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RESUMO 

 

 

Este trabalho é composto de três ensaios abordando os temas de câmbio e competitividade para a 

economia brasileira, norte-americana e europeia. A primeira parte tem como objetivo verificar 

empiricamente a validade da teoria da paridade do poder de compra e do efeito Balassa-Samuelson 

para a economia brasileira e norte-americana, no período de 1948 a 2016. A segunda parte busca 

analisar a relação entre taxa de câmbio e salários para a economia brasileira no período pós abertura 

comercial, entre 1999 e 2015. A terceira parte analisa a influência do capital intelectual e seus 

componentes na riqueza nacional dos países da união europeia. Sendo assim, são apresentadas as 

teorias sobre os temas abordados e para analisar os dados obtidos são utilizadas as técnicas 

econométricas de séries temporais e análise de dados em painel. Os resultados do primeiro ensaio 

mostraram que não existe uma relação de causalidade entre PPP e o efeito Balassa-Samuelson, 

além disso os testes mostraram uma causalidade de longo prazo entre as variáveis analisadas. Os 

resultados da segunda parte não mostraram evidências de cointegração entre taxa de câmbio e 

salários, sugerindo que no período analisado não é possível concluir que exista algum tipo de 

relação entre a taxa de câmbio e os salários para a economia brasileira. No entanto, os testes de 

causalidade de Granger sugerem que os salários ao longo do tempo causam variações na taxa de 

câmbio. Os resultados do terceiro capítulo não conseguem evidenciar a influência do capital 

estrutural na riqueza nacional; por outro lado o capital relacional mostrou-se positivo e significativo 

em todos as estimações realizadas. Por fim, apesar de encontrar evidências de um efeito moderador 

positivo entre inovação e sofisticação na relação entre capital humano e riqueza nacional, não é 

possível concluir que exista um efeito moderador sobre a relação entre capital intelectual e riqueza 

nacional. 

 

 

 

Palavras-chave: Paridade do Poder de Compra; Efeito Balassa-Samuelson; Competitividade; 

Salários; Taxa de câmbio; Capital Intelectual 
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ABSTRACT 

 

 

This work is composed of three essays dealing with the themes of exchange rate and 

competitiveness for the Brazilian, North American and European economy. The first part aims to 

verify empirically the validity of the theory of purchasing power parity and the Balassa-Samuelson 

effect for the Brazilian and North American economy, from 1948 to 2016. The second part seeks 

to analyze the relationship between exchange rate and wages for the brazilian economy in the post-

trade liberalization period, from 1999 and 2015. The third part analyzes the influence of intellectual 

capital and its components on the national wealth of European Union countries. Thus, theories 

about the topics are presented an, econometric techniques of time series and analysis panel data 

has been used to analyze the data collected. The results of the first essay showed that there is no 

causal relationship between PPP and the Balassa-Samuelson effect, in addition the tests revealed a 

long-term causality between the variables. The results of the second part did not show evidence of 

cointegration between the exchange rate and wages, suggesting that, in the period analyzed, it is 

not possible to conclude that there is any relationship between the exchange rate and wages for the 

Brazilian economy. However, Granger's causality tests suggest that over time wages cause changes 

in the exchange rate. The results of the third research fail to find evidence of the influence of 

structural capital on national wealth, on the other hand, relational capital was positive and 

significant in all estimated models. Finally, despite finding evidence of a positive moderating effect 

between innovation and sophistication in the relationship between human capital and national 

wealth, it is not possible to validate that there is a moderating effect on the relationship between 

intellectual capital and national wealth. 

 

 

 

Keywords: Purchasing Power Parity; Balassa-Samuelson Effect; Competitiveness; Wages; 

Exchange Rate; Intellectual Capital. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho é requisito para a conclusão do curso de doutorado em administração 

de empresas e obtenção do titulo de Doutor em Administração de Empresas com dupla titulação 

entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e a Universidade da Beira Interior, 

em Covilhã, Portugal. 

Foram realizados três ensaios abordando os temas de câmbio e competitividade para a 

economia brasileira, norte-americana e europeia por meio da utilização de períodos temporais e 

técnicas econométricas diversas. A tese é composta de três capítulos que buscam apresentar 

novidades relacionadas à realidade das principais economias mundiais no âmbito do estudo da taxa 

de câmbio e competitividade. 

 A primeira parte do trabalho tem como objetivo verificar empiricamente a validade da 

teoria da paridade do poder de compra e do efeito Balassa-Samuelson para a economia brasileira e 

norte-americana, no período de 1948 a 2016. Para isso, é realizada uma apresentação dos conceitos 

da lei do preço único, paridade do poder de compra absoluta, paridade do poder de compra relativa 

e do efeito Balassa-Samuelson. Em seguida é feita a apresentação do modelo econométrico a ser 

utilizado, da metodologia econométrica de séries temporais para identificar a relação entre a PPP 

e o efeito Balassa-Samuelson, por meio de testes de causalidade, de estacionariedade, cointegração 

de Johansen e vetores autorregressivos. 

 O segundo ensaio busca analisar a relação entre taxa de câmbio e salários para a economia 

brasileira no período pós-abertura comercial, compreendendo o período entre 1999 e 2015. Sendo 

assim, são demonstrados os principais indicadores e sua forma de cálculo; em seguida são 

apresentados os principais modelos que demonstram a relação entre taxa de câmbio e salários. Para 

teste e validação dos modelos são realizados testes econométricos com a utilização de séries 

temporais, testes de causalidade, de estacionariedade e cointegração. 

 A terceira parte do trabalho analisa a influência do capital intelectual e seus componentes 

na riqueza nacional dos países da união europeia. Para isso, são apresentados os principais modelos 

de capital intelectual a nível nacional e as principais métricas existentes para a mensuração da 

competitividade das nações. Em seguida, com base nos modelos analisados é construída uma nova 

proposta de modelo conceitual, que busca analisar o efeito moderador da competitividade, por meio 

dos fatores de inovação e sofisticação, na relação entre capital intelectual e riqueza nacional. Para 
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validação e teste do modelo é utilizada a metodologia de dados em painel e são realizados os testes 

para correlação e validação do modelo. 

 Os resultados do primeiro ensaio mostraram que não existe uma relação de causalidade 

entre PPP e o efeito Balassa-Samuelson. No entanto, ao realizar os testes com vetores 

autoregressivos com correção de erros, utilizando três defasagens, a estimação sugere que existe 

uma relação de longo prazo entre as variáveis, e no curto prazo também não é possível descartar 

que exista uma relação entre as variáveis. 

 A conclusão da segunda parte do trabalho mostrou que ao efetuar o teste de Johansen, não 

foram encontradas evidências de cointegração entre taxa de câmbio e salários, sugerindo que no 

período analisado não é possível concluir que exista algum tipo de relação entre a taxa de câmbio 

e os salários para a economia brasileira. No entanto, ao analisar a causalidade entre as variáveis, os 

testes de causalidade de Granger sugerem que os salários ao longo do tempo causam variações na 

taxa de câmbio. 

