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Para pensar

Pierre Simon, marquês de Laplace, 
matemático francês do século 

XVIII.

“A estatística nada mais é 

do que o bom 

senso expresso

em números”.
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Desvendando a Estatística e o Uso do SPSS

• Definições e Conceitos sobre Estatística

• Dados, Casos, Variáveis e Informações 

• Conhecendo o SPSS

• A Importância da Estrutura de Dados 



Para refletir ...

Informação

Como obter?
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Definições e Conceitos sobre Estatística

• A Estatística pode ser formalmente conceituada como a ciência que tem por objetivo a
coleção, a analise e a interpretação de dados qualitativos ou numéricos a respeito de
fenômenos coletivos ou de massa.

• É possível distinguir duas concepções para Estatística:

Estatísticas - coleção de dados numéricos com a finalidade fornecer informações
acerca de um objetivo

Estatística - ciência que coleta analisa, interpreta dados para a tomada de
decisão.
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Dados, Casos, Variáveis e Informações 

Variáveis

• As variáveis são valores que assumem determinadas características
dentro de uma pesquisa,

atributo mensurável ou não,

classificação ou uma medida.
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Dados, Casos, Variáveis e Informações 

Classificação das variáveis

• Variáveis qualitativas não podem ser expressas numericamente, elas são
subclassificadas em:

 Nominais – que não permitem comparações.
(ex.: sexo, cor, lugar onde mora )

 Ordinais – e ordinais – que permitem comparações.
(ex.: pequeno, médio, grande.)

• Variáveis quantitativas, permitem comparações e operações matemáticas - podem ser
subclassificadas em:

 Discretas – variável que assume valores geralmente inteiros.

(ex.: idade, quantidade de filhos. )

 Continuas – variável que pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo.

(ex.: peso, tamanho, salario)
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Dados, Casos, Variáveis e Informações 

Variáveis

• (ex.: n° de matricula, n° de telefone, n° da casa.)

É importante 

destacar que nem 

toda variável 

expressa sob a 

forma de números 

é uma variável 

quantitativa.
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Dados, Casos, Variáveis e Informações 

• Escala de Intensidade
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Dados, Casos, Variáveis e Informações 
• Os casos representam os elementos para os quais os valores expostos foram extraídos.

• Os casos são também chamados de indivíduos e correspondem aos objetos
descritos por um conjunto de dados.

• Dados

A informação 

contida pode 

referir-se a 

uma 

categoria.
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Conhecendo o SPSS
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A opção 

visualização 

da variável 

permite 

especificar as 

variáveis que 

formarão a 

base de dados.

A opção 

visualização 

de dado é onde 

os dados são 

inseridos .
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O SPSS gerará um arquivo de saída coma as informações sobre as variável.
Ele apresenta em um arquivo diferente do empregado na base de dados.

Os arquivos 

com extensão 

.sav

registram 

apenas os 

dados.

Todas as 

analises são 

apresentadas 

em um 

arquivo 

independente 

‘.spv’
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A importância da estrutura de dados 
• O SPSS  exige, sempre que os dados a serem processados tenham sempre a 

organização apresentada abaixo.

Variável 1 Variável 2 Variável 3

Caso 1

Caso 2

Caso 3 Dados

...

Caso 4

Tipo de empresa Quantidades de funcionários

Pública nacional 1200, 3500, 2600

Privada nacional 1400, 2520

Privada estrangeira 6800, 7500, 1650

Empresa Tipo de empresa
Quantidade de 

funcionários

1 1 1200

2 1 3500

3 1 2600

4 2 1400

5 2 2520

6 3 6800

7 3 7500

8 3 1650

Dados Dados 

organizados 

no SPSS
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Explorando os dados

• Cubos OLAP

• Ordenando e contando os dados

• Criando matematicamente novas variáveis

• Selecionando partes de base de dados 



Para pensar ...

Einstein

“Um raciocínio lógico
leva você de A a B. 
A imaginação leva você
a qualquer lugar
que você quiser”.
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Cubos OLAP
• O termo OLAP (On-Line Analytical Processing), processamento analítico on-line, sua

principal característica é permitir uma visão conceitual, multidimensional dos dados,
armazenados através de cubos.

• Calcula totais, médias e outras estatísticas univariadas para
variáveis contínuas de resumo dentro das categorias de uma ou mais
variáveis categóricas agrupamento.

• Ex.: as vendas totais e médios para diferentes regiões e linhas de produtos dentro das
regiões.

Sua construção permite aos

analistas de negócios, gerentes

e executivos analisar e

visualizar dados corporativos de

forma rápida, consistente e

principalmente interativa.

Essas visões multidimensionais auxiliam

efetivamente ao tomador de decisões,

pois ele pode verificar tendências dos

dados, utilizando dados resumidos,

trocando as dimensões de lugar e

navegando através de suas hierarquias.
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Explorando

• Ordenando e contando os dados.

• Cruzando frequências de variáveis

• Criando matematicamente novas variáveis.

• Selecionando partes de base de dados.

• Cubos OLAP

Explorando o SPSS
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Gráficos

Medidas Estatísticas



Gráficos 

Histograma

Boxplot

Gráfico de 

Colunas 

Diagrama 

de dispersão 
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Medidas de posição central

Medidas de dispersão

Medidas de ordenamento

Medidas de forma da distribuição
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