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Definição 1: Inferência (ou indução estatística) 
é o processo pelo qual chegamos aos 
parâmetros populacionais através dos 
elementos (estimadores) da amostra.

O que é Inferência Estatística?

Amostra 
populacional

População 

Com base em informações 
fornecidas pela(s) 
amostra(s) populacional

Ter condições de fazer 
afirmações sobre as 
características da população



Exemplo: 

■ Gostaríamos de obter resposta para a 
seguinte indagação: a altura que um 
produto é colocado na gôndola de um 
supermercado afeta a sua venda? (Bussab 
e Morettin, 2017)

■■ Para responder  a questão 
precisamos obter dados de vendas com o 
produto em diferentes alturas



O uso de informações de uma amostra para concluir 
sobre o todo faz parte da atividade da maioria das 
pessoas (Bussab e Morettin, 2017)

Um exemplo dentre muitos …

População = Todo o sangue 
do corpo humano 

Amostra = Uma parte do 
sangue total humano 

Estuda-se a amostra 
(descobre, estima, ...)

Para concluir (inferir) 
ou generalizar 
características ou 
propriedades da 
população

Tem parâmetros
Tem estimadores



Por que usamos amostras e 
não a população?

Porque

Raramente se 
consegue obter a 
distribuição exata 
de alguma variável

Muito
dispendioso

Muito
demorado

Consiste num
Processo 
destrutivo

Bussab e Morettin (2017)



Bussab e Morettin (2017) pontuam que dois 
conceitos básicos necessários para o 
desenvolvimento da Inferência Estatística 
são: população e amostra. 

Conjunto de todos os 
elementos ou resultados 
sob investigação

Qualquer subconjunto da 
população

Estudar os salários dos 
500 funcionários da 
Companhia X

36 indivíduos são 
selecionados



Problemas de inferência
► Bussab e Morettin (2017) enfatizam que o objetivo da Inferência 
Estatística é produzir afirmações sobre dada característica da 
população, na qual estamos interessados, a partir de informações 
colhidas de uma parte dessa população. Essa característica na 
população pode ser representada por uma variável aleatória (va);

►► Se tivéssemos informação completa sobre a função de 
probabilidade, no caso discreto, ou sobre a função densidade de 
probabilidade (fdp), no caso contínuo, da variável em questão, não 
teríamos necessidade de escolher uma amostra (Bussab e Morettin, 
2017). Toda a informação desejada seria obtida por meio da 
distribuição da variável, usando Probabilidade e Distribuição de 
Probabilidades, mas isso raramente acontece;

►►► Ou não temos qualquer informação a respeito da 
variável (segue uma distribuição normal?, quais parâmetros a 
caracterizam (média, variância???));

►►► Ou ela é apenas parcial (podemos ter ideia dos 
parâmetros, mas desconhecemos a forma da curva. Ou ainda, não 
possuímos informações nem sobre os parâmetros, nem sobre a 
forma da curva.

Bussab e Morettin (2017)



► O uso de uma amostra nos ajudaria a formar uma 
opinião sobre o comportamento da variável 
(população) (Bussab e Morettin, 2017);

► Embora a identificação e a descrição da 
população sejam fundamentais no processo 
inferencial, é comum os pesquisadores dedicarem 
mais atenção em descrever a amostra do que a 
população para a qual serão feitas as afirmações 
(Bussab e Morettin, 2017);

► É imprescindível que se explicite claramente a 
população investigada (Bussab e Morettin, 2017).



► Bussab e Morettin (2017) consideram que estão mais 
preocupados em trabalhar com populações descritas por 
modelos do que com populações finitas identificadas por 
elementos portadores de uma característica de 
interesse;
► Portanto, Bussab e Morettin (2017), na maioria das 
vezes, em seus estudos, referem-se à “população X”, 
significando que a variável de interesse X, definida sobre 
a população-alvo, segue uma distribuição f(x). Sendo 
assim, os autores enfatizam que o problema de 
interesse passaria a ser o de fazer afirmações sobre a 
forma da curva e seus parâmetros.

►► Bussab e Morettin (2017) trazem alguns 
exemplos simples que nos dão uma noção dos tipos de 
formulações e problemas que a inferência estatística 
pode nos ajudar a resolver.