 Por fim, os resultados do terceiro capítulo mostram que não existe um consenso entre as 

estimações efetuadas para validar a influência do capital humano na riqueza nacional; no entanto, 

é consenso entre os modelos que o capital estrutural não mostra evidências da influência sobre a 

riqueza nacional. Por outro lado, o capital relacional se mostrou positivo e significativo em todas 

as estimações realizadas. Na análise do efeito moderador da competitividade, por meio dos fatores 

de inovação e sofisticação, os resultados foram positivos na relação do capital humano com a 

riqueza nacional, exceto pela estimação por efeitos aleatórios. E na análise do efeito moderador na 

relação do capital relacional com a riqueza nacional, os resultados mostram evidências de um efeito 

positivo nas estimações, exceto pela estimação de painel dinâmico. Ou seja, apesar das evidências 

de um efeito moderador positivo entre inovação, sofisticação e a relação do capital humano e 

relacional com a riqueza nacional, não podemos assumir que exista um efeito moderador sobre a 

relação entre capital intelectual e riqueza nacional. 
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1 PARIDADE DO PODER DE COMPRA E EFEITO BALASSA-SAMUELSON: Um 

estudo Brasil e EUA (1948 a 2016) 

 

 

 

Este capítulo tem como objetivo verificar empiricamente a validade da teoria da paridade do poder 

de compra e do efeito Balassa-Samuelson para a economia brasileira e norte-americana, no período 

de 1948 a 2016. São abordadas as principais teorias sobre lei do preço único, paridade do poder de 

compra absoluta, paridade do poder de compra relativa e do efeito Balassa-Samuelson. Em seguida 

é feita a apresentação do modelo econométrico a ser utilizado, da metodologia econométrica de 

séries temporais para identificar a relação entre a PPP e o efeito Balassa-Samuelson, por meio de 

testes de causalidade, de estacionariedade, cointegração de Johansen e vetores autoregressivos. Os 

resultados mostraram que não existe uma relação de causalidade entre PPP e o efeito Balassa-

Samuelson. No entanto, ao realizar os testes com vetores autoregressivos com correção de erros, 

utilizando três defasagens, a estimação sugere que existe uma causalidade de longo prazo entre as 

variáveis, e no curto prazo não é possível descartar que exista uma relação entre as variáveis. 

 

 

 

Palavras-chave: Paridade do Poder de Compra; Efeito Balassa-Samuelson; Produtividade; 

Competitividade. 
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1.1 Introdução 

A teoria sobre a paridade do poder de compra ou purchasing power parity (PPP) parte do 

pressuposto que existe uma taxa de câmbio de equilíbrio de longo prazo, sendo a mesma 

determinada pela relação entre os preços de uma cesta de bens comuns a duas economias. É uma 

abordagem determinística, onde existe um preço único para bens comuns a dois países, cuja 

igualdade seria traduzida pela taxa de cambio. 

Cassel (1918), desenvolveu o modelo empírico da purchasing power parity (PPP) ou teoria 

da paridade do poder de compra (PPC) tomando como base a lei do preço único. A lei do preço 

único considera que a arbitragem internacional levaria à igualdade dos preços dos produtos em 

diferentes países, quando analisados por meio da mesma moeda.  

A busca pela comprovação empírica da paridade do poder de compra tem sido muito 

objetivada para o desenvolvimento de modelos macroeconômicos de determinação da taxa de 

câmbio. A verificação da validade dessa teoria implica na análise da existência de uma taxa de 

câmbio de equilíbrio no longo prazo (VASCONCELOS, 2004). 

No entanto, alguns autores acreditam que a paridade do poder de compra não deva ser 

utilizada para a determinação da taxa de câmbio. Frenkel (1981) acredita que a teoria não consegue 

explicar os mecanismos de validação da taxa de câmbio por meio dos preços e nem possue as 

condições necessárias para que isso ocorra. 

Com isso, Balassa (1964) e Samuelson (1964) criticaram as premissas utilizadas na teoria 

da PPP para determinação do equilíbrio da taxa de câmbio no longo prazo e desenvolveram um 

novo modelo relacionando os movimentos da taxa de câmbio real de longo prazo e os preços 

relativos dos bens não transacionáveis (VASCONCELOS, 2004). 

Segundo Balassa (1964) e Samuelson (1964), geralmente ocorre um crescimento 

diferenciado da relação de preços de bens transacionáveis e bens não transacionáveis em diferentes 

países, mostrando que existe uma tendência sistemática para a produtividade crescer mais 

agilmente no setor de bens transacionáveis do que no de bens não transacionáveis. 

O ambiente econômico brasileiro passou por diversas mudanças ao longo do último século, 

o país era uma economia exportadora voltada para o setor cafeeiro no início do século XX, passou 

por um novo modelo de industrialização a partir dos anos 1930, ocorreram mudanças nas políticas 

de manutenção da estabilidade da taxa de câmbio, o choque do petróleo da década de 1970, diversos 

programas de estabilização monetária nas décadas de 1980 e 1990 e a abertura comercial no final 
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do século (MARQUES, 2003). Devido a esse longo histórico de dependência internacional e 

dificuldade em manter o equilíbrio das contas externas, a discussão sobre regimes cambiais sempre 

possuiu um papel importante no debate econômico. 

Considerando a importância do estudo sobre a paridade do poder de compra, taxa de câmbio 

e preços para a economia, assim como a carência de pesquisas que evidenciem os efeitos dessa 

relação entre as variáveis para a economia brasileira, no longo prazo, este trabalho tem como 

objetivo verificar empiricamente a validade da teoria da paridade do poder de compra e do efeito 

Balassa-Samuelson para a economia brasileira e dos Estados Unidos, no período de 1948 a 2016, 

utilizando análise econométrica de séries temporais. 

Sendo assim, a seguinte hipótese é levantada: 

Existe uma relação de longo prazo entre a paridade do poder de compra e o efeito Balassa-

Samuelson para a economia brasileira e norte-americana? 

O estudo é relevante para entendimento da validade da teoria da PPP para a determinação 

das taxas de câmbio na situação econômica brasileira. Além disso, a pesquisa busca contribuir para 

a literatura econômica, pois não existem muitos estudos analisando a PPP e o efeito Balassa-

Samuelson, considerando um período de 68 anos. 

O trabalho está estruturado da seguinte maneira: o primeiro tópico apresenta a 

contextualização sobre o tema a ser abordado, o principal objetivo e a contribuição da pesquisa 

para a literatura. A segunda parte é composta por uma revisão da literatura sobre lei do preço único, 

a teoria da paridade do poder de compra e o efeito Balassa-Samuelson. No terceiro item é 

apresentado o modelo econométrico a ser validado. A parte quatro explica a metodologia utilizada. 

A quinta parte apresenta a base de dados e as variáveis selecionadas para teste do modelo. No item 

seis são demonstrados os resultados e discussões da pesquisa, e por fim são apresentas as 

conclusões, limitações e sugestões de pesquisas futuras. 

