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comparação dE valorEs 
mÉdios popUlacionais:
Um proBlEma comUm

Sara Morgado Nunes*
João Renato Sebastião*

rEsUmo

Uma das questões que surge com mais frequência em Estatística Aplicada é a 
comparação de valores médios populacionais. Neste trabalho procede-se a uma breve 
revisão de alguns testes paramétricos e não paramétricos mais utilizados na abordagem 
desta questão e apresentam-se também os procedimentos bootstrap enquanto metodo-
logia alternativa eficaz no tratamento do problema apresentado.

Num estudo de simulação aplica-se o Teste T, o Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon 
e o bootstrap a amostras geradas artificialmente, com o objectivo de comparar valores 
médios populacionais e confrontar o desempenho das metodologias aplicadas.

1. introdUção

A igualdade de dois valores médios populacionais desconhecidos constitui com 
frequência uma hipótese a testar em problemas que surgem em estudos das mais diversas 
áreas. Imagine-se que se pretendem comparar os tempos médios de duração de dois tipos de 
lâmpadas obtidas através de dois processos de fabrico diferentes A e B. Mais concretamente, 
pretende-se saber se o tempo médio de duração das lâmpadas obtidas pelo processo A difere 
significativamente do tempo médio de duração das lâmpadas obtidas pelo processo B, ou 
seja, testar a hipótese “ BA mm = ” onde Am  e Bm  denotam o tempo médio de duração das 
lâmpadas obtidas pelos processos A e B, respectivamente. Uma vez que se desconhecem 
os valores médios populacionais, tal comparação poderá ser baseada em estimativas dos 
tempos médios de duração de ambos os processos.

Formalizando o problema, considerem-se duas populações contínuas X e Y com 
valores médios desconhecidos Xm  e Ym , respectivamente. A partir das populações X e 
Y é possível obter amostras aleatórias independentes de dimensão m e n, respectivamente: { }mXXX ,...,, 21  e {}nYYY ,...,, 21 . Com base nestas duas amostras pretende-se testar a 
hipótese nula YXH mm =:0  versus a hipótese alternativa YXH mm �:1  (teste bilateral), 

YXH mm <:1  (teste unilateral à esquerda) ou YXH mm >:1  (teste unilateral à direita).
O objectivo de qualquer teste estatístico é fornecer ferramentas que permitam validar 

ou rejeitar a hipótese nula, com base na informação obtida a partir das amostras aleatórias 
disponíveis. Assim, a ideia subjacente a qualquer teste de hipóteses é especificar o conjunto 
de valores que conduzem à rejeição de H0, constituindo tal conjunto a região de rejeição do 
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teste. Porém, qualquer que seja a decisão final, existe sempre o risco de se estar a tomar a 
decisão errada. Na verdade, podem ser cometidos dois tipos de erros: rejeitar H0, sendo H0 
verdadeira (Erro Tipo I) ou não rejeitar H0, sendo H0 falsa (Erro Tipo II).

Notando por a a probabilidade de se cometer um Erro Tipo I e por b a probabilidade 
de se cometer um Erro Tipo II, tem-se )|()( 00 verdadeiraHHrejeitarPITipoErroP ==a  e )|()( 00 falsaHHmanterPIITipoErroP ==b .

Daqui resulta que )|(1 00 verdadeiraHHmanterP=�a  
e )|(1 00 falsaHHrejeitarP=�b .

Assim, o ideal seria conseguir que 1)|( 00 �falsaHHrejeitarP        
 e 0)|( 00 �verdadeiraHHrejeitarP .

Enquanto a denota o nível de significância do teste e fixa-se geralmente em 5%, o 
valor de b é mais difícil de determinar e está relacionado com o poder do teste. Chama-se 
potência do teste ao valor b�1 , isto é, à probabilidade de se rejeitar H0 quando esta é falsa. 
Assim, não existe um único valor para b mas infinitos, dando origem à função potência. 

