
APRESENTAÇÃO DO SPSS 

O Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS) - O SPSS e um 

software estatístico que permite a utilização de dados em diversos formatos 

para gerar relatórios, calcular estatísticas descritivas, conduzir analises 

estatísticas complexas e elaborar gráficos. 

 

A primeira versão data de 1968 e, a mais recente é a SPSS for Windows 23 

(2014). 

 



Objetivos do Curso 

  
Programa: 
1. Transformação de variáveis 

1.1. Funções de recodificação (Recode) de variáveis, contagem (Count) e cálculo 
(Compute) de valores 

2. Análise univariada de dados 
2.1. Tabelas de frequências 
2.2. Representações gráficas 

3. Análise bivariada de dados 
3.1. Tabelas de cruzamentos 
3.2. Representações gráficas 



Assim que você inicia o programa aparece a seguinte tela: 



Colunas: 
representam as 
variáveis em 
um banco de 
dados  

Linhas: 
representam os 
casos em um 
banco de dados  

Acesso a janela 
de definição 
dos parâmetros 
das variáveis.  



Colunas: 
representam 
cada uma das 
características 
das variáveis a 
serem 
definidas.  

Linhas: 
representam 
cada uma das 
variáveis que 
compõem um 
banco de 
dados.  



COMO CRIAR UM BANCO DE DADOS  

No SPSS os dados podem ser tanto digitados no teclado como lidos de um arquivo externo. 
O formato do SPSS é  *.sav. Os dados no SPSS são digitados diretamente na janela Editor de 
Dados (Data Editor), como numa planilha eletrônica . 
 
As variáveis podem ser quantitativas (altura, peso), categóricas (sexo), de data  tipo 
calendário) ou alfanuméricas (letra). 
 
 
Ao se criar um banco de dados, o primeiro passo é definir as variáveis, no Variable view 
(visualização das variáveis).  
 
Na coluna  Nome (Name), criar um nome para a variável com o máximo de 8 caracteres 



SINTAX 
 
 



Name: nome da variável, máximo de 64 caracteres, letras maiúsculas e minúsculas são 

iguais. 

TIpo: tipo da variável (numérica, data, monetária, alfanumérica (string)) 

Largura: comprimento da variável, isto é, a quantidade de dígitos que possui. 

Decimal: número de casas decimais que a variável possui. 

Rotulo: descritivo da variável 

Valores: rótulos dos valores das variáveis  

Ausentes ou Missing: para indicar a codificação dos valores perdidos, aqueles que não serão 

considerados para efeito de cálculo estatístico. Os valores Missing podem ser representados 

por vazios na hora da digitação 

Colunas: indica o numero de caracteres que formam a coluna, ou seja, a largura da coluna. 

Alinhar: alinhamento dos dados. 

Medir: informa o tipo de variável (contínua ou discreta) sendo estudada pelo pesquisador.  

Seleciona a escala de medida da variável (intervalar/razão, ordinal ou nominal). 

 



MENUS DE COMANDO  

File: tem como principais funções a abertura, salvamento, importação, além de outras 
funções comuns aos diferentes programas da mesma plataforma operacional ou específicos 
do SPSS . 
 
Edit: que possui as seguintes funções: voltar a última ação, copiar, colar, cortar, procurar (find) 
e opções . 
 
Data: Esse menu possibilita manipular o arquivo de dados de diferentes maneiras. 
 
Transform: Este menu possibilita a transformação de variáveis do arquivo, assim como a 
criação de novas variáveis no arquivo de dados a partir de variáveis já presentes no mesmo . 
 
Analyze: Neste menu todos os procedimentos estatísticos estão concentrados . 
 
Graph: Este é relativo aos módulos de geração de gráficos do SPSS, que apresenta uma grande 
quantidade de recursos de geração e manipulação de dados a partir de gráficos.  
 
Utilities :possui vários comandos que auxiliam na manipulação dos dados e das variáveis de 
um arquivo.   
 



ATIVIDADE 1: 
 

A) ABRIR O PROGRAMA SPSS. 

 
B) Construir um banco de dados com o questionário sócio 
econômico da UFBA que se encontra no site do projeto. 

 



SELECIONAR CASOS PARA ANÁLISE 
O recurso de seleção de casos para análise é muito utilizado, principalmente 

quando queremos restringir a análise a um grupo social específico dentre todos os 

presentes no conjunto total da amostra.  

Para fazermos uma seleção de dados, devemos ir a barra de ferramentas e 

selecionar DATA e depois SELECT CASES.  

• All Cases (Todos os Casos),  

• If Condition is Satisfied (Se Condição for Satisfeita),  

• Random Sample of Cases (Amostragem Aleatória dos Casos),  

• Based on Case Range (Baseado em Intervalo de Casos)  

•  User Filter Variable (Uso de Variável Filtro).  







Comparar Grupos (Split File) 



TRANSFORMAÇÃO DE VARIAVÉIS 
CÁLCULO ENTRE VARIÁVEIS  : Transform/compute 
 
Em muitas situações, obtém‐se informações importantíssimas realizando cálculos a partir 
de variáveis presentes na base de dados.  
 
Isto envolveria basicamente a criação de uma nova variável preenchida com o resultado da 
operação matemática com as outras variáveis envolvidas . 
 
A definição deste campo segue as regras básicas da matemática, como por exemplo a 
ordem de execução envolvendo parênteses, chaves e aspas  
 
 







Outra opção presente no comando COMPUTE é a possibilidade de selecionar em que 
casos, a operação indicada, serão realizados.  





RECODIFICAR UMA VARIÁVEL : Transform/recod 
 
Nem sempre os dados da forma como foram digitados, atendem às nossas necessidades. 
 
Às vezes é necessário transformar esses dados, criando novas variáveis  a partir de variáveis 
já existentes, alterando os rótulos de seus itens. 
 
A necessidade de recodificação de variáveis envolve basicamente duas situações:  
 
• Agregação de categorias de maneira a construir novas categorias mais apropriadas para a 

análise estatística desejada  
• Transformação de variáveis do tipo ordinal em variáveis categóricas.  

 
Em seguida, as seguintes opções para a realização da recodificação aparecerão:  
• into same variables  (dentro da mesma variável) 
• into different variables (em variáveis diferentes) 

 
 





Idade 

 

Até 24 anos 

25 a 29 anos 

30 a 34 anos 

35 a 39 anos 

40 anos ou mais 

 

Exemplo 1: recodificar a variável idade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo 2:  dicotomizar a variável nota bruta 
 
Categoria 1: Acima da média 
Categoria  2: Abaixo da média 
 
 







RECODIFICAR UMA VARIÁVEL : Transform/visual Bander 