 

1.2 Revisão da literatura 

A seguir são apresentados os conceitos iniciais da paridade do poder de compra e do efeito 

Balassa-Samuelson, iniciando na teoria sobre a lei do preço único, paridade do poder de compra 

absoluta e relativa e os principais trabalhos que analisaram o efeito Balassa-Samuelson, os quais 

servem como base para realização do estudo. 
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1.2.1 Lei do Preço Único 

As discussões sobre a PPP têm início no século XIX, com origem na ideia da lei do preço 

único (LPU) e da teoria quantitativa da moeda, caracterizada por um fenômeno monetário. A PPP 

determina que a relação de troca entre duas moedas, a taxa de câmbio, deve ser aquela que iguala 

o poder real de compra de cada uma dessas moedas. A PPP desconsidera todos os tipos de 

impedimento ao comércio entre os países, ou seja, existe a livre mobilidade de fatores. Os preços 

de um bem devem ser o mesmo em dois países diferentes (CASSEL, 1918; ROGOFF, 1996; 

MARÇAL et al, 2003; SIMÕES E MARÇAL, 2012). Com isso, a lei do preço único (LPU) pode 

ser expressa como: 

𝑃𝑡
𝑖 = 𝐸𝑡𝑃𝑡

𝑖*          (1) 

Onde, 𝑃𝑡
𝑖  é o preço do bem nacional e 𝑃𝑡

𝑖* o preço do mesmo bem no exterior e 𝐸𝑡, a taxa 

de câmbio nominal. Ou seja, a quantidade de moeda local utilizada para a compra de uma unidade 

da moeda no exterior (MARÇAL et al, 2003, BATIZ E BATIZ, 1994; BASSO, 2008; SIMÕES E 

MARÇAL, 2012; BASSO et al, 2014). 

Estudos buscam evidências da validade da lei do preço único (LPU). Rogoff (1996) e Sarno 

e Taylor (2001) analisam que os estudos que buscam analisar a LPU sugerem a impossibilidade de 

construção de um índice de preços que valide essa convergência de preços, pois existem desvios 

persistentes devido a mudanças cambiais, desvios de preços em produtos idênticos exportados para 

diferentes países, desvios devido à distância entre cidades do mesmo país e diferencial de preços 

de produtos similares, mesmo em cidades próximas de outros países. De acordo com Rogoff (1996), 

os principais motivos para a violação da evidência da lei do preço único são os custos de transportes, 

barreiras comerciais, existência de oligopólios e licenciamento na comercialização de produtos. 

 

1.2.2 PPP absoluta 

Existe um consenso entre os principais autores sobre a definição da paridade do poder de 

compra absoluta (PPP absoluta). Para Cassel (1916, 1928), Rogoff (1996), Asea et al (1994) e 

Sarno e Taylor (2001) essa teoria pressupõe que a relação comercial entre dois países ocorre em 

um mercado perfeitamente competitivo e integrado, onde não existem barreiras comerciaia, custos 

de transporte e diferenças no sistema tributário. Ou seja, a taxa nominal de câmbio de um país, ou 

o preço da moeda do exterior em termos de moeda local, é igual à razão entre os níveis dos preços 

internos e externos. 
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Para Rogoff (1996), ao analisar a PPP absoluta, a determinação da taxa cambial é dada pela 

relação entre o nível de preços dos dois países, sendo possível verificar a valorização e 

desvalorização da moeda. 

Conforme a teoria, na PPP Absoluta os preços de uma mesma cesta de bens em diferentes 

países e medidos na mesma moeda são iguais Asea et al (1994). Tomando como base a equação 1, 

na PPP absoluta a taxa de câmbio pode ser definida como: 

𝐸𝑡.𝑃𝑡
∗

𝑃𝑡
= 1          (2) 

Ou, o logaritmo da taxa de câmbio após a reordenação dos termos seria: 

𝑒𝑡 − 𝑝𝑡 + 𝑝𝑡
∗ = 0         (3) 

Existem diversas dificuldades ao analisar a PPP absoluta, uma delas é a introdução de novos 

produtos ou a mudança de pesos dos bens consumidos no país. Além disso, Rogoff (1996) aponta 

que a maior dificuldade para a implementação desse modelo é a escassez de dados disponíveis para 

a análise, pois os países não calculam índices para uma cesta de produtos padronizada para todos 

os países e os dados que são calculados geralmente estão em formato de índice utilizando um ano-

base padrão, dificultando a análise dos desvios da PPP absoluta. 

Considerando a dificuldade de se verificar se a mesma cesta de bens está disponível em 

dois países diferentes, é mais comum efetuar o teste da paridade do poder de compra relativa, no 

qual a variação percentual da taxa de câmbio ao longo do tempo é compensada pela diferença da 

inflação. Ou seja, caso a PPP absoluta seja validada, a PPP relativa também é mantida. Já o 

contrário não seria válido, devido às alterações nas taxas de câmbio nominais e consequentes 

mudanças no poder de compra das moedas analisadas (ROGOFF, 1996; SARNO E TAYLOR. 

2001). 

 

1.2.3 PPP relativa 

Ao analisar a paridade do poder de compra relativa são considerados dois índices de preço, 

formados por bens transacionáveis com a mesma estrutura de bens. Sendo assim, a PPP relativa 

pode ser expressa pela equação: 

∆𝑒𝑡 = ∆𝑝𝑡 − ∆𝑝𝑡
∗         (4) 

Sendo Δ o operador de primeira diferença, representando que o preço da moeda estrangeira 

é corrigido proporcionalmente à razão da taxa de crescimento do nível de preço dos dois países 

(BATIZ E BATIZ, 1994; MACDONALD, 1994; 2007; MARÇAL et al, 2003 e BASSO, 2008). 
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A paridade de poder de compra relativa, para MacDonald (1994), indica que países com 

inflação relativamente alta irão experimentar uma depreciação na moeda. Para Copeland (2005) a 

PPP absoluta é um modelo teórico não passível de teste; sendo assim é utilizada a PPP relativa. 

A versão relativa da PPP pode ser expressa pela equação: 

𝐸𝑖𝑗,𝑡 =
𝑃𝑗,𝑡 

𝑃𝑖,𝑡
𝑥 𝐸𝑖𝑗,0         (5) 

Sendo, 𝐸𝑖𝑗,𝑡 a taxa de câmbio que representa o valor de uma unidade monetária do país 𝑖 

em relação ao país 𝑗; para representar o tempo é usada a sigla 𝑡 e o momento 0. Os índices de 

preços são representados por 𝑃𝑗,𝑡 para o país 𝑗 e  𝑃𝑖,𝑡 o preço para o país 𝑖 (CASSEL et al, 1930; 

HOLLAND et al, 2008) 

Cassel et al (1930) explica que se ocorrer um aumento na razão dos preços relativos, por 

exemplo, o nível de preços no país 𝑗 aumenta relativamente em relação ao nível de preços no país 

𝑖; então a taxa de câmbio sofrerá um aumento e por consequência a moeda do país 𝑗 se desvaloriza 

proporcionalmente em relação moeda do país 𝑖. 

Ao fazer uma análise de longo prazo, Houthakker (1978) argumenta que mudanças nos 

níveis gerais de preços dos países, ocorridas ao longo do tempo, influenciam a taxa de câmbio; 

com isso, a taxa de câmbio pode ser determinada por movimentos reais.  

Frenkel (1981) realizou um estudo para as economias americana, alemã, francesa e inglesa 

comparando os resultados da PPP entre dólar/marco, dólar/franco, dólar/libra. O estudo levantou 

os resultados para períodos de taxa de câmbio flutuantes na década de 1920 e 1970 e observou um 

desempenho melhor nos resultados da PPP para os países europeus e uma maior consistência dos 

coeficientes na década de 1920. Por outro lado, na análise da década de 1970 verificou-se um 

grande desvio da PPP atribuído a custos de transportes e outras barreiras comerciais. 