Para dar resposta ao problema da comparação de dois valores médios populacionais, 
é frequente recorrer-se aos testes paramétricos quando é possível assumir que as populações 
em causa são Normais ou aos testes não paramétricos caso a Normalidade não esteja asse-
gurada. Porém, na prática, estas soluções nem sempre são aplicáveis por não se verificarem 
alguns pressupostos necessários à aplicação desses testes, como ocorre frequentemente em 
dados do âmbito das Ciências Sociais. Como alternativa aos testes de hipóteses conhecidos, 
é possível recorrer às técnicas de Monte Carlo que consistem em gerar amostras artificial-
mente com o objectivo de estudar o comportamento da estatística em causa. O recurso a 
estas técnicas computacionalmente intensivas tem aumentado consideravelmente na medida 
em que possibilitam a Inferência Estatística sem que para isso seja necessário recorrer a 
cálculos matemáticos complexos.

Neste trabalho começam por apresentar-se as “ferramentas” estatísticas tradicionais 
mais utilizadas na abordagem da questão da comparação de dois valores médios popula-
cionais e, em seguida, a metodologia bootstrap como solução alternativa para o problema 
apresentado. Na última parte apresentam-se os resultados de um estudo de simulação levado 
a efeito no software estatístico R-Project, que assentou na comparação de valores médios com 
base nas metodologias paramétricas, não paramétricas e bootstrap, recorrendo a amostras 
geradas artificialmente. 

2. tEstEs paramÉtricos E não paramÉtricos

Os Testes de Hipóteses são amplamente utilizados na Inferência Estatística para 
validar ou rejeitar afirmações relativas a parâmetros populacionais. No vasto grupo dos 
Testes de Hipóteses há a considerar os testes paramétricos e os não paramétricos. Os tes-
tes paramétricos exigem, em geral, a verificação de pressupostos mais sólidos que os não 
paramétricos e são aplicáveis unicamente a variáveis quantitativas, enquanto os testes não 
paramétricos podem aplicar-se a qualquer variável de nível ordinal.

Veja-se como a metodologia paramétrica poderia dar resposta ao problema da com-
paração de dois valores médios populacionais.

Quando se tem { }mXXX ,...,, 21  e {}nYYY ,...,, 21  provenientes de populações 
),( 2

YXN sm  e ),( 2
YXN sm , respectivamente, com variâncias populacionais 

2
Xs  e 

2
Ys  
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conhecidas, padroniza-se a variável aleatória ()YX � , onde X  e Y  denotam as respec-
tivas médias amostrais, e recorre-se à estatística de teste

)1,0(~)()(
220 N

nm

YXZ
YX

YX

ss

mm

+

���
=

.                                             (1)
Fixando a como o nível de significância do teste, podem obter-se os valores críticos 
()2az�  e ()2az  que denotam os quantis de probabilidade 2

a
 e 2

á1�  da distribuição 

Normal (0,1). Para um teste bilateral rejeita-se H0 quando ()20
azZ �<  ou ()20

azZ > , 
ficando assim definidas as áreas de rejeição e aceitação da hipótese nula.

Porém, na prática, raramente se conhecem as variâncias populacionais. Assim, 

quando 
2
Xs  e 

2
Ys  são desconhecidas mas se pode considerar que são da mesma ordem de 

grandeza, estão reunidas as condições para a aplicação do teste “t” de Student para a dife-

rença de médias. Neste caso estima-se 
2
Xs  e 

2
Ys  a partir dos dados amostrais e obtém-se 

a estatística de teste

2220 ~

2
)1()1(

11
)()(

�+

�+
�+�

+

���

= nm

YX

YX

t

nm
SnSm

nm

YX

t

mm

                                             (2)

onde 
2
XS  e 

2
YS  denotam as variâncias amostrais corrigidas das respectivas amostras 

e tm+n-2 a distribuição t-Student com m+n-2 graus de liberdade. Neste caso, para um teste 

bilateral, rejeita-se H0 quando ()220
a

�+�< nmtt  ou ()220
a

�+> nmtt , sendo ()22
a

�+nmt  
o quantil de probabilidade 2

á1�  da distribuição tm+n-2.
A situação em que não é possível assumir 

22
YX ss = , constitui o clássico problema de 

Behrens-Fisher. Best e Rayner (1987) demonstram o valor prático da solução de Welch que 

se baseia no facto de a estatística n
S

m
S

YX

YX

YX
22

)()(

+

��� mm

 seguir uma distribuição t-Student. 
Porém, vários estudos demonstraram que a solução de Welch nem sempre conduz a resul-
tados válidos uma vez que não satisfaz aa �� )( pP  para certas combinações de m e n.

