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Análise Exploratória de Dados

• Consiste em resumir e organizar os dados coletados

• Utiliza-se tabelas, gráficos ou medidas numéricas
para resumir os dados

• Através da observação de padrões e regularidades 
os dados são interpretados

• As variáveis estatísticas serão analisadas• As variáveis estatísticas serão analisadas

“Uma imagem fala mais alto do que mil palavras”



Estrutura de um arquivo de dados

• As variáveis são registradas nas colunas e os casos 
(elementos da amostra ou população) nas linhas

• As variáveis são as características pesquisadas

• Vamos trabalhar com o arquivo EstI_Aula2_FundosMutuos.xls
– Este arquivo tem 838 linhas de dados, ou seja, uma amostra de 838 

fundos mútuos

– Para cada fundo mútuo são observadas as seguintes variáveis, – Para cada fundo mútuo são observadas as seguintes variáveis, 
registradas nas colunas do arquivo:

• Categoria

• Objetivo

• Ativos

• Comissão

• Taxa adm.

• Risco

• Retorno 2005

• Retorno 3 anos

• Retorno 5 anos

Dica Excel: com auxílio do recurso do Filtro
analise os valores que cada variável assume

no arquivo de dados
(com o cursor na primeira célula e linha da 
tabela de dados escolha Dados => Filtrar =>
AutoFiltro, a seguir clique em cada setinha e

verifique os valores de cada variável)



Distribuição de Frequências

• Discrimina os valores que a variável pode assumir e 
conta quantas observações ocorreram em cada 
valor

• Pode ser expressa através de tabelas ou gráficos 
dependendo do nível de mensuração da variável

• O no. de ocorrências pode ser expresso através de • O no. de ocorrências pode ser expresso através de 
frequências absolutas ou frequências relativas

• Frequência absoluta: mostra quantas vezes aquele 
valor ocorreu no conjunto de dados

• Frequência relativa: mostra as ocorrências em forma 
de percentual em relação ao total do conjunto de 
dados



Distribuição de Frequências – Variável Qualitativa

• Exemplo: nos dados sobre fundos mútuos resuma 
as ocorrências dos fundos por Categoria (Grande, 
Médio e Baixo volume de capitalização)

• Frequências Absolutas

Contar de Categoria
Categoria TotalCategoria Total
Baixo Cap 229
Gde.Vol.Cap. 443
Médio Cap 166
Total geral 838

Dica Excel: utilize o recurso Tabela Dinâmica do Excel
(com a área dos dados selecionada, ou seja, marcada com o cursor, selecione 
Dados => Relatório de tabela e gráficos dinâmicos. Clique em Avançar e escolha 
o botão Layout antes de concluir. Ali defina a coluna e a sumarização dos dados.



Distribuição de Frequências – Variável Qualitativa

• Frequências Relativas

Dados
Categoria Frequência Percentual
Baixo Cap 229 27,33%
Gde.Vol.Cap. 443 52,86%

• Quando a variável é qualitativa podemos representar 
os dados em gráficos de barras ou setores (pizza)

Gde.Vol.Cap. 443 52,86%
Médio Cap 166 19,81%
Total geral 838 100,00%



Distribuição de Frequências – Variável Qualitativa

• Gráfico de barras
– Na horizontal ficam as categorias

– Na vertical as frequências observadas em cada uma (cuidado 
com a escala!!)
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Distribuição de Frequências – Variável Qualitativa

• Gráfico de setores
– Apropriado quando não há muitas categorias diferentes nos dados
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Distribuição de Frequências – Variável Quantitativa

• Variável quantitativa discreta
– Na apostila o exemplo da quantidade de pessoas usualmente 

transportadas no veículo.

– Neste caso a variável é discreta e o tratamento é semelhante ao 
da variável categórica em que é possível contar as ocorrências 
para cada valor da variável.