Na PPP relativa qualquer mudança ocorrida na relação entre os poderes de compra de uma 

moeda causará uma alteração na taxa de câmbio e essas alterações serão semelhantes às alterações 

nos preços relativos do país (BATIZ E BATIZ, 1994; SARNO E TAYLOR, 2001). 

Ao utilizar a metodologia de cointegração de Engle-Granger, Pippenger (1993) verificou 

que a PPP aparenta ser válida. Ao realizar o estudo, o autor utilizou dados mensais para 12 países 

e um período de 15 anos (1973 a 1988). O trabalho diferenciou-se dos demais por utilizar o franco 

suíço para cálculo das taxas de câmbio, ao invés de utilizar o dólar americano. Por fim, Pippenger 

(1993) cita algumas razões pelas quais trabalhos realizados anteriormente não conseguiram achar 

evidencias da PPP no longo prazo, entre elas os custos de transporte e barreiras comerciais. 
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Para Rogoff (1996), a taxa de câmbio real tende a convergir com a PPP somente no longo 

prazo e com uma taxa de convergência muito baixa. Além disso, as diferenças encontradas no curto 

prazo têm alta volatilidade, mesmo para produtos homogêneos. 

Lothian e Taylor (1996) utilizaram dados anuais das taxas de câmbio reais franco 

francês/libra e dólar/libra, para um período de 200 anos, e ao analisar os resultados para EUA e 

Reino Unido concluíram que o fato de os trabalhos anteriores terem rejeitado a teoria da PPP 

devem-se ao baixo poder dos testes. E ao realizarem os testes com a utilização de dados em painel 

verificaram a validade da PPP no longo prazo. Assim como, OH (1996) que ao realizar testes para 

um painel de seis países no período de 1973 a 1989 e chegou aos mesmos resultados. 

Jorion e Sweenwey (1996) também encontraram resultados que sugerem a validade da PPP, 

ao utilizarem dados disponibilizados pelo FMI para dez países industrializados e realizarem testes 

de raiz unitária. Além disso, os autores concluíram que, no longo prazo, os modelos 

autorregressivos apresentam melhores resultados que os modelos de passeio aleatório. 

Papell et al (2003), utilizando a metodologia de dados em painel, realizou estimações com 

mínimos quadrados generalizados para 20 países industrializados, analisando a taxa de câmbio 

dólar e marco e concluiu que existem algumas evidências com baixa significância a favor da PPP 

no longo prazo. Por outro lado, O'Connell (1998) verificou que os testes em painel, os quais 

mostraram evidências da validade da PPP, não consideraram a dependência entre as taxas de 

câmbio dos diferentes países Ao analisar as taxas de câmbio franco/dólar e marco/dólar, o autor 

verificou a existência de correlação entre elas, e ao realizar testes controlando a dependência entre 

as variáveis, não foi possível verificar evidências da PPP. 

 Taylor (2002) verificou evidências favoráveis a PPP, ao efetuar testes para 20 paises, 

analisando a taxa de câmbio real bilateral entre esses países e os Estados Unidos, utilizando a 

metodologia de cointegração de Johansen. 

Ao analisar trabalhos realizados para a economia brasileira, Zini (1995) estudou o período 

de 1968 a 1986 e, baseado na PPP, concluiu que a política de desvalorização, levou ao 

desalinhamento da taxa de câmbio, consequentemente rejeitando a validade da teoria da PPP. 

Os testes realizados por Pinotti et al (1998), com dados mensais de 1959 a 1996 e utilizando 

os deflatores IPC-FIPE, INPC e IPA, concluíram a não validade da PPP no curto prazo, e ainda 

verificaram que o processo de abertura comercial dos anos 90 pode ter quebrado a relação de longo 

prazo entre câmbio real e índice de preços ao consumidor devido a deslocamentos provocados na 
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demanda por importações. Por outro lado, os resultados encontrados por Alves et al (2001), que ao 

testarem a doutrina da PPP utilizando a metodologia de cointegração fracionária nos períodos de 

1855 a 1990 e 1885 a 1996, não suportaram a validade da PPP absoluta e encontraram resultados 

favoráveis a PPP relativa no longo prazo. 

Basso (2008) buscou analisar a relação de longo prazo entre a taxa de câmbio e a 

produtividade utilizando uma abordagem marxista, incorporando índices de produtividade do 

trabalho e preço ao modelo da PPP. Em seu modelo, a relação é analisada a partir do PIB e 

quantidade de horas trabalhadas. Os testes foram realizados para os pares de países EUA/Canadá, 

EUA/França, EUA/Alemanha, EUA/Itália, EUA/Japão, EUA/Inglaterra, com dados anuais e 

períodos variáveis. Os resultados mostraram evidências da existência de cointegração entre a taxa 

de câmbio, os índices de preço e a produtividade, sugerindo que no longo prazo os valores tendem 

a se igualar. 

Simões e Marçal (2012) analisaram as séries de câmbio real brasileira calculada a partir de 

índices de preços ao consumidor para a economia brasileira e 21 parceiros comerciais no período 

de 1957 a 2010. Ao avaliar a validade da PPP por meio de testes de raiz unitária concluíram que 

não foi possível rejeitar a presença de raiz unitária, sugerindo que as variáveis não possuem 

estacionariedade.  

Basso et al (2014) buscou verificar se a PPP se mantém estável no longo prazo, 

considerando que um diferencial de produtividade pode afetar a taxa de câmbio entre os países. Os 

autores efetuaram testes para Japão, Reino Unido e Estados Unidos, em base anual, no período de 

1977 a 2006. Os resultados mostraram cointregração somente entre os dados relativos a Japão e 

Reino Unido e foram encontradas evidências da validade do modelo no longo prazo, somente para 

o sistema Reino Unido / Estados Unidos. Ou seja, as evidências encontradas ainda não permitem 

generalizar os resultados para todos os pares de países. 

 

1.2.4 Balassa / Samuelson 

Um dos modelos mais conhecidos de taxa de câmbio no longo prazo que agrega 

produtividade foi desenvolvido por Balassa (1964) e Samuelson (1964), dando origem ao Efeito 

Balassa-Samuelson, sendo que os índices de preços de todos os países são convertidos para dólares 

a taxas de câmbio nominais predominante, levando os países ricos a ter níveis de preços mais 

elevados do que os países pobres. Isto ocorre não somente porque os países ricos têm níveis 
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absolutos de produtividade mais elevados do que os dos países pobres, mas porque os países ricos 

são relativamente mais produtivos no setor de bens transacionáveis. 

Balassa (1964) descreve que a taxa de câmbio real entre dois países pode ser expressa como 

uma função das produtividades dos setores de bens transacionáveis e bens não transacionáveis 

domésticos e externos. Com isso, o diferencial de produtividade entre o setor que produz bens 

transacionáveis e os bens não transacionáveis tende também a afetar a taxa de câmbio real 

(SIMÕES e MARÇAL, 2012). 

Um conjunto de pressupostos estabelecido por Balassa (1964) e Samuelson (1964), explica 

que os preços dos bens tendem a refletir os custos unitários marginais de produção, em decorrência 

da natureza concorrencial dos mercados internacionais de bens e da mobilidade interna dos fatores 

produtivos. 