Quando as amostras disponíveis possuem dimensão superior a 30, o Teorema do Limi-

te Central permite demonstrar que variável aleatória ()YX �  segue uma distribuição Nor-
mal, bastando assim substituir na expressão (1) 

2
Xs  e 

2
Ys  por 

2
XS  e 

2
YS , respectivamente.

O objectivo de qualquer teste paramétrico é inferir sobre o parâmetro populacional a 
partir da sua estimativa numa amostra. Dado que o processo de estimação envolve a amostra, 
a distribuição amostral e a população, são necessários alguns pressupostos que permitam 
assegurar a compatibilidade destas componentes, havendo portanto a necessidade de se 
assumir uma distribuição subjacente. Assim, a maior limitação dos testes apresentados é a 
suposição de Normalidade.

Depois de rever cerca de 400 conjuntos de dados recolhidos em estudos do âmbito 
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das Ciências Sociais, Micceri (1989) concluiu que a maior parte destes dados não seguiam 
distribuições Normais. Breckler (1990) examinou 72 artigos do domínio da Psicologia e 
observou que apenas em 19% era possível assumir o pressuposto de Normalidade e que em 
menos de 10% dos estudos se havia tido o cuidado de observar se este pressuposto estava a 
ser violado. Keselman et al (1998) referem que muitos investigadores raramente verificam 
se os requisitos na aplicação dos testes paramétricos são satisfeitos. É um facto que os dados 
recolhidos no âmbito das Ciências Sociais geralmente violam os pressupostos paramétricos.

Se não for possível assumir que as populações X e Y seguem distribuições Normais, ou 
a homogeneidade das variâncias ou ainda se as amostras em causa são de pequena dimensão 
ou as variáveis são de nível ordinal, não se verificam os pressupostos paramétricos. Nestas 
circunstâncias, pode optar-se por um teste não paramétrico. Se por um lado este tipo de testes 
são, em geral, menos potentes que os testes paramétricos, por outro, os testes não paramé-
tricos baseiam-se na ordem das observações, o que parece constituir uma vantagem para 
dados do âmbito das Ciências Sociais que são muitas vezes expressos em escalas de Likert.

O teste não paramétrico mais adequado para comparar os valores médios de duas 
populações foi estudado por Mann e Whitney (1947) e descrito por Wilcoxon, ficando assim 
conhecido por Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon. Apesar de se tratar de um teste não pa-
ramétrico, à aplicação do Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon está subjacente o pressuposto 
de que as populações em causa possuem a mesma forma, diferindo apenas, eventualmente, 
nos parâmetros de localização Xm  e Ym .

O Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon baseia-se nas ordens atribuídas às observações 
disponíveis depois de ordenadas. Assim, dadas duas amostras aleatórias { }mXXX ,...,, 21  e {}nYYY ,...,, 21 , começam por se ordenar as m+n observações de forma crescente, atribuindo-
-se um número de ordem a cada uma. No caso de existirem valores empatados, atribui-se-lhes 
a média das ordens que lhes corresponderiam caso fossem distintos. A estatística de teste 
é dada pela soma das ordens relativas a uma das amostras. Para simplicar convenciona-se 
escolher a amostra de menor dimensão. Seja então { }mXXX ,...,, 21  a amostra de menor 
dimensão, isto é, m<n e U=soma das ordens da amostra X. Mann e Whitney demonstraram 
que U tem distribuição aproximadamente Normal para m,n>4 com valor médio e variância 
dados por

2
)1( ++

=
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.                                                   (3)
Assim, para um teste bilateral, rejeita-se H0 quando ()2

azZU �<  ou ()2
azZU > .

