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O i fi á i i fO ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete.

A i tót lAristóteles



Resumo TeóricoResumo Teórico

Amostragem

Conjunto de procedimentos através dos quais se seleciona uma Amostra de uma
População.

Amostragem Probabilística

Procedimento em que todos os elementos da População têm uma probabilidade
conhecida e superior a zero de integrar a Amostra.



A t ã P b bilí ti

Amostragem Intencional - amostragem não probabilística subordinada a objetivos

Amostragem não Probabilística

Amostragem Intencional - amostragem não probabilística subordinada a objetivos
específicos do investigador.

Amostragem não Intencional amostragem não Probabilística regida por critérios deAmostragem não Intencional - amostragem não Probabilística regida por critérios de
conveniência e/ou de disponiblidade dos inquiridos.

População

Conjunto de indivíduos, acontecimentos ou outros objetos de estudo que o investigadorConjunto de indivíduos, acontecimentos ou outros objetos de estudo que o investigador
pretende descrever ou para o quais pretende generalizar as suas conclusões/resultados.
Também designada por Universo.



Estrato

Subconjunto ou segmento da população caracterizado simultaneamente por um ou mais
atributos. As unidades de amostragem de um estrato situam-se no mesmo nível hierárquico
das unidades junto das quais se obtém a informaçãodas unidades junto das quais se obtém a informação.

Variável de Estratificação: qualquer variável utilizada como critério na determinação de um
estrato. Em regra, tomam-se como variáveis de estratificação as características
sociodemográficas dos indivíduos (sexo, idade, nível de escolaridade, classe social etc.). A
intersecção das categorias de duas ou mais variáveis de estratificação define um estrato: seç g ç
consideremos o sexo (1 = masculino; 2 = feminino) e o nível de escolaridade (Primeiro
Grau; 2 = Segundo Grau; 3 = Terceiro Grau), dividimos a população em seis estratos.



Cluster

Subconjunto ou segmento da população caracterizado por um ou mais atributos. As
unidades de amostragem de um cluster situam-se num nível hierárquico superior ao das
unidades junto das quais se obtém a informação (casos). Na situação mais freqüente, os
clusters constituem zonas ou áreas geográficas (por exemplo, bairros ou quarteirões declusters constituem zonas ou áreas geográficas (por exemplo, bairros ou quarteirões de
uma cidade). Podem, igualmente ser formados por organizações (empresas, escolas etc.)
ou qualquer outra entidade supra-ordenada na qual se “encaixam” as unidades a inquirir
(indivíduos)(indivíduos).



Amostra

Subconjunto da População ou Universo. Teoricamente, um modelo da
População.

Amostra Teórica - a totalidade unidades da População-Planilha ou Planilha de
Amostragem que foram efetivamente selecionadas para o inquérito.

Amostra Obtida - as unidades contatadas e que responderam ao inquérito.q p q



Tamanho da Populaçãop ç

Tamanho da População (N): número de unidades que compõem a População em estudo.

Tamanho da Amostra

Tamanho da Amostra (n): número de unidades que integram a amostra. 

Para calcular o tamanho da amostra teórica, o investigador deve estabelecer previamente, o
nível de confiança e o grau de precisão (intervalo de confiança) para as estimativas e/ou
generalizações a efetuar. Inversamente, uma vez realizado o inquérito, o grau de precisão
das estimativas depende do tamanho da amostra obtida do nível de confiança pretendidodas estimativas depende do tamanho da amostra obtida, do nível de confiança pretendido
para as generalizações e do erro-padrão das estatísticas amostrais.



E t lErro amostral

É dif t l ti d l i d d i l DiÉ a diferença entre o valor estimado pela pesquisa e o verdadeiro valor. Digamos que em
uma situação existem efetivamente 10% de turistas franceses. Se a pesquisa estimar que
existem 12% de franceses o erro amostral é de 2% (12%-10%=2%). Na caixa de texto você
deve indicar qual o erro amostral máximo admitido pela pesquisa. Em geral esse valor é
definido pelo próprio pesquisador. Freqüentemente o valor definido é 5%.



M d C fiMargem de Confiança

É b bilid d d t l f ti j d t lÉ a probabilidade de que o erro amostral efetivo seja menor do que o erro amostral
admitido pela pesquisa. Se você definiu um erro amostral de 5%, o nível de confiança
indica a probabilidade de que o erro cometido pela pesquisa não exceda 5%.
Freqüentemente a margem de confiança utilizada nas pesquisas é de 95%.



P ã d SProporção de Sucesso

I di l é t l d l t d d t í ti l ã V êIndica qual é o percentual de elementos com uma dada característica na população. Você
quer saber, por exemplo, qual é o percentual de franceses no total de turistas que visitam
Fortaleza. Se você tiver alguma informação que indique que esse percentual certamente
não passa de um determinado valor, isso pode ajudar a reduzir o tamanho da amostra
necessária para a pesquisa. Se for seguro afirmar que, por exemplo, o percentual de
franceses não é maior que 20% então insira 20% no campo proporção de sucessofranceses não é maior que 20%, então insira 20% no campo proporção de sucesso.



Dimensionamento do Erro da Amostra paraDimensionamento do Erro da Amostra para 
Variável Nominal ou Ordinal
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Tamanho da Amostra para Variável Nominal ou Ordinal
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