De acordo com a ideia proposta por Balassa (1964) a taxa de câmbio real entre dois países 

pode ser expressa como uma função da produtividade dos setores de bens transacionáveis e bens 

não transacionáveis domésticos e externos.  

Segundo Balassa (1964) e Samuelson (1964), geralmente ocorre um crescimento 

diferenciado da relação de preços de bens transacionáveis e bens não transacionáveis em diferentes 

países, mostrando que existe uma tendência sistemática para a produtividade crescer mais 

agilmente no setor de bens transacionáveis do que no de bens não transacionáveis. Entretanto, 

Balassa (1964) e Samuelson (1964) evidenciam que este diferencial de crescimento tende a ser 

superior nos países que apresentam desenvolvimento econômico mais rápido. Com isso, Balassa 

(1964), Samuelson (1964) e Rogoff (1996) definem que bens transacionáveis são constituídos por 

bens industriais e matérias primas aos quais o progresso tecnológico possibilita crescimento de 

produtividade acelerado ao se comparar aos bens não transacionáveis, que são os bens de serviço 

intensivos, no qual a ampliação de produtividade é mais difícil e lenta de se conseguir, em 

decorrência da natureza e composição dos fatores utilizados (BALASSA, 1964; SAMUELSON, 

1964). 

Para Rogoff (1996), um aumento da produtividade não terá nenhum efeito sobre os preços 

no setor de bens transacionáveis, porque o nível de preço interno é ligado ao nível do preço mundial 

e à taxa de câmbio, por isso, os salários do setor dos bens transacionáveis devem subir. Entretanto 

Rogoff (1996) explica que se não houver aumento correspondente da produtividade nos bens não 

transacionáveis, é possível igualar os salários mais elevados na produção de bens transacionáveis. 
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O Efeito Balassa-Samuelson pondera a importância do índice de produtividade e sua 

relação com a PPP, ao qual Visser (2004), elucida como a forma que a moeda de um país com nível 

de produtividade mais alta é sobrevalorizada, uma vez que os preços dos bens transacionáveis 

tendem a se igualarem no mercado internacional, no entanto, o aumento nos preços de bens não 

transacionáveis não se iguala, causando uma sobrevalorização. 

Ao analisar dados para catorze países integrantes da OECD, Asea et al (1994) encontraram 

evidências de que o diferencial de produtividade entre os dois setores explica o preço relativo 

interno dos não transacionáveis, mas a diferença dos preços relativos entre os países é explicada 

somente em partes pelos desvios em relação a PPP. Ou seja, conclui-se pela não validade da PPP. 

Por outro lado, DeLoach (2001), utilizando a metodologia de Johansen para verificar se há 

cointegração entre o preço relativo interno dos não transacionáveis encontrou evidências favoráveis 

ao efeito Balassa-Samuelson. 

Andrés et al (1996) testou a evidência da correlação entre crescimento e inflação proposta 

pelo efeito Balassa-Samuelson para os países da OECD no período de 1961 a 1992, utilizando a 

abordagem neoclássica proposta por Mankiw et al (1992) e perceberam que o impacto negativo da 

inflação no crescimento é maior para países sob regimes cambiais flutuantes, ou seja, os resultados 

mostram que o regime cambial é importante na determinação dos custos da inflação em termos de 

crescimento de longo prazo. 

Canzoneri et al (1999) argumentam que o modelo de Balassa-Samuelson depende de dois 

fatores. Primeiro, que o preço relativo dos bens não transacionáveis em cada país deve refletir a 

produtividade relativa do trabalho nos setores de bens não transacionáveis e transacionáveis. Em 

segundo, assume que a PPP se mantém para bens transacionáveis. Sendo assim foi utilizado um 

painel com 13 países da OCDE no período de 1970 a 1992 e os resultados sugerem que os preços 

relativos geralmente refletem a produtividade relativa do trabalho no longo prazo.  

Faria e León-Ledesma (2000), utilizando a abordagem de Pesaran et al (2004), realizaram 

testes para validar a relevância empírica do efeito Balassa-Samuelson nas economias alemã, 

japonesa, inglesa e norte-americana. Foram utilizados dados trimestrais entre 1960 e 1996, 

resultando em 148 observações ao longo de 37 anos. Utilizando a abordagem de séries temporais, 

os resultados não mostraram evidências para o efeito Balassa-Samuelson no longo prazo, sugerindo 

que a PPP de longo prazo possa ser válida.  
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Com o intuito de verificar a existência do efeito Balassa Samuelson, Vasconcelos (2004) 

analisa a economia brasileira no período entre 1980 e 2001, para verificar a existência de um vetor 

de cointegração de longo prazo para os modelos propostos. Posteriormente, verificou a ordem de 

integração das variáveis. E, por meio da estimação de um modelo de vetores autorregressivos (VAR) 

e de correção de erros (VEC) o autor conclui que existe um relacionamento de longo prazo entre 

as variáveis razão dos níveis de preços e razão do nível de renda real per capita para a economia 

brasileira e americana. Por outro lado, os resultados mostraram que não existe relação de longo 

prazo entre as variáveis para a economia brasileira no período analisado, ou seja, não há evidência 

do efeito Balassa-Samuelson. 

 

1.3 Modelo econométrico 

Neste trabalho será utilizada a mesma abordagem de Andrés et al (1996), Faria e León-

Ledesma (2000) e Vasconcelos (2004) na qual o fundamento teórico do efeito Balassa-Samuelson 

pode ser resumido assumindo um modelo com dois países que utilizam mão de obra para produzir 

dois tipos de bens, transacionáveis (tradable) e não transacionáveis (nontradable), sob 

concorrência perfeita e tecnologia constante. Comparando o salário real entre os setores de um 

mesmo país, que é representado por 𝑤, tem-se:  

𝑃𝑇  𝑓′ (𝐿𝑇) = 𝑤 = 𝑃𝑁  𝑔′ (𝐿𝑁)        (06) 

𝑃𝑇
∗  𝐹′(𝐿𝑇

∗ ) = 𝑤∗ = 𝑃𝑁
∗   𝐺′ (𝐿𝑁

∗ )       (07) 

Na qual, 𝐿  é o fator de produção de trabalho; 𝑇  um subscrito para indicar bens 

transacionáveis; 𝑁  aplicado para bens não transacionáveis; 𝑃𝑇  representa os preços dos bens 

transacionáveis; 𝑃𝑁 são os preços dos bens não transacionávei e 𝑤, o nível salarial. Variáveis com 

asterisco sobrescrito (∗) simbolizam os mesmos valores para o país estrangeiro; 𝑓′ representa o 

produto marginal do trabalho para bens transacionáveis; 𝑔′ é o produto marginal do trabalho para 

bens não transacionáveis e 𝐹′  e 𝐺′  representam o produto marginal do trabalho para o país 

estrangeiro. 

