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Introdução 

O principal objetivo de uma análise exploratória é extrair informações dos dados
estabelecendo relações entre objetos e variáveis. A análise exploratória não
estabelece modelos a priori, mas permite que, a partir das relações observadas nos
dados, sejam levantadas hipóteses e propostos modelos.



Introdução 

Nesse capítulo, serão analisados quatro procedimentos para que se possa iniciar de
forma adequada uma análise exploratória de um arquivo de dados:forma adequada uma análise exploratória de um arquivo de dados:

Procedimento FREQUENCIESProcedimento FREQUENCIES.

Procedimento DESCRIPTIVES.

Procedimento EXPLORE.

Procedimento CROSSTABSProcedimento CROSSTABS.



Introdução 

É evidente, que antes de iniciar a utilização do SPSS a fim de iniciar um processo de
análise de dados o usuário deverá carregar na memória do computador o arquivoanálise de dados, o usuário deverá carregar na memória do computador o arquivo
devidamente formatado que deseja trabalhar.

Para tanto, na barra de menus selecione o arquivo desejado em:

File → Open → Data



O Procedimento FREQUENCIES

O procedimento FREQUENCIES permite gerar tabelas de freqüências (contagem dep Q p g f q ( g
casos) quer de variáveis alfanuméricas, quer de variáveis numéricas. Adicionalmente,
pode calcular os parâmetros estatísticos calculados pelos procedimentos
DESCRIPTIVES EXPLORE d i l hi jDESCRIPTIVES e EXPLORE; pode igualmente gerar histogramas, com o ajustamento
a uma função de distribuição de probabilidades.

Para utilizar esse procedimento deve-se escolher na barra de menu do SPSS:

Analyze  →  Descriptive Statistics  →  Frequencies



O Procedimento FREQUENCIES



O Procedimento FREQUENCIESQ



O Procedimento FREQUENCIES

P il V l ã ibili ál l d i d i iPercentiles Values - essa opção possibilita o cálculo dos quartis, decis e quaisquer
percentis de interesse.

Central Tendency - com essa opção é possível calcular a média (Mean), mediana (Median),
moda (Mode) e soma (Sum).



O Procedimento FREQUENCIESO Procedimento FREQUENCIES

Dispersion - calcula o desvio padrão (Std. deviation), variância (Variance), amplitude
(Range) valor mínimo (Mimimum) valor Máximo (Maximum) e erro padrão (S E mean)(Range), valor mínimo (Mimimum), valor Máximo (Maximum) e erro padrão (S.E. mean).

Di t ib ti ã ibilit ál l d d did d di t ib i ã K t iDistribution – essa opção possibilita o cálculo de duas medidas de distribuição: Kurtosis e
Skewness. A Kurtosis é uma medida de achatamento da distribuição enquanto Skewness é
um índice que reflete a simetria da distribuição em torno de um valor central.



O Procedimento DESCRIPTIVESO Procedimento DESCRIPTIVES

Este procedimento fornece as estatísticas descritivas somente para variáveis numéricas.
Calcula, também, todas as estatísticas do procedimento FREQUENCIES, exceto a

di d O d f l f í i édi d i d ã í imediana e a moda O default fornece as estatísticas: média, desvio padrão, mínimo e
máximo.

Para obter as estatísticas elementares de uma variável numérica, escolher na barra de
menu do SPSSmenu do SPSS

Analyze  →  Descriptive Statistics  →  Descriptivesyz p p



O Procedimento DESCRIPTIVES

Irá aparecer a seguinte caixa de diálogo, onde se definem as variáveis a analisar.



O Procedimento DESCRIPTIVES

Para definir os parâmetros estatísticos a estimar, selecionar o botão Options, obtendo-se
a seguinte caixa de diálogo:g g



O P di t DESCRIPTIVESO Procedimento DESCRIPTIVES

Mean (Média). Em sua acepção mais ampla, qualquer promédio de uma distribuição de
freqüência Em sentido estrito média aritméticafreqüência. Em sentido estrito, média aritmética.

 Std. deviation (desvio padrão). Medida de dispersão ou variabilidade de um conjunto
de valores. É igual à raiz quadrada da soma dos desvios ao quadrado dividida pelo
número de casos. Em outras palavras, é a raiz quadrada da média dos desvios elevados ao
quadrado É evidente que quanto maior for o desvio padrão maior será a flutuação daquadrado. É evidente que quanto maior for o desvio padrão, maior será a flutuação da
variável em torno da média.



O Procedimento DESCRIPTIVESO Procedimento DESCRIPTIVES

Variance (variância). Desvio padrão elevado ao quadrado. É, como o desvio padrão,
uma medida de dispersão. É também chamada de variança.

 Range (intervalo de variação) Diferença entre o limite superior real e o limite inferior Range (intervalo de variação). Diferença entre o limite superior real e o limite inferior
real de uma classe numa distribuição de freqüências.



