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Introdução
O cidadão comum pensa que a estatística se resume apenas a
apresentar tabelas de números em colunas esportivas e/ou econômicas
de jornais e revistas, ilustradas com gráficos, pilhas de moedas, etc.,
ou quando muito associam a estatística à previsão de resultados eleitorais. A estatística não se limita somente a compilar tabelas de dados e
os ilustrar graficamente. Sir Ronald Fisher (1890-1962), em seus trabalhos, iniciou a estatística como método científico. Desta forma, o
trabalho do estatístico passou a ser o de ajudar a planejar a obtenção
de dados, interpretar e analisar os dados obtidos e apresentar os resultados de maneira a facilitar a tomada de decisões razoáveis.
Didaticamente, podemos dividir a estatística em duas partes: a
estatística descritiva e a inferência estatística.
A estatística descritiva preocupa-se com a forma pela qual podemos apresentar um conjunto de dados em tabelas e gráficos, e também
resumir as informações contidas nestes dados mediante a utilização de
medidas estatísticas.
Já a inferência estatística baseia-se na teoria das probabilidades
para estabelecer conclusões sobre todo um grupo (chamado população), quando se observou apenas uma parte (amostra) representativa
desta população.
Uma grande quantidade de informações importantes que auxiliam na tomada de decisões está no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Todo o cálculo das estatísticas pode ser
feito por meio de calculadoras científicas e também softwares estatísticos. As planilhas eletrônicas permitem o cálculo de diversas estatísticas e confecção de gráficos de forma mais rápida e eficiente.
É necessário ter em mente que a estatística é uma ferramenta
para o gestor ou executivo, nas respostas dos “porquês” de seus problemas que podem ser explicados por uma análise de dados. Para ela
ser bem usada, é necessário conhecer os seus fundamentos e princípios, e acima de tudo que o gestor ou executivo desenvolva um espírito
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crítico e jamais deixe de pensar. Pois é fácil mentir usando a estatística, o difícil é falar a verdade sem usar a estatística.
Atualmente, as empresas têm procurado profissionais como executivos que tenham um nível de conhecimento de estatística alto, pois
este conhecimento tem feito uma diferença grande nos processos
decisórios em empresas.
Este livro será dividido em quatro Unidades:
Unidade 1 – Estatística Descritiva (Descrição de amostras
por meio de distribuições de freqüências, e medidas de posição e dispersão);
Unidade 2 – Probabilidades (Conceitos básicos de probabilidades, variáveis aleatórias uni e bidimensionais) e Distribuições de Probabilidades (discretas e contínuas);
Unidade 3 – Amostragem (probabilística e não probabilística),
Distribuições Amostrais (Distribuições t de Student, qui-quadrado e F) e Intervalos de Confiança (média, proporção); e
Unidade 4 – Processos Decisórios (Testes de Hipóteses).

UNIDADE

1
Estatística
Estatística descritiva
descritiva
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Objetivo
Esta Unidade tem por objetivo fazer com que você tenha condições
de descrever e apresentar os resultados de um conjunto de observações
de forma clara, objetiva e passando o máximo de informações possíveis.
Para tal objetivo, serão abordadas as distribuições de freqüências, análises
gráficas, medidas de posição e dispersão.
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