Distribuição de Frequências – Variável Quantitativa

• Variável quantitativa contínua
– Apresentam dados de forma compacta
– Existe alguma perda de informação

• Exemplo: foram observados os faturamentos em unidades monetárias 
(u.m.) de 4.757 escritórios de advocacia em um determinado ano. A dist. de 
frequência está no quadro abaixo.

• Tamanho exato do maior e menor movimento nos escritórios de advocacia
• Não dá o movimento total dos 4.757 escritórios

Distribuição numérica ou quantitativaDistribuição numérica ou quantitativa

Movimento total
No. de 

escritórios de 
advocacia

Menos do que 300.000 u. m. 2.405

300.000 a 499.999 u. m. 1.088

500.000 a 749.999 u. m. 271

750.000 a 999.999 u. m. 315

Mais do que 1.000.000 u. m. 678

Total 4.757



Distribuição de Frequências – Variável Quantitativa

• Variável quantitativa contínua
– Etapas na construção de uma distribuição de frequência

• Escolher as classes (intervalos ou categorias)

• Separar ou enquadrar os dados nessas classes

• Contar o número de itens de cada classe

– Algumas regras para construção
• Utilizar entre cinco e quinze classes no máximo• Utilizar entre cinco e quinze classes no máximo

• Cada item (observação ou medição) deve se enquadrar em uma, e 
apenas uma, classe

• Sempre que possível, as classes devem cobrir amplitudes iguais de 
valores

– É bom que sejam múltiplos fáceis de  manusear: 5, 10 ou 100



Distribuição de Frequência

Distribuição numérica ou quantitativa Distribuição categórica ou qualitativa

Movimento total
No. de 

escritórios de 
advocacia

Tipo de queixa No. de queixas

Menos do que 300.000 u. m. 2.405 Cancelamento e atraso de vôo 1.586

300.000 a 499.999 u. m. 1.088 Atendimento ao cliente 805

500.000 a 749.999 u. m. 271 Problemas com bagagem 761

750.000 a 999.999 u. m. 315 Bilhetes de check-in 598750.000 a 999.999 u. m. 315 Bilhetes de check-in 598

Mais do que 1.000.000 u. m. 678 Devoluções 393

Turbulência 301

Total 4.757 Informações sobre tarifas 267

Outras 468

Total 5.179

Classes abertas



Distribuição de Frequência

Distribuição numérica ou quantitativa Distribuição categórica ou qualitativa

Movimento total
No. de 

escritórios de 
advocacia

Tipo de queixa No. de queixas

Menos do que 300.000 u. m. 2.405 Cancelamento e atraso de vôo 1.586

300.000 a 499.999 u. m. 1.088 Atendimento ao cliente 805

500.000 a 749.999 u. m. 271 Problemas com bagagem 761

750.000 a 999.999 u. m. 315 Bilhetes de check-in 598750.000 a 999.999 u. m. 315 Bilhetes de check-in 598

Mais do que 1.000.000 u. m. 678 Devoluções 393

Turbulência 301

Total 4.757 Informações sobre tarifas 267

Outras 468

Total 5.179

Frequências de classes



Distribuição de Frequência

Distribuição numérica ou quantitativa Distribuição categórica ou qualitativa

Movimento total
No. de 

escritórios de 
advocacia

Tipo de queixa No. de queixas

Menos do que 300.000 u. m. 2.405 Cancelamento e atraso de vôo 1.586

300.000 a 499.999 u. m. 1.088 Atendimento ao cliente 805

500.000 a 749.999 u. m. 271 Problemas com bagagem 761

750.000 a 999.999 u. m. 315 Bilhetes de check-in 598750.000 a 999.999 u. m. 315 Bilhetes de check-in 598

