Regressão passo a passo
usando o Microsoft Excel®
Notas de aula preparadas por Luiz A. Bertolo, INVENT

Passo 1: Digite os dados na planilha
Os dados deverão ser arrumados em colunas, com uma coluna contendo as observações sobre a variável
dependente e daí outra, juntando colunas contendo as observações sobre as variáveis independentes. É mais
fácil interpretar seus resultados se você fornecer cabeçalhos em cada uma de suas colunas de variáveis.

Passo 2: Use o programa Análise de Dados do Excel®, Regressão
Na aba Dados, no grupo Análise você encontrará a opção Análise de Dados1.

Dentro de Análise de Dados, você escolherá Regressão:

1

Se você não encontrar esta opção, você vai ter que fazer o seguinte:

Se na guia DADOS não aparecer o grupo Análise de Dados,
você precisará carregar o programa suplementar Ferramentas de Análise. Para isto,

1.

Clique no Botão do Microsoft Office

e, em seguida, clique em Opções do Excel.

2.

Clique em Suplementos e, em seguida, na caixa Gerenciar, selecione Suplementos do Excel.

3.

Clique em Ir para.

4.

Na caixa Suplementos disponíveis, marque a caixa de seleção Ferramentas de Análise e clique em OK.

Dica Se a opção Ferramentas de Análise não estiver listada na caixa Suplementos disponíveis, clique em
Procurar para localizá-la.

Se você for avisado de que Ferramentas de Análise não está atualmente instalada no computador, clique em Sim
para instalá-la.

Passo 3: Especificar os dados da regressão e saída
Você será então apresentado à tela com as especificações da Regressão. Usando esta tela, você pode então
especificar a variável dependente [Intervalo Y de entrada:] e as colunas das variáveis independentes
[Intervalo X de entrada:]. Se você incluir os nomes das variáveis no cabeçalho da coluna e estes cabeçalhos
de colunas for partes do intervalo de observações que você especificou, certifique-se de marcar a caixa
Rótulos.

Você pode então especificar onde você gostaria que os resultados fossem colocados. Se você deixar o default
marcado como Nova Planilha, uma nova planilha será criada para fornecer os resultados:

