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1. Definição do problema;

2. Planejamento da pesquisa;

3. Coleta de dados;

4. Apuração do resultado;

5. Apresentação dos dados;

6. Análise e interpretação dos dados;

7. Tomada de decisão;

Método Estatístico
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Características dos 
dados:
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Não-
estruturados;

Estruturados;



1º - Definição do problema: Saber exatamente aquilo que se pretende
pesquisar é o mesmo que definir corretamente o problema;

2º - Planejamento: Como levantar informações? Que dados deverão ser

obtidos? Qual levantamento a ser utilizado? Censitário? Por
amostragem? E o cronograma de atividades? Os custos envolvidos?

3º - Coleta de dados: Fase operacional. É o registro sistemático de

dados, com um objetivo determinado;

Método estatístico
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Por que se faz Pesquisa? 4 Há muitas razões que determinam a

realização de um pesquisa. Podem, no entanto, ser classificadas em

dois grandes grupos: razões de ordem intelectual e razões de ordem

prática. As primeiras decorrem do desejo de conhecer pela própria

satisfação de conhecer. As últimas decorrem do desejo conhecer com

vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz (Gil, 1996, p.19).

Por que usar estatística?
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Nas pesquisas científicas, precisamos muitas vezes coletar dados que

possam fornecer informações capazes de responder às nossas indagações,

mas para que os resultados da pesquisa sejam confiáveis, tanto a coleta dos

dados, quanto a sua análise, devem ser feitas de forma criteriosa e objetiva.

Para que isto seja realizado com o menor custo possível, torna-se

fundamental a etapa do planejamento da pesquisa.

Planejamento
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 Inicialmente é necessário a definição ou formulação do problema a ser

estudado. Além de considerar o problema como objeto do estudo, o

analista deverá examinar outros levantamentos realizados no mesmo

campo e análogos, uma vez que parte da informação de que necessita

pode, muitas vezes, ser encontrada nesses últimos;

Problematização
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 Objetivo geral: Conhecer o perfil de trabalho dos profissionais da área de saúde
pública do estado de S. Paulo, no ano de 2007, para orientar políticas de recursos
humanos.

 Para dar sequência a essa pesquisa é necessário especificar melhor alguns desses
objetivos:

(1) Conhecer o tempo de serviço do profissional.

(2) Conhecer o grau de instrução/formação do profissional.

(3) Verificar o interesse do profissional em participar de programas de treinamento,
tais como cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização.

(4) Avaliar o grau de satisfação com o trabalho.

Exemplo
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Dados primários: quando são publicados pela própria pessoa ou
organização que os haja recolhido. Ex: tabelas do censo demográfico do
IBGE;

Dados secundários: quando são publicados por outra
organização. Ex: quando determinado jornal publica estatísticas
referentes ao censo demográfico extraídas do IBGE;

OBS: é mais seguro trabalhar com fontes primárias. O uso da fonte
secundária traz o grande risco de erros de transcrição;

Tipos de dados
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Coleta Direta: quando é obtida diretamente da fonte. Ex: Empresa
que realiza uma pesquisa para saber a preferência dos
consumidores pela sua marca.

Coleta contínua: registros de nascimento, óbitos, casamentos;
Coleta periódica: recenseamento demográfico, censo industrial;
Coleta ocasional: registro de casos de dengue;
Coleta Indireta: é feita por deduções a partir dos elementos

conseguidos pela coleta direta, por analogia, por avaliação, indícios ou
proporcionalização;

Coleta
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• Dados podem ser obtidos por:

• Questionários;

• Observação;

• Experimentação;

• Pesquisa bibliográfica;

• Pesquisa documental;
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Ainda a coleta



1. Atividade Complementar

• Formem equipes e cada grupo deve analisar notícias de sites,
revistas, jornais para levantar quatro problemáticas que
merecem ser objetos de estudos estatísticos nos polos onde
moram;

• Usem a Matriz SWOT sobre fraquezas e ameaças para ajuda-los
a levantar essas problemáticas da região de vocês;

12



• É a conferência dos dados para garantir a “integridade” e afastar erros;

• Também chamada de “validação” garante que os dados publicados
reflitam a realidade estudada;

• https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,analise-desenvolver-
competencias-contra-as-fake-news-e-urgente,70002219929;

13

Crítica dos dados

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,analise-desenvolver-competencias-contra-as-fake-news-e-urgente,70002219929


• Resumo dos dados através da contagem e agrupamento;

• Geralmente com apoio dos softwares a apuração tem sido feita
com suporte tecnológico, possibilitando ganho de tempo e
exatidão nos resultados;

• Ex: Urna eletrônica;
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Apuração



• Tabular, com apresentação numérica em linhas e colunas de forma
ordenada;

• Ex: 
http://www.cepro.pi.gov.br/download/201901/CEPRO15_21c529dbe
4.pdf;

• Gráfica de dados numéricos que permitem uma visão rápida e clara
do fenômeno estudado;
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Apresentação dos dados

http://www.cepro.pi.gov.br/download/201901/CEPRO15_21c529dbe4.pdf


• Outra forma é através de infográficos:

Ex: https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/about-
deloitte/articles/agenda-br.html;
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Apresentação dos dados

https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/about-deloitte/articles/agenda-br.html


• Os dados respondem a pergunta original?

• Os dados o ajudam a se defender de qualquer objeção? Se sim
de que forma?

• Existe alguma limitação nas suas conclusões? Se sim, quais?
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Análise e interpretação



• O atual contexto está cada vez mais difícil conquistar autoridade
(reputação) numa determinada área do conhecimento através da
“ditadura do argumento” que consisite na busca da melhor
solução pela via argumentativa numa disputa de ideias, teorias ou
visões de mundo.

• A “ditadura do argumento” já foi uma consequente evolução de
uma anterior “ditadura da chefia” onde acima de qualquer
critério prevalecia a posição hierárquica.
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A ditadura das decisões



• Ainda assim, o viés argumentativo soa bem ao ser propagado
mas na prática, gera resultados? A retórica se materializa de
fato?

• Uma outra metodologia chamada de “ditadura do teste”, onde
sobre a realidade a leitura do analista não se embasa em
hierarquias ou opiniões pessoais mas sim em “dados”.
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A ditadura das decisões



• Que os fatos sejam registrados e que destes registros sejam
extraídos dados:

1. Achei uma boa publicação.

– Qual a avaliação dos assinantes?

2. Fiquei muito contente com a campanha.

• Essa campanha vendeu bem?
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A ditadura do teste



https://www.youtube.com/watch?v=R9Y3R4tuKzc;

BSC
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https://www.youtube.com/watch?v=R9Y3R4tuKzc


Alguns são proficientes em 
1. Habilidades estatísticas e matemáticas;

2. Ciência da computação;

3. Outros com forte visão de negócios;

4.  Focados em desenvolvimento de produtos;

Cientista de Dados
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3. Atividade Complementar

• Cite exemplos de duas fontes de dados primários e duas fontes
de dados secundários.

• Na agricultura existe algum exemplo de coleta de dados
ocasional? Se sim, justifique dando exemplo.

• Qual a importância de uma coleta de dados contínua e quem
mais usa esse tipo de pesquisa? Cite três exemplos.

• Que tipo de decisões podem ser afetadas negativamente pelas
fake News na falta de “crítica dos dados”?
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• Selecionar as características dos dados utilizados é um passo muito
importante;

• Deve-se escolher os dados menos sensíveis a ruídos e que sejam mais
fáceis de serem manipulados.

• Neste momento é feita a divisão entre os dados que serão utilizados
para treinamento do modelo e os dados para realização dos testes.

Seleção dos Dados
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