Os procedimentos não paramétricos são muitas vezes criticados pela perda de infor-
mação decorrente da transformação dos dados em ordens. Por outro lado, sabe-se que, em 
geral, os testes não paramétricos são menos potentes que os testes paramétricos, ou seja, a 
probabilidade de se rejeitar H0 quando esta é falsa é superior nos testes paramétricos.

3. a mEtodoloGia Bootstrap

A difusão em larga escala dos meios informáticos veio contribuir para o desenvolvi-
mento e expansão de metodologias computacionalmente intensivas. Actualmente os meios 
informáticos e softwares disponíveis colocam ao alcance de todos instrumentos eficazes na 
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resolução de muitos problemas estatísticos sem ser necessário o recurso a fórmulas mate-
máticas complexas. Uma dessas revolucionárias metodologias é o bootstrap que permite 
também dar resposta ao problema inicialmente apresentado. O bootstrap está ligado às 
técnicas de Monte Carlo cujo nome resulta da analogia com as casas de jogo na Riviera 
Francesa. Ao estudarem como tornar máxima a probabilidade de ganhar, alguns jogadores 
recorriam a simulação para analisar a ocorrência de cada caso. Hoje a simulação Monte 
Carlo constitui uma técnica muito conhecida no âmbito da Estatística e largamente utilizada 
em todo o mundo.

O princípio básico da metodologia bootstrap proposta por Efron (1979) é a utilização 
repetida da amostra original de modo a obter várias estimativas do parâmetro de interesse 
que serão depois usadas para inferir acerca das suas características. Esta metodologia surgiu 
inicialmente numa tentativa de estimar o erro padrão de uma determinada estatística mas logo 
foi aperfeiçoada por Efron e Tibshirani (1986, 1993) que a apresentam como uma técnica 
de base computacional adequada a vários problemas de estimação. O bootstrap veio, sem 
dúvida, revolucionar toda a Estatística e actualmente aplica-se com frequência nas mais 
diversas áreas de investigação.

Quando os testes apresentados na secção anterior não se mostram adequados, o 
bootstrap pode revelar-se uma técnica útil no contexto dos testes de hipóteses. Tendo em 
consideração o problema inicialmente apresentado, Efron e Tibshirani (1993) e Davison 
e Hinkley (1997), descrevem a aplicação do bootstrap à comparação de valores médios 
populacionais através do seguinte algoritmo:

1) A partir de cada uma das amostras iniciais {}mxxx ,...,, 21  e { }nyyy ,...,, 21  
obtêm-se, com reposição, B amostras bootstrap independentes de dimensão m e 

n, respectivamente: {}
b

m
bb xxx **

2
*
1 ,...,,  e { }

b
n

bb yyy **
2

*
1 ,...,, , b=1,…,B. Na prática 

convém ter 1000B � .

2) Em cada uma das B amostras simuladas calculam-se as médias 
bx*

 e 
by*

, e a 

respectiva diferença 
bb yx ** � , b=1,…,B.

3) Aproxima-se a distribuição da estatística de teste

n
S

m
S

)()YX(T
YX

YX
22

+

���
=

mm

                                                          (4)

pela distribuição empírica 
*T , simulada a partir dos valores

n
S

m
S

)yx()yx(t
b*2

Y
b*2

X

obs
*b*b

+

���
=*

                                                         (5)

onde 
b*2

XS  e 
b*2

YS  denotam as variâncias amostrais corrigidas nos conjuntos de dados 

simulados e obs)yx( � denota a diferença das médias amostrais nas amostras originais.

4) Fixando um nível de significância a, estima-se ()at̂ , o quantil de probabilidade a .

5) Para um teste de hipóteses unilateral à esquerda, rejeita-se H0 quando ()atTobs
ˆ�<

, sendo obsT  o valor da estatística de teste obtido a partir das amostras originais.