Considerando a taxa de câmbio nominal: 

𝑃𝑇  =  𝑒 . 𝑃𝑇
∗          (08) 

E seguindo a linha de raciocínio de Balassa (1964) e Samuelson (1964), Andrés et al (1996), 

Faria e León-Ledesma (2000) e Vasconcelos (2004) ao substituir na equação (08), estas 
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informações e assumindo que 𝑃 e 𝑃∗ podem ser escritos como uma média geométrica ponderada 

dos preços de ambos os setores, tem-se: 

𝑃 = 𝑃𝑇
1−𝑖𝑃𝑁

𝑖           (09) 

𝑃∗ = 𝑃𝑇
∗1−𝑗

𝑃𝑁
∗𝑗

          (10) 

Balassa (1964) e Samuelson (1964), Andrés et al (1996), Faria e León-Ledesma (2000) e 

Vasconcelos (2004) lembram que 𝑖 é o indicador de peso do setor de bens não transacionáveis na 

produção doméstica e 𝑗 é o indicador de peso do setor de bens não transacionáveis na produção 

estrangeira; desta forma, assumindo uma taxa de câmbio 𝑒 = 1, os preços para o setor de bens 

transacionáveis são 𝑃𝑇 = 𝑃𝑇
∗ = 1 e os níveis de preço doméstico e estrangeiro são: 

𝑃 =  𝑃𝑁
𝑖            (11) 

𝑃∗ = 𝑃𝑁
∗𝑗

          (12) 

Ao substituir as equações encontra-se: 

𝑃𝑁 = 
𝑓′ (𝐿𝑇)

𝑔′(𝐿𝑇)
          (13) 

 𝑃𝑁
∗ = 

𝐹′(𝐿𝑇
∗ )

𝐺′(𝐿𝑁
∗ )

          (14) 

Balassa (1964) e Samuelson (1964), Andrés et al (1996), Faria e León-Ledesma (2000) e 

Vasconcelos (2004) lembram que a taxa de câmbio real entre dois países pode ser formalmente 

representada pela taxa de câmbio nominal corrigida pela razão dos preços relativos: 

𝜃 =
𝑃

𝑒 .  𝑃∗
 = 

𝑃

𝑃∗
          (15) 

Onde, 𝜃 é a taxa de câmbio real. 𝑒 representa a taxa de câmbio nominal, 𝑃 corresponde ao 

índice de preço no mercado nacional e 𝑃∗ ao índice de preço do país estrangeiro. 

Deste modo, ao substituir na equação (15), de taxa de câmbio real, pelos dados das equações 

acima, (13) e (14), obtém-se a equação que determina o Efeito Balassa-Samuelson: 

𝜃 =
𝑃

𝑃∗
 = 

[𝑓′(𝐿𝑇) 𝑔′(𝐿𝑁)⁄ ]
𝑖

[𝐹′(𝐿𝑇
∗ ) 𝐺′𝐿𝑁

∗⁄ ]
𝑗          (16) 

Faria e León-Ledesma (2000) e Visser (2004) explicam que quando ocorre um crescimento 

mais rápido da produtividade do setor de bens transacionáveis no país doméstico do que em um 

país estrangeiro, verifica-se uma apreciação da taxa de câmbio real, existindo uma conexão positiva 

entre o crescimento da produtividade de bens transacionáveis e a taxa de câmbio real. 

Conforme o argumento de Canzoneri et al (1999) que em uma situação de retornos de escala 

constante a produtividade marginal do trabalho é proporcional ao produto médio do trabalho, o 
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lado direito da equação (16) pode ser reescrito em termos da produtividade média do trabalho. Ao 

considerar o uso da produtividade média do trabalho, pode-se argumentar que a produtividade 

média relativa do trabalho entre os países é proporcional ao nível relativo de produção real per 

capita. Ou seja, quanto maior a relação entre a produtividade média relativa, maior a relação 

produção per capita entre os países. Sendo assim: 

𝜃 =
𝑃

𝑃∗
 = 

[𝑌]𝑖

[𝑌∗]𝑗
          (17) 

Além disso, Faria e León-Ledesma (2000) expõem que, considerando a produtividade 

marginal do trabalho, a produtividade marginal do trabalho relativa entre os países é equivalente à 

taxa de variação relativa do PIB per capita. Resultando na equação: 

𝜃 =
𝑃

𝑃∗
 = 

[𝛥𝑌]𝑖

[𝛥𝑌∗]𝑗
           (18) 

 Sendo assim, é possível estabelecer as seguintes equações para teste: 

𝑃(𝐴𝐵)𝑡 = 𝛼1 + 𝛽1𝑌(𝐴𝐵)𝑡 + 𝑢𝑡        (19) 

𝑃(𝐴𝐵)𝑡 = 𝛼2 + 𝛽2∆𝑌(𝐴𝐵)𝑡 + 𝑣𝑡       (20) 

Sendo 𝑃(𝐴𝐵)  o logaritmo da razão entre os índices de preços do país doméstico (A) com 

relação ao país estrangeiro (B). O 𝑦(𝐴𝐵) é o logaritmo da razão entre os níveis reais de renda per 

capita do país A e B, e ∆𝑦(𝐴𝐵) é a variação do logaritmo da razão dos níveis reais de renda per 

capita do país A e B. As equações (19) e (20) demonstram a relação de longo prazo entre a razão 

dos preços de dois países e o PIB per capita. 

Essa abordagem alternativa, chamada de teste de fronteira, proposta por Pesaran et al (2004) 

é a de que, por meio da estimação de um modelo de representação dinâmica de correção dos erros, 

é possível testar se os níveis defasados das variáveis são significativos. Por meio da estatística F, 

usada para testar a significância das variáveis defasadas em uma regressão na primeira diferença, 

é possível construir dois conjuntos (extremos) assintóticos de valores críticos. 

Segundo Vasconcelos (2004), o teste é para a falta de alguma relação de longo prazo entre 

as variáveis. A hipótese nula do teste contempla, portanto, a possibilidade de que não exista uma 

relação de longo prazo entre a variável dependente e as variáveis independentes. 

 

1.4 Metodologia 

Para validação dos modelos a serem utilizados, é preciso analisar como as variáveis se 

relacionam entre si, analisar as relações estruturais entre as variáveis e a presença de tendência. 
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Sendo assim, utilizando a análise econométrica de séries temporais os dados são testados para 

verificação da estacionariedade, causalidade, cointegração 

Uma série temporal pode ser estacionária quando tem um desenvolvimento aleatório, em 

torno de uma média constante, refletindo a existência de um equilíbrio estável. Entretanto, grande 

parte das séries temporais apresenta-se em um formato não estacionário, pois podem ter 

movimentos persistentes ao longo do tempo, com a presença de tendência, quebras ou instabilidade 

ao longo do período analisado (HILL et al, 2003, STOCK e WATSON, 2004 e WOOLDRIDGE, 

2005). 

Na utilização de séries temporais econômicas, geralmente utiliza-se o logaritmo ou variação 

do logaritmo para os cálculos, pois essas séries apresentam um crescimento aproximadamente 

exponencial, isto é, em um período mais longo de tempo a série tende a aumentar de forma elevada. 

No entanto, o logaritmo da série cresce aproximadamente de forma linear, além disso, o desvio 

padrão das séries é sensitivamente proporcional a seu nível, podendo ser aproximadamente 

constante. (HILL et al, 2003, STOCK e WATSON, 2004 e WOOLDRIDGE, 2005). 

Para validação dos modelos a serem utilizados, é preciso analisar como as variáveis se 

relacionam entre si, analisar as relações estruturais entre as variáveis e a presença de tendência.  

