
14 A3- Novembro/2013 a Abril/2014

Muito além dos 
números

Pouco alardeada, a ocupação ganhou holofotes 

após figurar entre as mais bem pagas do Brasil, 

segundo estudo divulgado no início de julho 

de 2013, pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea), com base nas profissões de nível 

técnico e superior que mais criaram empregos e 

tiveram os maiores ganhos salariais entre 2009 

e 2012 em todo o país. Entre as 48 carreiras de 

nível superior avaliadas, a estatística apresentou 

a segunda melhor remuneração média no país: 

R$ 5.416 por mês, perdendo apenas para os 

médicos, com ganho médio mensal de R$ 6.940. 

No ranking geral das melhores carreiras, em 

que foram avaliadas taxa de ocupação, jornada 

e cobertura previdenciária, ela também ocupa 

os primeiros lugares do ranking, ficando com a 

sexta posição.

Na avaliação da coordenadora do curso de 

Estatística da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF),  Ângela Mello Coelho, o interesse 

pela profissão vem crescendo, o que pode 

ser observado internamente pelo aumento 

das pessoas que ingressam no Bacharelado 

Há relatos de que os primeiros estudos 

e aplicações dos fundamentos da 

estatística tenham surgido no início 

do século XVII, motivados por apostadores de 

jogos de azar, cansados de ver suas fortunas 

minguarem a cada jogada infeliz. De lá para cá, 

muita coisa mudou, e a ciência tem exercido 

uma profunda influência na maioria dos campos 

do conhecimento. Métodos estatísticos vêm 

sendo utilizados para o aprimoramento de 

produtos agrícolas, para a medição da eficácia de 

vacinas e medicamentos em geral, no controle 

de tráfego, na qualidade e na produtividade 

das empresas e, principalmente, para embasar 

planejamentos governamentais.

Para chamar a atenção para este importante 

campo da ciência, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) declarou 2013 como o Ano 

Internacional da Estatística, com o intuito de 

sensibilizar o público para o seu impacto sobre 

todos os aspectos da sociedade e também de 

apresentá-la como profissão, sobretudo, entre 

os jovens.
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de Ciências Exatas e optam pela Estatística. 

Porém, segundo ela, ainda há grande evasão, 

como acontece na maior parte dos cursos da 

área de Exatas, e nem todas as vagas são 

preenchidas. “Hoje enfrentamos um grande 

problema, pois há muitas vagas disponíveis no 

mercado, mas faltam profissionais qualificados. 

Por conta disso, muitas pessoas de outras 

áreas acabam migrando para preencher este 

espaço. No nosso departamento, por exemplo, 

temos professores das áreas da matemática, 

engenharia, economia.” A coordenadora destaca 

que a maior parte dos profissionais formados 

nos cursos já sai empregada, quando não opta 

por permanecer no universo acadêmico em 

programas de pós-graduação.

Ainda de acordo com  Ângela, outro fator 

que agrava o preenchimento destes postos 

de trabalho é o fato de que muitos veem a 

profissão com receio, por puro desconhecimento. 

“Infelizmente, a estatística não é trabalhada nas 

escolas da forma como deveria. As pessoas só 

percebem sua importância, quando começam 

Estatística vem ganhando espaço entre profissões do futuro e já figura no ranking 
das mais bem pagas do país
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Ângela Mello Coelho: 
“Há muitas vagas 
disponíveis no 
mercado, mas 
faltam profissionais 
qualificados”
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a realizar pesquisas acadêmicas, em que as 

estatísticas são fundamentais.”

Para levar o conhecimento da profissão aos 

estudantes, o Departamento de Estatística 

está realizando visitas em escolas da região e 

organizou palestras para explicar aos alunos do 

ensino médio a rotina de trabalho vivenciada 

pelo estatístico. Além disso, os professores do 

departamento realizaram eventos ao longo de 

2013, como parte das comemorações do Ano 

Internacional da Estatística, como palestras, 

minicursos, exposições e a organização da 

Semana da Estatística, que ocorreu em outubro 

de 2013.

APLICAçãO NO
DIA A DIA
As primeiras aplicações do pensamento 

estatístico surgiram para atender as 

necessidades do Estado, na formulação 

de políticas públicas, a partir de dados 

demográficos e econômicos. A abrangência da 

estatística foi ampliada no começo do século XIX 

para incluir a acumulação e a análise de dados 

de maneira geral. Hoje é largamente aplicada 

em ciências naturais, sociais, inclusive na 

administração pública e privada.