Em geral, os softwares estatísticos recorrem ao chamado p-value e não à estatística 
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de teste para tomar a decisão estatística. O p-value representa o menor valor de a para o 
qual os dados observados evidenciam que a hipótese nula deve ser rejeitada, fornecendo 
assim uma maior informação na medida em que permite analisar até que ponto os dados 
observados discordam da hipótese nula.

Para um teste unilateral à esquerda, o p-value é dado por
{}

1B
TT#1p obs

*

+

�+
=

                                                             (6)

onde {}obs
* TT# �  denota o número de valores 

*T  que são inferiores ou iguais ao 

valor obsT . Fixado um nível de significância a, rejeita-se H0 quando a>p.

4. EstUdo dE simUlação

Com o objectivo de comparar o desempenho das metodologias apresentadas enquanto 
meio de resposta ao problema da comparação de dois valores médios populacionais, levou-
-se a efeito, no software estatístico R-Project, um Estudo de Simulação que consistiu na 
exploração de três situações distintas:

• Na situação 1 consideram-se amostras provenientes de populações Normais com 
variâncias idênticas, sendo portanto um caso favorável à aplicação do Teste T;

• Na situação 2 consideram-se amostras provenientes de populações que, não 
sendo Normais, possuem a mesma forma, ou seja, falham os pressupostos de 
Normalidade mas verificam-se as premissas necessárias à aplicação do Teste de 
Mann-Whitney- Wilcoxon;

• Na situação 3 consideram-se amostras para as quais não estão assegurados os 
pressupostos de Normalidade nem a identidade da forma das populações em 
causa, tratando-se portanto de um caso a que não pode ser aplicado o Teste T ou 
o Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon.

4.1. sitUação 1

Suponha-se que as duas máquinas de empacotamento A e B de uma fábrica de rações 
fornecem embalagens cujo peso tem uma distribuição Normal. O director de produção 
suspeita que o peso médio das embalagens resultantes da máquina A é inferior ao peso 
médio das embalagens resultantes da máquina B. Para confirmar a sua suspeita recolheu 
duas amostras aleatórias A e B de embalagens resultantes das duas máquinas e obteve os 
seguintes pesos (em kg):

 As hipóteses a testar são H0: O peso médio das embalagens produzidas pela máquina 
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A não difere significativamente do peso médio das embalagens produzidas pela máquina 

B, isto é, BA mm =  versus H1: O peso médio das embalagens produzidas pela máquina A 

é inferior ao peso médio das embalagens produzidas pela máquina B, isto é, BA mm < . 
Tratando-se de populações Normais, estão verificados os pressupostos para a aplicação do 
Teste T.

Calculando-se a estatística de teste definida em (2), obteve-se t0=-4.304. Para um 
nível de significância de a=0.05, o valor crítico é dado por -t48(0.05)=-1.677. Tratando-se 
de um teste unilateral à esquerda, rejeita-se H0 dado que t0=-4.304< -t48(0.05)= -1.677, ou 
seja, admite-se que o peso médio das embalagens produzidas pela máquina A é inferior ao 
peso médio das embalagens produzidas pela máquina B.

Outra forma de dar resposta a este problema consistiu em testar as hipóteses for-
muladas através da metodologia bootstrap. Para tal, começaram por gerar-se 999 amostras 
simuladas nas quais se calcularam as réplicas bootstrap definidas em (5), obtendo-se a 
distribuição empírica da estatística de teste definida em (4):

Fig.1 - Histograma bootstrap 
das 999 réplicas bootstrap 

*t
para a situação 1.

C o n s i d e r a n d o 
um nível de significân-
cia de a=0.05 ,  tem-se () 735.105.0ˆ �=� t  (as-
sinalado na Fig.1). Dado que 
o valor da estatística de teste 
nas amostras observadas é 216.15�=obsT ,  então 
rejeita-se H0 uma vez que () 735.105.0ˆ216.15 �=�<�= tTobs

.
Como atrás se re-

feriu, o cálculo do p-value 
definido em (6) constitui 
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uma forma alternativa para se chegar à decisão estatística. Para esta situação encontrou-se 
p-value=0.001, o qual, sendo inferior ao nível de significância a=0.05, indica que deve 
rejeitar-se H0. 