Mais do que 1.000.000 u. m. 678 Devoluções 393

Turbulência 301

Total 4.757 Informações sobre tarifas 267

Outras 468

Total 5.179

Limite inferior
de classe

Limite superior
de classe



Distribuição de Frequência

• Pontos médios de classe
– É a soma dos limites inferior e superior de cada classe dividido 

por 2

• Intervalos de classe
– É o comprimento de uma classe dado pela diferença entre suas 

fronteiras

– Se as classes de uma distribuição têm todas o mesmo – Se as classes de uma distribuição têm todas o mesmo 
comprimento, denominamos intervalo de classe da 
distribuição, que também pode ser calculado pela diferença 
entre dois pontos médios



Distribuição Percentual

Movimento total
No. de 

escritórios de 
advocacia

Percentagem Tipo de queixa No. de queixas Percentagem

Menos do que 300.000 u. m. 2.405 50,6% Cancelamento e atraso de vôo 1.586 30,6%

300.000 a 499.999 u. m. 1.088 22,9% Atendimento ao cliente 805 15,5%

500.000 a 749.999 u. m. 271 5,7% Problemas com bagagem 761 14,7%

750.000 a 999.999 u. m. 315 6,6% Bilhetes de check-in 598 11,5%

Mais do que 1.000.000 u. m. 678 14,3% Devoluções 393 7,6%

Turbulência 301 5,8%

Total 4.757 100,0% Informações sobre tarifas 267 5,2%

Outras 468 9,0%

Total 5.179 100,0%



Os problemas de se trabalhar com dados agrupados

• Não apresentam valores totais (exemplo dos 
escritórios de advocacia)

• A definição das classes é arbitrária

• Os pontos médios nem sempre são os 
representantes mais fiéis das classes, pois os dados 
podem se distribuir de forma desigual dentro delaspodem se distribuir de forma desigual dentro delas

• As estatísticas calculadas com base nos dados 
agrupados (médias, desvios padrão etc...) são 
estimativas dos valores reais apenas

• Atualmente, com as facilidades computacionais, 
cada vez menos se trabalha com dados agrupados.



Histograma

• São construídos representando as medidas ou observações que 
estão agrupadas numa escala horizontal...

• ... e traçando retângulos de bases iguais aos intervalos de classe 
e alturas iguais às frequências de classes correspondentes

• É um gráfico de barras verticais em que não existem espaços em 
branco ou lacunas entre as barras adjacentes, como ocorre em 
um gráfico de barras para dados categóricos

• Histogramas são ferramentas muito comuns na análise 
exploratória dos dados

• O formato de suas colunas dá pistas sobre a similaridade com 
distribuições de probabilidades conhecidas, que veremos 
adiante

• Permite visualmente analisar os valores extremos e quão 
frequentes são na distribuição dos dados observados



Histograma

• Exemplo: histograma para os retornos em 3 anos dos 838 fundos mútuos

Histograma dos retornos em 3 anos para todos os fundos
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Polígono de Frequências

• As frequências de classe são esboçadas sobre os 
pontos médios de classe e os valores sucessivos 
são unidos por segmentos de reta.

• São acrescentadas classes com frequência zero em 
ambos os extremos da distribuição para “amarrar” o 
gráfico à escala horizontal.gráfico à escala horizontal.

• Não é um tipo de apresentação muito utilizada.



Polígono de Frequências

• Exemplo: polígono de frequências para os retornos em 3 anos dos 838 fundos 
mútuos

Polígono de Frequências dos Retornos em 3 anos dos 838 fundos mútuos
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Tabela de Contingência

• Para resumir dados relativos a duas variáveis 
qualitativas ou categóricas

• Uma variável é representada nas linhas e a outra nas 
colunas

• Cada célula ou cruzamento possível mostrará a 
frequência de observações que com as frequência de observações que com as 
características daquela linha e coluna

• Os totais de cada linha e de cada coluna são 
denominados totais marginais



Tabela de Contingência

• Exemplo: para os fundos mútuos montar uma tabela de 
contingência que mostre as frequências por Categoria e Risco

Contar de Categoria Risco
Categoria Alto Baixo Médio Total geral
Baixo Cap 104 80 45 229
Gde.Vol.Cap. 153 127 163 443
Médio Cap 89 40 37 166
Total geral 346 247 245 838

Totais marginaisTotais marginais



Tabela de Contingência

• Os mesmos dados podem ser mostrados através de um gráfico 
de barras verticais múltiplas
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Tabela de Contingência

• Os dados na tabela podem ser apresentados em percentuais da 
linha, da coluna ou de toda a tabela.