O Procedimento DESCRIPTIVESO Procedimento DESCRIPTIVES

 S.E. mean (erro padrão da média). Desvio-padrão da distribuição dos diversos valores
de uma estatística, em conseqüência da flutuação das amostras. Se, de uma população,
for tirada um grande número de amostras e calculadas as respectivas médias, haverá uma
diferença entre cada média e a média da população Se for computada a média de taisdiferença entre cada média e a média da população. Se for computada a média de tais
médias, seu desvio padrão será o erro da amostragem (a margem de erro a ser esperada
toda vez que se empregar tal processo de amostragem).q p g p g )



O Procedimento DESCRIPTIVES

Kurtosis (curtose ou achatamento) Grau de achatamento de uma distribuição Ela éKurtosis (curtose ou achatamento). Grau de achatamento de uma distribuição. Ela é
medida em relação a uma curva normalmente achatada chamada mesocúrtica. Uma
curva mais achatada que ela será denominada platicúrtica e uma menos achatada (ouq p (
mais afilada), leptocúrtica.

 Skewness (enviesamento ou assimetria) Característica de gráficos ou de curvas em Skewness (enviesamento ou assimetria). Característica de gráficos ou de curvas em
que a maioria dos valores não se concentra no meio (como acontece com a curva
normal), mas em uma extremidade.),



O Procedimento EXPLORE

Em alguns casos o usuário se depara com a necessidade de apresentar todos osEm alguns casos o usuário se depara com a necessidade de apresentar todos os
parâmetros estatísticos cujo quadro de resultados se desenvolve na vertical, sendo mais
fácil, portanto, incluí-los no relatório em Word. Isso pode ser feito usando of , p , p f
procedimento EXPLORE.



O Procedimento EXPLORE

O procedimento EXPLORE calcula os parâmetros estatísticos, elabora o gráfico caule-
e-folhas (steam-and-leaf) e o gráfico de extremos-e-quartis (Boxplot), útil para analisar
a amostra em termos de concentração ou dispersão dos valores por intervalosa amostra em termos de concentração ou dispersão dos valores por intervalos
quartílicos, bem como a sua simetria.

Na barra de menu do SPSS escolher

Analyze  →  Descriptive Statistics  →  Explore



O Procedimento EXPLORE

Na caixa de diálogo que se segue, seleciona-se a variável a desejada de forma
semelhante ao que foi feito no procedimento FREQUENCIES. No presente caso,
escolhendo a variável p10 (produção) a caixa de dialogo seguinte aparecerá no monitor:



O Procedimento EXPLORE

Na caixa de diálogo que se segue, seleciona-se a variável a analisar p9 (turno) para o
campo Factor List:campo Factor List:



O Procedimento CROSSTABS

O procedimento CROSSTABS fornece tabelas contendo a distribuição conjunta de duasO procedimento CROSSTABS fornece tabelas contendo a distribuição conjunta de duas
variáveis medidas numa escala nominal e que têm um número limitado de categorias
distintas. Essas tabelas, conhecidas também por tabelas de contingência, são utilizadas
para estudar a relação entre duas variáveis categóricas descrevendo a freqüências daspara estudar a relação entre duas variáveis categóricas descrevendo a freqüências das
categorias de uma das variáveis relativamente às categorias de outra.

A distribuição de freqüências de uma variável é subdividida de acordo com os valores de
uma ou mais variáveis A célula que é o elemento básico da tabela é definida pelauma ou mais variáveis. A célula, que é o elemento básico da tabela, é definida pela
combinação dos valores de duas ou mais variáveis.



O Procedimento CROSSTABS

Ad iti d i iá i 1 2 d 1 t dAdmitindo um arquivo com as variáveis p1 e p2, onde p1 representa o sexo dos
respondentes e p2 a idade, no SPSS, na barra de menus escolher:

Analyze  →  Descriptive Statistics  →  Crosstabs

O usuário deve mover diversas variáveis para as listas de linhas ou colunas para obter
úl i l bi i dmúltiplos cruzamentos bivariados.

Para visualizar três ou mais cruzamentos simultâneos, colocar as variáveis adicionais
em camadas sucessivas (layers)em camadas sucessivas (layers).



O Procedimento CROSSTABS



Conteúdo Gerado pelo Comando CROSSTABS

O procedimento CROSSTABS gera tabelas ou subtabelas cruzadas cujas células
contêm a freqüência absoluta, as percentagens marginais e o número de missing cases.

Como foi dito anteriormente, usando o botão Cells é possível obter mais informações
sobre as células, tais como:



Conteúdo Gerado pelo Comando CROSSTABS

 Percentagem das linhas (Row)Percentagem das linhas (Row).

 Percentagem das colunas (Column).

 Percentagens total da tabela de dupla entrada (Total) Percentagens total da tabela de dupla entrada (Total).

 Suprime a freqüência das células (Supress tables).

 Mostra as freqüências esperadas (Expected) Mostra as freqüências esperadas (Expected).

 Mostra os resíduos estandardizados ajustados do qui-quadrado (Residuals).

S i t d i f õ d él l f üê i (C t ) t Suprime todas as informações das células: freqüências (Counts), percentagens

(Percentages) e resíduos (Residuals).



Conteúdo Gerado pelo Comando CROSSTABS
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