Como se viu, ambas as metodologias conduziram à rejeição de H0. Com o objectivo de 
obter mais informação acerca do desempenho das duas metodologias aplicadas, compararam-
-se as funções potência resultantes de ambos os testes, para um nível de significância a=0.05:

Fig.2 – Gráfico das funções 
potência associadas ao Teste T 
e ao bootstrap, para um nível de 
significância a=0.05.

Note-se que, admitin-

do que se tem qmm =� AB

, a função potência f(q), re-
presenta a probabilidade de 
se rejeitar H0 quando esta é 
falsa, para cada valor de q. 
Observando a representação gráfica das funções potência associadas ao Teste T e ao boots-
trap, não se encontram diferenças significativas, pelo que se conclui que, para a situação 
apresentada, as metodologias utilizadas, conduzem a resultados semelhantes.

4.2. sitUação 2

Suponha-se que um grupo de cientistas pretende estudar se sujeitos que residem a 
altitudes elevadas possuem maior concentração de hemoglobina no sangue que sujeitos 
que se encontram a baixas altitudes. Para tal, seleccionaram aleatoriamente 25 habitantes 
de uma vila costeira (X) e 25 habitantes de uma vila situada a 2000 metros de altitude (Y). 
Depois de se medir o nível de hemoglobina a cada sujeito, obtiveram-se as seguintes con-
centrações (em g/dl):
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As hipóteses a testar são H0: A concentração média de hemoglobina não difere sig-

nificativamente entre sujeitos que habitam a altitudes elevadas ou baixas, isto é, BA mm =  
versus H1: A concentração média de hemoglobina em sujeitos que habitam a baixas altitudes 

é inferior à dos sujeitos que habitam a altitudes elevadas, isto é, BA mm < .
Com o objectivo de se obter alguma informação acerca da forma das distribuições 

em causa, procedeu-se à observação dos histogramas das amostras X e Y, que apresentam 
a seguinte forma:

Fig.3 - Histograma dos dados observados nas amostras X e Y.

Os histogramas da Fig.3 indiciam que não se verifica o pressuposto de Normalidade e 
portanto a aplicação de um teste paramétrico não se adequa a esta situação. Assim, optou-se 
por recorrer ao Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon.

Da aplicação do Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon resultou a estatística de teste 
definida em (3), ZU=-3.368 . Para um nível de significância de a=0.05, o valor crítico é 
dado por -z(0.05)=-1.645. Visto tratar-se de um teste unilateral à esquerda, o facto de se ter 
ZU=-3.368 < -z(0.05)=-1.645 conduz à rejeição de H0, ou seja, admite-se que a concentração 
média de hemoglobina em indivíduos que habitam a baixas altitudes é de facto inferior à de 
indivíduos que habitam a altitudes elevadas, com um nível de confiança de 95%.

De forma análoga ao que se fez na Situação 1, também aqui se abordou o problema 
apresentado através da metodologia bootstrap. Calculando a estatística de teste nas amostras 

observadas, obteve-se 283.4�=obsT  a qual, sendo inferior ao valor do quantil de probabi-
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lidade 0.95, () 760.105.0ˆ �=� t , conduz igualmente à rejeição de H0. Se se optasse pelo 
cálculo do p-value, obter-se-ia p-value=0.001 o qual, sendo inferior ao nível de significância 
a=0.05, levaria à mesma decisão estatística.

Como também aqui ambas as metodologias conduziram à rejeição de H0, optou-se 
pela comparação das funções potência resultantes de ambos os testes, para um nível de 
significância a=0.05:

 
Fig.4 – Gráfico das funções potên-
cia associadas ao Teste de Mann-
-Whitney-Wilcoxon e ao bootstrap, 
para um nível de significância 
a=0.05.

A observação da Fig.4 
permite constatar que a função 
potência associada ao Teste de 
Mann-Whitney-Wilcoxon apre-
senta valores significativamente inferiores à função potência associada ao bootstrap. Este 
facto permite concluir que a probabilidade de se rejeitar H0 quando esta é falsa é, em geral, 
mais elevada para o bootstrap que para o Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon, ou seja, o teste 
bootstrap revela-se mais potente que o Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon.

