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O que é um teste estatístico de hipótese?
● É uma ferramenta de decisão estatística sobre processos

○ Questão: se há informação suficiente para rejeitar uma hipótese?
○ Resultado do teste: rejeitar/não rejeitar

● Abordagem confirmativa
○ Busca confirmar as hipóteses alternativas
○ Uma hipótese é aceita se não há bons motivos para rejeitá-la
○ Eliminar hipóteses nulas ajuda a reduzir a incerteza



Tipos de testes
● Paramétricos

○ Consideram que os dados seguem uma distribuição específica
○ Baseiam o critério de decisão em hipóteses sobre os parâmetros da distribuição
○ Exemplo: teste t de Student

● Não-Paramétricos
○ Não dependem de hipóteses sobre os parâmetros da distribuição
○ Baseiam a decisão em métricas obtidas dos dados observados
○ Exemplo: teste de Kolmogorov-Smirnov



Testes não-paramétricos
● Casos de uso

● Desvantagens
○ Métodos podem ser mais complexos
○ Métodos podem ser menos poderosos do que testes paramétricos

Distribution of Symptom severity example. Fonte: Public School of Health.



Teste Estatístico de Hipótese Nula (NHST)
● Hipótese nula: não existe diferença entre populações comparadas
● Hipótese alternativa: explicação possível para eventual diferença

● Roteiro de teste
○ Formular hipótese nula e hipótese alternativa
○ Determinar teste e estatística relevantes para a hipótese
○ Calcular estatística com base na amostra de dados
○ A partir dos pressupostos sobre a distribuição dos dados e da estatística, decidir se 

rejeita ou não a hipótese para um dado nível de significância



Formulações alternativas
● Intervalos de confiança

○ Estimativa de intervalo para um parâmetro da população
○ Nível de confiança corresponde à frequência de intervalos que contenham o valor
○ Equivalem aos testes de hipótese baseados em p-valores

● Hipótese alternativa de um lado
○ Teste quer avaliar se a população tem valor maior (ou menor) que o esperado

● Hipótese alternativas de dois lados
○ Diferença pode estar dos dois lados da distribuição



Tipo de Erro

Tipo de erro
Hipótese Nula (H0)

Verdadeira Falsa

Decisão

Rejeitar
Erro de Tipo I
(Falso Positivo)
Probabilidade: 1-α

Inferência Correta
(Verdadeiro 
Positivo)
Probabilidade: β

Não Rejeitar
Inferência Correta
(Verdadeiro 
Negativo)
Probabilidade: α

Erro de Tipo II
(Falso Negativo)
Probabilidade: 1-β



Significância Estatística
● Resultado é significante se for improvável, dada a hipótese nula

○ Nível de significância: probabilidade de rejeitar H0 verdadeira
○ p-valor: probabilidade de obter efeito mais extremo que o observado, dada H0

● Na prática, não temos como calcular as probabilidades exatas
○ Solução: calcular estatísticas dos dados observados
○ Estatística: valor que sumariza uma propriedade dos dados observados

● Cálculo do p-valor depende da estatística escolhida
○ Exemplo: teste t de Student. O p-valor é calculado a partir da estatística:



Potência Estatística
● É a probabilidade de que o teste rejeite uma hipótese nula falsa
● Fatores relevantes:

○ Tamanho da amostra
○ Desenho do experimento
○ Distribuição dos dados

● Importância de ter um teste com alta potência
○ Identificar hipóteses potencialmente verdadeiras
○ Conseguir distinguir hipóteses relevantes do “ruído de fundo”



Potência estatística na prática
● Semáforos nos EUA (Reinhart, 2015)

○ Qual o impacto de permitir conversão à direita no sinal vermelho?
○ Métrica avaliada: número de acidentes

● Cálculos regionais não mostraram efeito estatisticamente significante
● Resultado da liberação: o aumento no número de acidentes

○ Amostras pequenas na análise de regiões isoladas
○ Agregando os dados locais, os “casos isolados” se mostraram frequentes
○ Aumento do tamanho da amostra permite identificar efeito relevante



Interpretação do p-valor
● p < 0.05 normalmente é utilizado como um ponto de corte 

○ Valores de corte variam de acordo com as práticas de cada área
○ Atingido o valor da estatística, resultado é considerado relevante
○ Porém, é importante lembrar o significado desse valor
○ Probabilidade de haver um resultado mais extremo, dada a hipótese nula

● p-valor e intervalo de confiança são estatísticas sobre o processo usado 
para a análise

○ Garantias baseadas na lei dos grandes números
○ Não indicam probabilidades no caso particular



O que um p-valor não diz
● Rejeitar H0 com base no p-valor não necessariamente afasta outras 

hipóteses alternativas

● p-valor não diz nada sobre o tamanho do efeito...
○ Diferença pode não ser aleatória, mas ser irrelevante
○ Diferença pode ser materialmente relevante sem que seja possível rejeitar H0

● ...ou seu comportamento em linhas gerais
○ Importância de estatísticas descritivas, como a variância
○ Importância de entender os tipos de erro



Resultados inesperados
● Resultado estatisticamente significante não implica a hipótese alternativa

○ Fatores externos podem afetar o resultado do experimento
■ Aumentar/diminuir tamanho do efeito
■ Gerar significância estatística sem que haja efeito real

○ Fontes de perturbação
■ Fatores imprevistos
■ Fatores previstos, mas não controláveis

● Exemplos (Kohavi et al. 2012)
○ Diferenças de instrumentação podem aumentar a sensibilidade ao efeito
○ Hipóteses sobre a distribuição das variáveis e seu impacto no intervalo de confiança
○ Viés de confirmação



O que é p-hacking?
● Escolha de dados e/ou análises para transformar resultados 

insignificantes em significantes
○ Problema das múltiplas comparações
○ O que se pode aprender a partir desses experimentos?

