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Parece-nos que aplicar processos 
estatísticos para a solução de nossos 
problemas é algo relativamente simples: 
basta coletar um conjunto de dados e 
sair utilizando as fórmulas matemáticas 
que aprendemos em Estatística, duran-
te nossos cursos regulares. Isto é o que 
realmente acontece em boa parte dos 
trabalhos que a envolve e aparece nas 
literaturas. No entanto, se conhecermos 
um pouco do que é estatística, veremos 
que o procedimento a ser seguido não 
é tão simples nem tão complicado que 
não possa ser entendido.

Para justificarmos o que foi dito, 
partiremos da idéia inicial que é a 
coleta de dados. Ela pode ser realizada 
de duas maneiras: ou se utilizam dados 
já coletados – censos, dados do IBGE 
etc.– que são chamados secundários, ou 
nós mesmos o fazemos, constituindo 
dados primários. Em qualquer caso, 
antes de aplicá-los ou interpretá-los, 
devemos verificar se não houve tenden-
ciosidade ou outros tipos de erros que, 
se não identificados, podem prejudicar 
a validade dos resultados. Somente após 
esta análise é que poderemos aceitá-los 

ou não para a realização de qualquer 
estatística. Obtidos os dados, o passo a 
seguir é a escolha de uma estatística 
adequada para que possamos tirar con-
clusões sobre eles. Para isso, devemos 
verificar se os dados são qualitativos ou 
quantitativos, o que permitirá represen-
tá-los adequadamente em tabelas e 
gráficos, obter média, mediana, moda 
e desvio-padrão – fatores utilizados 
para determinar a dispersão e os coefi-
cientes de correlação de Spearman. Se 
o objetivo for o relacionamento entre 
variáveis, sem levar em consideração o 
tempo, poderemos utilizar as regressões; 
caso contrário, como ocorre geralmente 
em Administração, ao desejarmos saber 
o comportamento das variáveis em re-
lação ao tempo, utilizaremos a análise 
temporal que fornece a tendência, os 
efeitos de sazonalidade, os padrões 
cíclicos e as flutuações aleatórias ou 
ruídos.

No mundo dos negócios como na 
vida em geral, muito do que fazemos 
não tem resultado certo. Assim, quando 
formamos opiniões ou tomamos certas 
atitudes, precisamos de estimativas da 
medida de nossa incerteza: se devemos 
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ou não promover uma liquidação, se 
nossa oferta de pagamento será aceita, 
se haverá corte de energia etc. Para um 
bom exame, antes de tomarmos qual-
quer decisão, podemos recorrer às leis 
de probabilidade e às suas distribuições 
que, por meio de informações limitadas, 
permitem obter, para um evento x, qual-
quer valor ou um intervalo de valores.

Em geral, nossos dados não com-
preendem todos os membros de uma 
população, e sim uma amostra, por 
não ser possível utilizar toda a popula-
ção nem testar se os palitos de fósforo 
acendem ou não, ou por ser muito 
dispendioso ou perigoso, como mudar 
a política de fabricação em uma indús-
tria. O problema que surge, neste caso, 
é como a interpretação para a amostra 
permitirá inferir uma conclusão para 
toda a população. Isto só pode ser feito 
se tivermos um mecanismo que nos 
permita quantificar a credibilidade dos 
resultados obtidos para a amostra que é 
fornecida pelo processo de estimação, e 
cujos princípios envolvidos permitem a 
determinação do tamanho das amostras 
e serão particularmente úteis ao contro-
le de qualidade.

Enfim, para a aplicação de proces-
sos estatísticos que vão orientar nossas 
decisões/ações, partiremos de afirmati-
vas, alegações ou hipóteses como, por 
exemplo, afirmar que metade da linha 

de produção de uma empresa é a favor 
de acordos de trabalho e tratá-los como 
uma hipótese sobre proporções. Isso 
significa que poderemos rejeitar uma 
determinada hipótese sobre a população 
se não pudermos garantir que a propor-
ção amostral, usada para o teste, reflita 
exatamente seu valor.