4.3. sitUação 3

Suponha-se que a Direcção Regional de uma dada instituição de crédito pretende 
averiguar se o volume de empréstimos contraídos para habitação pelos clientes da cidade de 
Castelo Branco é menor que na cidade da Covilhã. Para tal, foram seleccionados aleatoria-
mente 20 clientes da dependência bancária de Castelo Branco e 20 clientes da dependência 
bancária da Covilhã, registando-se o respectivo montante dos empréstimos contraídos para 
habitação (em milhares de €):Atenç
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As hipóteses a testar são H0: O volume médio de empréstimos contraídos para 
habitação pelos clientes de Castelo Branco e da Covilhã não difere significativamente, 

isto é, CCB mm =  versus H1: O volume médio de empréstimos contraídos para habitação 
pelos clientes de Castelo Branco é inferior ao volume médio contraído na Covilhã, isto é, 

CCB mm < .
Numa primeira fase observaram-se os histogramas relativos às amostras CB e C:

Fig.5 - Histograma dos dados observados nas amostras CB e C.

Dado não se verificarem os pressupostos necessários quer à aplicação de um Teste 
Paramétrico, quer à aplicação do Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon, o problema em questão 
foi abordado com base na metodologia bootstrap.

A partir das 999 réplicas bootstrap aproximou-se a distribuição empírica da estatística 
de teste definida em (4):
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Fig.6 - Histograma bootstrap das 999 

réplicas bootstrap 
*t para a situação 3.

Para um nível de signi-
f icância de a=0.05 ,  tem-se 
()1.5790.05t �=� ˆ

 (assinala-
do na Fig.6), enquanto o valor da 
estatística de teste nas amostras 

observadas é de 2.225Tobs �= . Dado que se tem ()1.5790.05t2.225Tobs �=�<�= ˆ

, rejeita-se H0.
Em termos de p-value, tem-se p-value=0.007, o qual sendo inferior ao nível de signi-

ficância a=0.05, conduz à rejeição de H0, isto é, com uma margem de erro de 5%, valida-se 
a hipótese de que o volume médio de empréstimos contraídos para habitação pelos clientes 
de Castelo Branco é inferior ao volume médio contraído na Covilhã.

A função potência 
resultante do teste boots-
trap, para um nível de 
significância a=0.05 é a 
seguinte:

Fig.7 – Gráfico da função 
potência associada ao Teste 
bootstrap, para um nível de 
significância a=0.05.

Note-se que a fun-
ção potência mantém-se 
no seu valor máximo sen-
sivelmente até 3è �= , o 
que indica que, para uma 
grande parte das situa-
ções, a probabilidade de 

At-
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se rejeitar H0 quando esta é falsa, é máxima, indiciando que, alterações às diferenças dos 
valores médios são rapidamente detectadas.

5. considEraçÕEs Finais

Neste trabalho procedeu-se a uma revisão dos testes paramétricos, não paramétricos 
e bootstrap enquanto metodologias adequadas à abordagem da questão da comparação de 
dois valores médios populacionais. Apesar de serem, em geral mais potentes que os testes 
não paramétricos, na prática, os testes paramétricos nem sempre são aplicáveis por não se 
verificarem os pressupostos necessários. Por sua vez, o bootstrap surge como uma metodo-
logia alternativa aos testes conhecidos cuja aplicação não exige a verificação de qualquer 
tipo de pressuposto.

Num estudo de simulação comparam-se as funções potência resultantes da aplica-
ção do Teste T, do Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon e do bootstrap a amostras geradas 
artificialmente com o objectivo de comparar os respectivos valores médios populacionais. 
Conclui-se que, além de ser uma técnica de aplicação muito geral, o bootstrap revela-se, 
em muitos casos, mais potente que o Teste de Mann-Whitney-Wilcoxon e uma alternativa 
válida ao Teste T quando os pressupostos de Normalidade não estão assegurados.
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