● Casos explícitos
○ Múltiplos testes em busca de uma hipótese com p < 0.05
○ Definição de critérios que excluam dados “inconvenientes” da base

● Graus de liberdade do pesquisador (Gelman e Loken 2013)
○ Pesquisador escolhe o teste em função dos dados disponíveis
○ No modelo frequentista, testes não devem ser condicionados pelo conjunto de dados.



O p-hacking nas várias áreas

Porcentagem dos efeitos identificados com 0.025 < p < 0.05. Fonte: Head et al. (2015)



Basic and Applied Social Psychology
● Periódico decidiu, em 2015, não aceitar artigos submetidos com p-valores
● Justificativa: más práticas de pesquisa

○ p-hacking
○ Falta de análise de tamanhos de efeito
○ Experimentos com baixa potência

● Exigências alternativas:
○ Apresentação de estatísticas descritivas detalhadas sobre o efeito
○ Requisitos de desenho de experimento
○ Aumento do tamanho da amostra



Métricas em estudos de replicação
● Papel da replicação na identificação de experimentos problemáticos

○ Desenho de estudos de replicação
○ Não temos métodos para estimar o resultado da replicação…
○ ...ou a potência estatística desses estudos.

● Gelman & Carlin (2013): 
○ Criação de estimativas sobre o resultado de uma replicação
○ Erros de tipo S (Sinal) e tipo M (Magnitude) - razão de exagero



Conclusões
● Significância estatística não é significância material
● Experimentos devem ser desenhados para ter potência adequada
● Estatística descritiva é importante para entender os efeitos observados
● Fatores externos podem afetar o resultado experimental
● Vieses, como p-hacking, podem comprometer o valor de descobertas
● Papel da transparência no combate ao p-hacking

○ Divulgação de dados e testes empregados
○ Diretrizes de desenho de experimentos
○ Registro de protocolos
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Teste de Kolmogorov-Smirnov
● Verifica se duas amostras foram extraídas da mesma população
● Kolmogorov-Smirnov para duas amostras:

○ Estatística é função das distribuições empíricas de dados: 

○ Distribuições iguais se:                            , onde

● Para uma única amostra:
○ Comparamos a amostra com uma distribuição de referência
○ Estatística é função da distribuição empírica: 
○ A hipótese nula (distribuições distintas) é rejeitada se: 
○       é extraído da distribuição de Kolmogorov, e n é o tamanho da amostra



Comparando múltiplas amostras
● Teste t para duas distribuições (Welch)

○ Hipótese nula: amostras possuem mesma média

● Para múltiplos grupos: ANOVA
○ Estatística-F: 
○ Caso comum: apenas um fator, mas modelo pode ser estendido para mais
○ Numerador: quadrados residuais entre grupos:
○ Denominador: quadrados residuais dentro dos grupos:  
○ Hipótese nula: grupos possuem médias iguais



Impacto do p-hacking: Head et al. (2015)
● Metodologia

○ Análise de p-valores em abstracts e resultados de artigos
○ Busca por concentrações anômalas de p-valores perto do corte
○ Figura (Head et al. 2015) mostra distribuição esperada

■ A: quando efeito real é nulo
■ B: quando efeito real é não-nulo

● Conclusões
○ p-hacking é um fenômeno recorrente na literatura científica
○ p-hacking em geral não afeta o consenso qualitativo da área
○ Importância da replicação



p-hacking na literatura de anomalias de mercado
● Anomalias de mercado são preços e/ou taxas de retorno que 

contradizem a hipótese dos mercados eficientes
● Variáveis encontradas empiricamente 
● Hou et al. (2017): 

○ Estudo sobre 447 anomalias identificadas na literatura
○ Tentam replicar os resultados com base na NYSE
○ Usam mesmos critérios de sucesso para todas as replicações
○ 64% das anomalias se mostraram insignificantes no nível 5%
○ Mesmo os resultados estatisticamente significantes possuem efeito meno que o 

publicado



Teste binomial
● É um teste não-paramétrico baseado na distribuição binomial

● Pode ser empregado para decisões categóricas
● Pode ser empregado para testar hipóteses sobre mediana de distribuição

○ Distribuição é utilizada para estimar a probabilidade de obtermos k itens maiores que a 
mediana em uma amostra com n elementos

○ Com base nisso, podemos testar a hipótese nula de que a mediana seja igual a um valor 
específico

○ Se a probabilidade de que a maioria dos elementos seja maior que a mediana for 
suficientemente alta, podemos rejeitar a hipótese nula.



Correção de Bonferroni
● Abordagem para o problema de múltiplas comparações
● Para uma família de m hipóteses, estima-se a FWEM (familywise error rate)

● Cada hipótese nula é rejeitada se
● Desta forma, a probabilidade de rejeitar uma hipótese nula válida fica 

limitada pelo nível desejado.



Estatística Bayesiana
● Parte de premissas diferentes das adotadas pela estatística frequentista

○ Parâmetros como variáveis aleatórias
○ Hipóteses possuem probabilidades a priori
○ Uso do teorema de Bayes para atualizar probabilidades

● Probabilidades a priori
○ Informativas: incorporam conhecimento sobre o problema
○ Não-informativas: busca por distribuições que não enviesem a inferência

● Testando hipóteses
○ É possível realizar testes de hipótese de um modo bayesiano: Bayes factors
○ A abordagem habitual, no entanto, é a estimativa de parâmetros de distribuição