• No nosso exemplo faremos os percentuais em relação à tabela 
como um todo.

Contar de Categoria RiscoContar de Categoria Risco
Categoria Alto Baixo Médio Total geral
Baixo Cap 12,41% 9,55% 5,37% 27,33%
Gde.Vol.Cap. 18,26% 15,16% 19,45% 52,86%
Médio Cap 10,62% 4,77% 4,42% 19,81%
Total geral 41,29% 29,47% 29,24% 100,00%



Gráfico de Dispersão

• Útil na análise de duas variáveis quantitativas

• Em geral estaremos interessados em observar se há 
relação entre as variáveis...

• ... ou seja, avaliar se há correlação entre as variáveis. 
Avaliar se elas caminham na mesma direção ou em 
direções opostas.direções opostas.

• Atenção! Correlação não implica causalidade!!!!

• Para este tipo de análise os dados devem estar 
emparelhados, ou seja, em pares ordenados (x,y)



Gráfico de Dispersão
• Exemplo: nos dados sobre os 838 fundos mútuos, será que 
existe alguma associação entre o tamanho do fundo 
(capitalização) e o retorno nos últimos três anos? Fundos 
maiores teriam maiores retornos?

Gráfico de Dispersão
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Série Temporal

• Quando uma das duas variáveis quantitativas é o 
tempo.

• Útil na análise da evolução de uma variável e 
comparações de comportamentos no tempo. 
Exemplos: será que a evolução da rentabilidade do 
ativo da minha empresa é semelhante às demais ativo da minha empresa é semelhante às demais 
empresas do setor? E a evolução da receita? A 
evolução da receita é semelhante à evolução do 
PIB?

• Exemplo: analisar a evolução do índice Ibovespa no 
período de 2009 até novembro de 2010. Arquivo 
EstI_Aula2_Ibovespa.xls



Série Temporal - Ibovespa

Série Temporal Ibovespa
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Distribuição de Frequências - o caso de uma variável 
quantitativa e uma qualitativa ou categórica

• Em geral, tentamos observar como a variável 
quantitativa se comporta nas diferentes classes da 
variável categórica.

• Em experimentos: por exemplo para testar a eficiência 
de duas diferentes dietas para perda de peso, submeter 
dois grupos de pessoas às duas diferentes dietas e 
avaliar a perda de peso em cada grupo.avaliar a perda de peso em cada grupo.

• Em levantamentos: observar o comportamento de uma 
variável quantitativa em grupos categorizados. No 
nosso exemplo dos fundos mútuos, como se comporta 
o retorno em 3 anos em relação ao risco (alto, médio ou 
baixo)? Seriam retornos maiores mais frequentes entre 
os funcos de risco alto?

• Obs.: para análise da distribuição de frequências a 
variável quantitativa precisará ser distribuida em 
classes.



Distribuição de Frequências - o caso de uma variável 
quantitativa e uma qualitativa ou categórica

• Exemplo com os fundos mútuos:

Contar de Retorno 3-Anos Risco
Classes Retornos Alto Baixo Médio Total geral
Menor que 10 6 9 14 29
10,1 a 15 100 56 80 23610,1 a 15 100 56 80 236
15,1 a 20 129 91 84 304
20,1 a 25 88 66 52 206
25,1 a 30 15 21 13 49
30,1 a 35 7 4 1 12
Maior que 35 1 1 2
Total geral 346 247 245 838



Distribuição de Frequências - o caso de uma variável 
quantitativa e uma qualitativa ou categórica

• Os resultados podem ser observados em histogramas:
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