Para o professor do Departamento de Estatística 

que realiza trabalhos na área de saúde coletiva, 

Ronaldo Rocha Bastos, “a estatística é uma 

forma diferente de raciocinar”. Segundo ele, sua 

principal função é “quantificar as incertezas. Na 

saúde coletiva, a estatística tem uma função 

importante, como, por exemplo, identificar quais 

fatores podem estar relacionados a determinada 

doença, avaliar a eficácia de vacinas e até prever 

com antecedência a ocorrência de enfermidades 

em determinada localidade. Sem uma análise 

estatística de dados, qualquer avaliação é 

apenas uma opinião”.

Bastos também destaca a importância de 

iniciar a formação para a estatística de maneira 

mais precoce, já nos primeiros anos escolares. 

“Não deveríamos deixar o ensino desse campo 

apenas para a universidade. Precisamos chamar 

a atenção desde cedo para essa ciência que está 

tão presente em nossas vidas. Se o indivíduo 

não conhece alguns princípios da estatística 

pode acabar trabalhando dados incorretamente 

ou sendo vítima dessa manipulação.”

Também professor do Departamento de 

Estatística, Lupércio França Bessegato faz coro 

quanto à necessidade de se pensar o ensino 

desta área de conhecimento já na educação 

básica. “Em um mundo com cada vez mais 

informações, as pessoas precisam dispor de 

mecanismos para avaliá-las. Tanto se fala em 

transparência e disponibilização de dados na 

rede; é preciso saber analisá-los para o próprio 

exercício efetivo da cidadania.”

O estatístico também é atualmente o mais 

capacitado para trabalhar com uma das 

principais novas tendências da sociedade da 

informação: o big data. O fenômeno consiste em 

um conjunto de soluções para lidar com dados 

digitais em larga escala, o que é fundamental no 

processo para a tomada de decisões. Bessegato 

destaca, ainda, a importância da atuação 

do estatístico nos processos de controle de 

qualidade, para avaliação de confiabilidade, 

desempenho, modelos estocásticos, análises 

de riscos e, principalmente, redução de custos. 

“O que vai definir a frequência de troca de 

peças de um avião, por exemplo, é uma análise 

estatística.”

 

PESQUISAS E 
AVALIAçãO
Quando um resultado de eleição sai bem 

diferente das pesquisas realizadas, um dos 

problemas pode ser a escolha da amostra – 

outra área com forte atuação do estatístico. 

O também docente do Departamento de 

Estatística, Marcel de Toledo Vieira desenvolve 

trabalhos principalmente na seleção de 

amostras que serão utilizadas em variadas 

pesquisas.

Segundo ele, o principal objetivo é criar modelos 

que reduzam as margens de erro e os custos de 

uma pesquisa. “Procuramos um grupo mínimo 

que possa apresentar o resultado mais confiável 

possível. Se selecionada uma boa amostra, 

podemos conseguir resultados bem confiáveis 

até mesmo com três mil pessoas para um 

universo como a população brasileira.”

Outro campo no qual a UFJF vem se destacando 

é relativo à utilização da estatística na área 

educacional, com o trabalho desempenhado 

pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação 

da Educação (Caed). Nesta área, o professor da 

Estatística e do Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Tufi Machado Soares, também 

coordenador de Pesquisa do centro, tem 

realizado estudos longitudinais - método que 

analisa as variações nas caraterísticas dos 

mesmos elementos amostrais em um longo 

período de tempo -  do efeito de variáveis de 

alunos, docentes e escolas sobre desempenho 

dos estudantes em avaliações educacionais em 

larga escala. Além disso atuam na análise de 

classificação e do valor agregado das escolas.

Segundo o docente, análises deste tipo são 

fundamentais para se conceber políticas 

educacionais e traçar estratégias para a melhoria 

dos resultados. Porém, de acordo com ele, a 

realização dessas análises ainda se encontra 

em estágio bastante incipiente. “É impossível 

traçar uma política educacional sem a utilização 

intensiva da estatística. Mas os governos, 

principalmente estaduais e municipais, não 

estão utilizando essa ferramenta como 

deveriam. Aí corre-se o risco de repetir erros, 

já que não houve a preocupação de avaliar a 

eficácia das ações.”

Dentre os estudos já realizados, Soares destaca 

análises sobre repetência e outros fatores que 

levaram ao abandono em escolas públicas de 

Minas Gerais; determinantes do desempenho 

escolar; inconsistências na aprendizagem de 

leitura e matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental; análise longitudinal ao longo 

de cinco anos para avaliação do crescimento 

escolar de alunos, entre outras. “É fundamental 

entender os fatores que levaram a determinada 

situação e somente a partir de estudos 

estatísticos é possível conhecer a realidade e 

corrigir os problemas.”

Uma área que, ao contrário do que parece à 

primeira vista, vai muito além dos números.
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