtidas  

por meio da coleta de dados 

Estatística 

Descritiva 

3º Análise Descritiva com resumo e interpretação dos resultados coletados 
Estatística 

Descritiva 

4º 

Escolha de um possível modelo explicativo para o comportamento do  

objeto em estudo, a fim de se fazer, numa etapa posterior, a análise  

confirmatória dos dados, conhecida como Inferência Estatística 

Estatística 

Indutiva ou 

Inferência 

Estatística 

 

Sobre as etapas acima podemos dizer que a primeira cabe a coleta de dados, a 

segunda e a terceira é reservada a Estatística Descritiva e a 4ª a Estatística 

Indutiva ou Inferência Estatística que é à parte da Estatística que, baseando-se 

em resultados obtidos da análise de uma amostra da população, procura inferir, 

induzir ou estimar as leis de comportamento da população da qual a amostra 

foi retirada. 

 

4 – POPULAÇÃO 

É o conjunto de “todos” indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica 

em comum. A população pode ser finita ou infinita. Na prática, quando uma população é finita, com 

número grande de elementos, considera-se como população infinita. 
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5 – AMOSTRA 

Considerando-se a impossibilidade, na maioria das vezes, do tratamento de todos os 

elementos da população, retira-se uma amostra. 

A amostra deve apresentar as mesmas características que havia na população. 

 

 

 

 

 

Exemplo:  

Quando ouvimos falar no noticiário “[...] em São Paulo uma manifestação parou a Avenida 

Paulista, havia mais de 700 pessoas na avenida [...]”. Observamos ou tentamos entender como 

podem fazer esse cálculo com um número significativo de pessoas aglomeradas. 

 

Vamos entender o cálculo: 

Imaginamos um desenho no chão de uma figura quadrada em que seus lados tenham 1 (um) 

metro e que alocamos dentro deste espaço, da figura desenhada no chão, cinco pessoas. Logo, 

podemos entender que estamos coletando uma amostra de 1 m² contendo cinco pessoas. Então, só 

resta saber a área total desta manifestação.  

 

Observe o desenho: 

 

 

Sabemos que cada 1m² comporta cinco 
pessoas. Vamos calcular o total de pessoas 

para uma área que possui 140 m².  
 

Verificamos que, por uma amostragem de 
cinco pessoas por 1m², descobrimos uma 

população total de 700 pessoas na 
manifestação.  

5 pessoas x 140 m² = 700 pessoas 
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6 – TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM 

Existem algumas técnicas para escolher amostras, que garantem tanto quanto possível, o 

acaso na escolha de uma amostra. Cada elemento da população, passa a ter a mesma chance de 

ser escolhido, o que garante a amostra o caráter de representatividade, isto é muito importante, pois, 

as conclusões relativas à população vão estar baseadas nos resultados obtidos por meio desses 

dados. 

 

• Amostragem casual ou aleatória simples 

Este tipo de amostragem é equivalente a um sorteio lotérico.  

Por exemplo: 

1º Numeramos os alunos de uma classe de 1 até ...; 

2º Escrevemos os números de 1 até ... em pedaços de papeis iguais, colocando em 

uma caixa; 

3º Colocamos em uma caixa e agitamos; 

4º Retiramos, por exemplo, 10% dos alunos; 

5º De acordo com os números selecionados identificamos quem são os alunos que irão 

fazer parte da amostra representativa da classe. 

Obs.: Quando o número de elementos da população é muito grande podemos utilizar programas de 

computador para fazer o sorteio. 

 

 

 

 

 

 

 

• Amostragem proporcional estratificada 

Utilizada quando a população se divide em subpopulações chamadas de estratos. É provável 

que a variável em estudo apresente comportamentos distintos dentro de cada estrato, sendo assim, 

os elementos da amostra devem levar em consideração tais estratos. A amostragem estratificada 

obtém os elementos da amostra proporcional ao número de elementos de cada estrato. 
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Por exemplo: 

Suponha que uma classe seja composta de 54 homens e 36 mulheres perfazendo um total de 

90 pessoas. Vamos obter a amostra proporcional estratificada. Neste caso, temos dois estratos (sexo 

masculino e sexo feminino) e queremos uma amostra de 10% da população. Logo temos: 

 

Sexo População 10% Amostra 

M 54 4,5
100

5410
=

x

 5 

F 36 6,3
100

3610
=

x

 
4 

 

Total 90 0,9
100

9010
=

x

 9 

 

Feitos os cálculos verificamos que 9 alunos devem fazer parte da amostra, destes, 5 deverão 

ser homens e 4 mulheres. Basta fazer o sorteio na classe a aplicar os questionários. 