Mick Silver, professor do Centro 
de Administração da Universidade de 
Aston, da Escola de Administração da 
Universidade de Bath e da Escola de Ad-
ministração de Cardiff da Universidade 
do País de Gales, responde em seu livro 
a vários dos questionamentos que formu-
lamos acima. E é esta virtude que o torna 
um excelente instrumento de leitura para 
os administradores e/ou pessoas que 
pretendem estudar processos estatísticos, 
especialmente aqueles que não gostam de 
demonstrações matemáticas. 

O autor trata da aplicação de métodos 
estatísticos; não traz apenas aplicações de 
fórmulas, mas também expõe as condições 
de entendimento das pressuposições, dos 
princípios dos métodos e da interpretação 
dos resultados num contexto aplicado, 
com resolução de problemas. O livro 
não explica, como a maioria dos textos 
de estatística, os cálculos de diversas me-
didas, e sim mostra o uso adequado dos 
métodos e exige um bom entendimento 
dos princípios e das pressuposições im-
plícitas. No entanto, isso não significa 
que não serão realizados cálculos porque 
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eles ajudam a identificar os princípios nos 
quais as medidas se baseiam.

Apesar de exigir pouca habilidade 
matemática, uma vez que os conceitos 
são explicados e desenvolvidos no nível 
intuitivo, cobre assuntos com maior 
profundidade do que normalmente se 
exige, além de fornecer informações 
úteis para a utilização de softwares esta-
tísticos e planilhas.

O ponto de partida de Silver é a 
obtenção de dados, isto é, a demons-
tração de como utilizar dados obtidos 
por outras pessoas ou por você mesmo, 
considerando as fontes potenciais de erro 
para julgar sua adequação. A seguir, são 
detalhadas as diretrizes para a apresenta-
ção correta dos dados – tabelas, gráficos e 
outros instrumentos que fornecem uma 
forma adequada de apresentá-los.

A revolução da tecnologia da infor-
mática fez com que grandes conjuntos de 
dados fossem gerados pelas organizações 
e para elas. Para o seu entendimento, é 
necessário apresentá-los em tabelas e por 
meio de cálculos que os resumam de for-
ma satisfatória. Existem várias maneiras 
de fazê-lo, cada uma mostrando um 
aspecto diferente dessas características 
para diferentes propósitos. Estas e ou-
tras características, como a dispersão, 
assimetria e curtose, são apresentadas.

De grande importância é a associa-
ção entre as variáveis: horas trabalhadas 

e produtividade, gastos com propagan-
da e vendas, por exemplo, fornecendo, 
assim, as medidas de associação entre 
as variáveis e o cuidado na interpreta-
ção dos resultados. Estes assuntos são 
tratados de maneira bastante clara por 
meio da análise de regressão e comple-
mentados pelas séries temporais.

Administrativamente, as coisas cer-
tas são poucas, e as decisões importantes 
devem ser tomadas levando em conta 
as probabilidades de ocorrerem deter-
minados eventos; por isso, as leis das 
probabilidades e a teoria das decisões 
devem ser utilizadas. Mas devem ser 
bem compreendidas para não serem 
tomadas erroneamente. Estes são con-
ceitos importantes e bem discutidos 
pelo autor.

São tratados também os intervalos 
de confiança que descrevem a estimativa 
das características de uma população para 
pequenas e grandes amostras e testes de 
hipóteses. Ao final, são apresentados e 
resolvidos exercícios sobre os temas de 
cada capítulo, o que é de grande valia 
para quem necessita tomar decisões 
levando em conta os procedimentos 
estatísticos.

Seguramente, podemos dizer que a 
leitura deste texto fornece a idéia de um 
trabalho que dará informações úteis em 
administração e, genericamente, para o 
tratamento da informação numérica.