Para identificar a relação entre as variáveis utiliza-se o teste de causalidade proposto por 

Granger, que possibilita determinar o sentido causal entre elas. Para verificar a existência de 

causalidade de Granger é necessário analisar a estatística F, testando a hipótese de que os 

coeficientes de todos os valores de uma variável ao longo do tempo são iguais a zero (HILL et al, 

2003, STOCK e WATSON, 2004 e WOOLDRIDGE, 2005). 

Para testar a presença de uma tendência estocástica, existem testes, nos quais os mais 

utilizados e confiáveis são o teste de Dickey-Fuller e o teste de Phillips-Perron. O teste de Dickey-

Fuller determina valores críticos para a presença de uma raiz unitária em presença de uma constante 

(STOCK e WATSON, 2004 e WOOLDRIDGE, 2005) e o teste de Phillips-Perron considera como 

hipótese nula à presença de raiz unitária e como hipótese alternativa à estacionariedade. 

Para uma análise da relação estrutural entre as variáveis utiliza–se o teste de cointegração 

proposto por Johansen (1988), que é uma generalização do trabalho realizado por Engle e Granger 

(1987). Esse teste determina se as variáveis possuem ou não um equilíbrio ao longo do tempo. Para 

verificar se duas ou mais variáveis são cointegradas, é preciso analisar a ordem de integração de 

cada uma das variáveis individualmente, por meio do teste de raiz unitária. 
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A metodologia utilizada por Johansen (1988) é composta de dois testes para estabelecer a 

significância dos vetores estimados. Os dois testes são do tipo de restrição sobre a função de 

máxima verossimilhança e se baseiam nos valores estimados dos autovalores associados à matriz 

П, na qual as estatísticas de referência são retiradas de simulações empíricas. O primeiro teste 

efetuado é o trace test, no qual a hipótese nula sugere a existência de pelo menos um vetor de 

cointegração. Caso a hipótese seja rejeitada, o modelo tem ao menos um vetor de cointegração. O 

segundo teste, da estatística de máximo autovalor, segue a mesma metodologia do trace test. 

 Ao validar a existência de cointegração entre as variáveis do modelo, efetua-se a estimação 

do modelo por meio da utilização do método de Vetores Autoregressivos (VAR) que segundo 

Johansen (1988), o sistema de VAR proposto por Sims (1980), sugere que variáveis devem ser 

tratadas simetricamente quando não é possível de se determinar claramente quando são endógenas 

ou exógenas. Além disso, utiliza-se o mecanismo de correção de erros (VEC) para validar a relação 

de cointegração. 

 

1.5 Base de dados 

Os dados coletados compreendem os anos de 1948 a 2016 em uma frequência anual, 

totalizando 68 períodos, para a economia brasileira e norte-americana. Foram utilizados o PIB per 

capita da economia norte-americana (PIBPCEUA), o PIB per capita da economia brasileira 

(PIBPCBRA), a taxa de câmbio real/dólar (TXCAMB), os deflatores implícitos de preços para a 

economia americana (CPI) e brasileira (IGPC) e (INPC). 

              Tabela 1.1 - Variáveis utilizadas 

Variável Sigla Fonte 

PIB per capita EUA 

PIB per capita Brasil 

Taxa câmbio 

Consumer Price Index 

Índice geral de preços 

Índice nacional de preços 

PIBPCEUA 

PIBPCBRA 

TXCAMB 

CPI 

IGPC 

INPC 

FRED 

IPEA 

BCB 

IMF (FMI) 

IPEA 

IBGE 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O PIBPCEUA é representado pelo Produto interno bruto (PIB) per capita real, dos Estados 

Unidos, em dólar americano anual, com dados de fim do período, disponibilizados pelo Federal 

Reserve Bank of St. Louis, compreendendo o período entre 1947 e 2016 (FRED, 2017). Para efeito 

de testes dos modelos será utilizada a variação do Produto interno bruto (PIB) per capita real, 

representada pela sigla PPCEUAVAR.  
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Para representar o PIB per capita da economia brasileira, serão utilizados valores em dólar 

americano disponibilizados no período 1900 a 2016 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2017), representado pela sigla PIBPCBRA. E assim como nos valores para a economia 

americana, nos testes será utilizada a variação do PIB per capita, representado por PPCBRAVAR. 

A seguir é possível verificar o comportamento do PIB per capita para a economia americana 

e brasileira ao longo do período analisado. 

Gráfico 1.1 - Evolução do PIB per capita EUA e Brasil (1948 a 2016) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A variável TXCAMB foi construída utilizando a taxa de câmbio comercial para venda Real 

por Dólar americano no fim período, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, no período de 

1942 a 2015 e extraída da base de dados do IPEA (IPEA, 2017). 

O índice de preços utilizado para a economia americana é o CPI (Consumer Price Index), 

disponibilizado de 1913 a 2016 pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) (IMF, 2017).  Para a 

economia brasileira foram utilizados dois índices para representar os preços nacionais: são eles o 

IGPC e o INPC. O Índice Geral de Preços ao Consumidor (IGPC) é disponibilizado de 1948 a 1979 

pelo IPEA e calculado para 14 capitais brasileiras e foi substituído e aperfeiçoado pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) calculado pelo IBGE e disponibilizado de 1979 a 2017 

(IBGE, 2017). 
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1.6 Resultados e discussão 

Para validação da existência de um relacionamento de longo prazo entre a razão dos preços 

(𝑃(𝐴𝐵)𝑡) e a razão do PIB per capita 𝑌(𝐴𝐵), conforme visto na equação (19), e a razão dos preços e 

a primeira diferença da razão do PIB per capita (∆𝑌(𝐴𝐵)) conforme equação (20), é utilizado o 

logaritmo da variável PPC, representado pelo preço externo (CPI) dividido pela diferença do preço 

interno (IGPC+INPC) pela taxa de câmbio (TXCAMB), e o logaritmo da razão das variáveis 

PIBPCEUA e PIBPCBRA, representando o efeito Balassa-Samuelson (BAL). 

𝑃(𝐴𝐵)𝑡 = 𝛼1 + 𝛽1𝑌(𝐴𝐵)𝑡 + 𝑢𝑡        (19) 

𝑃𝑃𝐶 =  𝛼1 + 𝛽1𝐵𝐴𝐿 + 𝑢𝑡        (19a) 

𝑃(𝐴𝐵)𝑡 = 𝛼2 + 𝛽2∆𝑌(𝐴𝐵)𝑡 + 𝑣𝑡       (20) 

𝑃𝑃𝐶 =  𝛼2 + 𝛽2∆𝐵𝐴𝐿 + 𝑣𝑡        (20a) 

Os testes econométricos foram realizados com a utilização dos softwares STATA-13 e 

OxMetrics 5.1. Para analisar a estacionariedade das variáveis foram efetuados os testes de Dickey 

Fuller e Phillips-Peron. Os resultados dos testes ADF (Augumented Dickey Fuller) evidenciaram 

que as variáveis PPC e BAL têm características de não estacionariedade, ou seja, apresentam raízes 

unitárias. O gráfico 1.2 apresenta as variáveis alinhadas pela média, o que indica a tendência de 

não estacionariedade das variáveis em nível. 