 

• Amostragem sistemática 

Esta técnica deve ser utilizada quando a população já se encontra ordenada, por exemplo: 

casas de uma rua, prontuários de funcionários, linhas de produção, etc. 

Por exemplo: 

1º No caso de um prontuário de funcionários numerados de 1 a 100, posso retirar um elemento 

a cada dez fichas. Neste caso estaremos fixando uma amostra de 10% da população.  Agora é só 

verificar quem foram os sorteados e aplicar os questionários. 

2º Suponha uma gaveta contendo 900 fichas numeradas de 1 a 900 das quais desejamos obter 

50 delas para que faça parte de nossa amostra.  

Podemos usar o seguinte procedimento: 

 

   CÁLCULO � 

 

Então, escolhemos por sorteio casual uma ficha numerada entre 1 e 18 que será o primeiro 

elemento que fará parte da amostra, os demais elementos seriam periodicamente considerados de 

18
50

900
=
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18 em 18. Assim, se a primeira ficha sorteada para a mostra fosse a de número 4, a próxima seria a 

de número 22, a de número 40 e assim por diante até completar as 50 fichas que farão parte da 

amostra. Agora é só verificar quem foram os sorteados e aplicar os questionários. 
 

7 – DADOS BRUTOS 

É uma seqüência de valores numéricos não organizados obtidos por meio de coleta de dados. 

Exemplo: X : 4; 8; 7; 5 e 6  

Observe que os números estão fora de seqüência, portanto chamamos de Dados Brutos. 
 

8 – ROL  

É o nome que se dá aos dados brutos quando já estão ordenados, seqüências tanto 

crescentes ou decrescentes. 

Exemplo: X : 4; 5; 6; 7 e 8 

Observe que quando organizamos os dados brutos chamamos de Rol. 

 

9 – VARIÁVEL 

Variáveis são objetos de estudo de interesse do pesquisador que são definidas por ele 

mesmo, de acordo com a pesquisa que irá realizar. Por exemplo, para traçar o perfil dos alunos de 

uma escola de Ensino Médio, foram definidos seis objetos de estudo: “sexo”, “idade”, “área da 

carreira universitária pretendida”, “número de irmãos”, “disciplina favorita” e “renda familiar mensal”. 

Cada um desses objetos de interesse dos pesquisadores é o que chamamos de variável. 

 

As variáveis podem ser: 

VARIÁVEIS QUALITATIVAS: Quando seus valores são expressos por atributos, por exemplo, sexo, 

cor da pele, etc. 

VARIÁVEIS QUANTITATIVAS: Quando os dados são de caráter nitidamente quantitativo, e o 

conjunto dos resultados possui uma estrutura numérica, se dividem em Discretas quando são 

provenientes de contagens ou enumerações (exemplo: número de irmãos) ou Contínuas quando 

assumem quaisquer valores dentro de dois limites (exemplo: renda familiar mensal). 
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10 – DISTRIBUIÇÃO DE FREQUENCIAS 

Quando se estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer o 

comportamento dessa variável, analisando a ocorrência de suas possíveis realizações. A distribuição 

ou tabela de freqüência é onde será apresentado o cálculo da pesquisa para o fechamento e tomada 

de decisão. Podem ser chamadas de discretas ou contínuas. 

 

Exemplo de Tabela de Freqüência com uma variável “discreta” (sem faixas): 

 

 

Grau de instrução Frequência ni Porcentagem 100 fi 

Fundamental 

Médio 

Superior 

  650 

1.020 

   330 

32,50 

51,00 

16,50 

Total 2.000 100,00 

          Fonte: Dados hipotéticos. 

 

Tabela 1: Freqüências e porcentagens dos 2.000 empregados da 
Empresa XY, segundo o grau de instrução. 

VARIÁVEL

QUALITATIVA

QUANTITATIVA

DISCRETA

CONTÍNUA

Conjunto de 
Resultados 

de um 
fenômeno

Expressa por 
Atributos

Possui uma 
Estrutura Numérica

escala 
numérica 

números 
inteiros 

Variáveis são objetos de estudo:

CLASSIFICAÇÃO DE UMA VARIÁVEL
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Exemplo de Tabela de Freqüência com uma variável “contínua” (com faixas): 

 

 

Classe de salários Freqüência ni Porcentagem 100 fi 

    500,00 ├─   1.000,00 

1.000,00 ├─   1.500,00 

1.500,00 ├─   2.000,00 

2.000,00  ├─    2.500,00 

2.500,00  ├─   3.000,00 

10 

12 

8 

5 

1 

27,78 

33,33 

22,22 

13,89 

  2,78 

Total 36 100,00 

                 Fonte: Dados hipotéticos. 

OBS: Na próxima Unidade mostraremos como construir essas tabelas de distribuição de freqüência. 

 

11 – PESQUISA DE MERCADO 

Para melhor atender um mercado-alvo, as organizações devem dispor de informações 

relevantes sobre seu campo de atuação, seu negócio, sua concorrência e especialmente seus 

clientes. O processo de Pesquisa consiste na definição do problema e dos objetivos de pesquisa, 

desenvolvimento do plano de pesquisa, coleta de informações, análise das informações e 

apresentação dos resultados para administração. Ao realizarem pesquisas, as organizações devem 

decidir se devem coletar os dados ou usar dados já disponíveis. Devem também decidir sobre qual 

será a abordagem da pesquisa (observação, grupo focal, levantamento, experimental) e que 

instrumento (questionários ou dispositivos mecânicos) usar. 

A principal razão para uma organização adotar a pesquisa de mercado é a descoberta de uma 

oportunidade de mercado. Uma vez com a pesquisa concluída, a empresa deve, cuidadosamente, 

avaliar suas oportunidades e decidir em que mercados entrar. Os mercadólogos dependem ainda da 

pesquisa de mercado para determinar aquilo que os consumidores querem e quanto estão dispostos 

a pagar. Eles esperam que este processo lhes confira uma vantagem competitiva sustentável. 

 

 

Tabela 2: Freqüências e porcentagens dos 36 empregados da 
seção de orçamentos da Cia XY por faixa de salário. 
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Pesquisa de Mercado Qualitativa: Normalmente usada para pequenos números de pesquisados – 

não generalizável para o todo da população – a significância estatística e nível de confiança não são 

calculados. Neste tipo de pesquisa, se busca mais conteúdo, portanto se analisa também 

informações subjetivas, estruturas de pensamento e conteúdos profundos. Para tal é necessária a 

utilização de um roteiro aberto. Exemplos deste tipo de método são os grupo focal, entrevistas em 

profundidade, e técnicas de projeção. 

 

 

Pesquisa de Mercado Quantitativa: Geralmente usada para tirar conclusões - testa uma hipótese 

específica - usa técnicas de amostra por forma a poder fazer inferências a partir da amostra para a 

totalidade da população. Em geral, este tipo de pesquisa busca um resultado estatístico e ela permite 

estimar informações amplas e diversificadas. Para tal é necessária a utilização de um questionário 

estruturado. Envolve um grande número de respondentes. Exemplos: Inquéritos estatísticos, 

questionários e enquetes. 

 

 

12 – CONSTRUÇÃO DE QUESTIONÁRIOS 

Sempre que um investigador se propõe medir um fenômeno, é preciso usar o instrumento 

adequado, e validado. Os questionários são instrumentos que utilizamos para recolher informações 

relativamente a fatos, idéias, comportamentos, preferências, sentimentos, expectativas, atitudes e 

conhecimentos. Quando se pretende obter medidas subjetivas, como o grau de satisfação, podem 

usar-se questionários já validados, se estes estiverem publicados. Caso contrário, é sempre possível 

solicitar o questionário ao seu respectivo autor, bem como a autorização escrita para o seu uso. 

Outra alternativa é o investigador construir o seu próprio questionário. 

As questões fechadas, em que o questionado assinala a opção que pretende responder de 

uma lista de repostas que lhe é facultada, são as mais utilizadas porque têm a grande vantagem 

sobre as questões abertas de fornecer respostas que facilmente podem ser codificadas, o que facilita 

o posterior tratamento estatístico. 
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A construção de um questionário estruturado envolve seis etapas: 

 

1 – Delimitação da informação a recolher; 

2 – Formulação das questões; 

3 – Seqüência e formato das questões; 

4 – Revisão do esboço do questionário; 

5 – Pré-teste do questionário; 

6 – Redação da introdução e das diretrizes. 

 

O investigador deve certificar-se de que as suas questões são bem compreendidas e que 

permitem recolher a informação que deseja, usando frases curtas, claras, compreensíveis e que 

exprimam uma só idéia. As questões devem dar origem a respostas mutuamente exclusivas. O 

questionário não deve demasiado longo nem deve provocar irritação nos questionados.  
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