► Exemplo 10.5: Para investigar a “honestidade” de uma moeda, 
nós a lançamos 50 vezes e contamos o número de caras observadas. 
A população pode ser considerada como tendo a distribuição da 
variável X, assumindo o valor 1, com probabilidade p, se ocorrer cara 
(K), e assumindo o valor 0, com probabilidade 1 – p, se ocorrer coroa 
(C). Ou seja, a população pode ser considerada como tendo 
distribuição de Bernoulli com parâmetro p. A variável ficará 
completamente especificda quando conhecermos p. A amostra será 
uma sequência de 50 números zeros ou uns.

►► Exemplo 10.5 (continuação): Voltemos ao exemplo da 
moeda. Indicando por X o número de caras (K) obtidas depois de 
lançar a moeda 50 vezes, sabemos que, se tomados alguns cuidados 
quando do lançamento, X segue uma distribuição binomial, ou seja, X 
⁓ b(50,p). Esse modelo é válido, admitindo-se ou não a “honestidade” 
da moeda, isto é, sendo ou não p = 1/2. Com essa informação e com 
o modelo binomial, podemos encontrar qual a probabilidade de se 
obterem 36 caras ou mais, e esse resultado nos ajudaria a tomar uma 
decisão. Suponha que a decisão foi rejeitar a “honestidade” da 
moeda: qual é a melhor estimativa para p, baseando-se no resultado 
observado?



Através dos problemas trazidos, no slide anterior, 
Bussab e Morettin (2017) observam que descreve-
se dois problemas básicos da Inferência Estatística: 
o primeiro é chamado de estimação, e o segundo, 
teste de hipóteses.

Exemplo 10.6 (Bussab e Morettin, 2017): Há razões para 
supor que o tempo Y de reação a certo estímulo visual 
dependa da idade do indivíduo. Suponha, ainda, que essa 
dependência seja linear. Para verificar se essa suposição é 
verdadeira, obtiveram-se 20 dados da seguinte maneira: 20 
pessoas foram selecionadas, sendo 10 homens e 10 
mulheres. Dentro de cada grupo de homens e mulheres foram 
selecionadas duas pessoas das seguintes faixas de idade: 20, 
25, 30, 35 e 40 anos. Cada pessoas foi submetida ao teste e 
seu tempo de reação y foi medido. A população poderia ser 
considerada como formada por todas aquelas pessoas que 
viessem a ser submetidas ao teste, segundo o sexo e a idade 
(BUSSAB e MORETTIN, 2017). 



Exemplo 10.6 (Bussab e Morettin, 2017) (continuação): A 
descrição matemática da va Y: tempo de reação ao estímulo é 
um pouco mais complexa. Podemos supor que esse tempo, 
para uma dada idade x, seja uma va com distribuição normal, 
com média dependendo da idade x, ou seja, podemos 
escrever, portanto, Y conforme mostra-se abaixo:

Y~N(µ(x),�2).

A linearidade expressa no problema pode ser incluída na 
média µ(x) da seguinte maneira:

µ(x) = α + βx

Outra maneira de escrever as duas relações anteriores é:

Y l x ~ N(α + βx; �2). 



► Bussab e Morettin (2017) consideram, por exemplo, 
que podemos, por exemplo, estimar os parâmetros α e β, 
baseados na amostra de 20 dados. Ou podemos querer 
investigar a possibilidade de β ser igual a zero, 
significando que a idade não afeta o tempo de reação. 
Estes autores, chamam atenção, que novamente, os dois 
principais problemas de inferência aparecem aqui: 
estimação e teste de uma hipótese.

► Um outro problema importante em inferência é o de 
previsão. Por exemplo, considerando um grupo de 
pessoas de 40 anos, poderemos prever com o modelo 
acima qual será o respectivo tempo de reação (BUSSAB 
e MORETTIN, 2017).

► Repetir um mesmo experimento muitas vezes, sob as 
mesmas condições, nem sempre é possível, mas em 
determinadas condições é possível determinar 
teoricamente o comportamento de algumas medidas 
feitas na amostra, como por exemplo a média (BUSSAB 
e MORETTIN, 2017).

   



► Bussab e Morettin (2017) pontuam que em problemas 
envolvendo amostras, antes de tomarmos uma decisão, 
temos de responder a quatro perguntas: 

a) qual a população a ser amostrada?
b) como obter os dados (a amostra)?
c) que informações pertinentes (estatísticas) serão 

retiradas da amostra?
d) como se comporta(m) a(s) estatística(s) quando o 

mesmo procedimento de escolher a amostra é usado 
numa população conhecida?
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Próxima unidade de 
aprendizagem

Como Selecionar 
uma Amostra
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