Gráfico 1.2 - PPC Brasil/EUA e efeito Balassa-Samuelson 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Para identificar a relação entre as variáveis utiliza-se o teste de causalidade proposto por 

Granger, que possibilita determinar o sentido causal entre elas. Para verificar a existência de 

causalidade de Granger é necessário analisar a estatística F, testando a hipótese de que os 
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coeficientes de todos os valores de uma variável ao longo do tempo são iguais a zero (HILL et al, 

2003, STOCK e WATSON, 2004 e WOOLDRIDGE, 2005). 

Ao analisar os resultados dos testes de causalidade de Granger para as variáveis DPPC e 

DBAL utilizando duas, quatro e cinco defasagens não foi possível rejeitar a hipótese nula, ou seja, 

não é possível verificar uma relação de causalidade entre elas. 

                                     Tabela 1.2 - Teste de causalidade de Granger (F) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme Hill et al (2003), Stock e Watson (2004) e Wooldridge (2005) na utilização de 

séries temporais econômicas, geralmente utiliza-se o logaritmo ou variação do logaritmo para os 

cálculos, pois essas séries apresentam um crescimento aproximadamente exponencial, isto é, em 

um período mais longo de tempo a série tende a aumentar de forma elevada, e o logaritmo da série 

cresce aproximadamente de forma linear; além disso, o desvio padrão das séries é sensitivamente 

proporcional a seu nível, podendo ser aproximadamente constante. Com isso, a tabela 1.3 

demonstra que os testes de Dickey Fuller e Phillips-Peron para as variáveis em primeira diferença 

mostraram que as variáveis DPPC e DBAL são estacionárias, ou seja, não apresentam raiz unitária.  

Tabela 1.3 - Teste ADF e Phillips-Peron 

 
                                                    Fonte: Elaborado pelo autor 

Para analisar a relação entre as variáveis PPC e BAL é preciso definir a quantidade correta 

de defasagens (lags) a ser utilizada no modelo. De acordo com Johansen (1988), Hill et al (2003), 

Stock e Watson (2004) e Wooldridge (2005) as medidas mais adequadas para determinação do 

número de defasagens são por meio dos testes de critério de informação de Razão de 

small

DBAL (2) 0.1198 0.093

DBAL (4) 0.1672 0.099

DBAL (5) 0.2638 0.153

small

DPPC(2) 0.4286 0.395

DPPC(4) 0.7936 0.745

DPPC(5) 0.8757 0.828

lag
DPPC

lag
DBAL

Variável PPC BAL DPPC DBAL PPC BAL DPPC DBAL

Estatistica de teste -1.527 -1.119 -9.099 -5.913 -2.108 -4.781 -63.130 -52.107

Valor crítico 5% -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 -7.772 -7.772 -7.772 -7.772

ADF Phillips-Peron
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Verossimilhança (LR), Akaike Information Criterion (AIC) e Schwarz Bayesian Information 

Criterion (SBIC). Conforme tabela 1.4 é possível verificar que não existe um consenso entre os 

testes para definição da quantidade correta de defasagens. Os testes LR, FPE (final prediction error) 

e AIC apontam para a utilização de três defasagens, por outro lado os testes HQIC (Hannan e Quinn 

information criterion) e SBIC sugerem a utilização de uma defasagem. Com isso, primeiramente é 

analisado o modelo utilizando uma defasagem, em seguida o modelo com três defasagens. 

                      Tabela 1.4 - Testes de determinação do número de defasagens 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Analisando o modelo com uma ou duas defasagens, o teste de cointegração proposto por 

Johansen (1988), tabela 1.5, demonstra que não existe cointegração entre as variáveis analisadas, 

ou seja, não existe uma relação de longo prazo entre PPP e BAL. De acordo com Simões e Marçal 

(2012), o teste demonstra se as variáveis possuem integração de ordem 1 ou inferior. 

Por outro lado, ao considerar três defasagens, conforme sugerido pelos testes LR, FPE e AIC, 

verifica-se a cointegração de ordem 1 I(1). Sugerindo que as variáveis possuem relação no longo 

prazo. Da mesma forma, Marques (2003) também verificou a existência de cointegração entre o 

câmbio real e preços relativos na pesquisa realizada no período de 1978 a 2002 para a economia 

brasileira e americana. 

                Tabela 1.5 - Teste de cointegração de Johansen 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

lag LR FPE AIC HQIC SBIC

0 44737 16.3843 16.4114 16.4535

1 200.15 1917.46 13.2344 13.3157* 13.442*

2 7.4415 1936.21 13.2435 13.3791 13.5896

3 13.95* 1758.55* 13.146* 13.3358 13.6304

4 1.9742 1945.62 13.2447 13.4889 13.8676

5 2.4222 2139.67 13.3362 13.6345 14.0975

6 .46485 2433.85 13.4597 13.8123 14.3594

7 7.2275 2482.95 13.4724 13.8792 14.5105

8 3.3416 2706.13 13.5487 14.0098 14.7253

1 2 3 4

rank critical value 5%

0 15.41 11.6242* 13.7046* 18.5524 24.0815

1 3.76 0.6010 1.6820 3.1190* 4.2418

2

nº defasagens

trace statistic
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 Sendo assim, para as variáveis que apresentam cointegração de ordem 1, são efetuados os 

testes para o modelo com 3 defasagens, utilizando VEC. Verifica-se que o coeficiente encontrado 

no modelo é negativo e significativo, sugerindo uma causalidade de longo prazo entre as variáveis. 

Por outro lado, Faria e León-Ledesma (2000) realizaram testes para validar a relevância empírica 

do efeito Balassa-Samuelson nas economias alemã, japonesa, inglesa e norte-americana e os 

resultados não mostraram evidências para o efeito Balassa-Samuelson no longo prazo.  

Com relação à análise de uma causalidade no curto prazo entre as variáveis PPC e a primeira, 

segunda e terceira defasagens da variável BAL, não é possível descartar que exista uma relação 

entre as variáveis no curto prazo. Esses resultados estão alinhados com os testes realizados por 

Marques (2003) que rejeitaram a hipótese de não existência de cointegração.  

O teste de Lagrange para autocorrelação apresentou um valor de 0,00049 para a primeira 

defasagem e 0,35047, sugerindo uma correlação em primeira diferença. O teste de Jarque-Bera, 

para normalidade dos resíduos, mostrou que para a primeira diferença da PPP, os resíduos não têm 

distribuição normal e para a primeira diferença da variável BAL verifica-se a normalidade dos 

resíduos. 

 O modelo com uma defasagem, sugerido pelos testes de critério de informação HQIC e 

SBCI, não apresentam cointegração (rank 0); sendo assim os testes são realizados por meio de um 

modelo VAR. Considerando que as variáveis não têm cointegração, não é possível concluir que 

exista efeito de longo prazo entre as variáveis PPC e BAL. Por outro lado, analisando o efeito entre 

as variáveis no curto prazo, é possível verificar um efeito positivo e significativo da primeira 

diferença da PPC na variável PPC. Ahmad e Craighead (2011), utilizando dados mensais para a 

economia norte americana e inglesa, verificaram que ao considerar o efeito Balassa-Samuelson na 

PPP, a convergência ocorre mais rapidamente do que o esperado, sugerindo um efeito entre PPP e 

Balassa-Samuelson. 

Para identificar a relação entre as variáveis foi realizado o teste de causalidade de Granger 

(Wald test) e o resultado mostra que não existe uma causalidade de curto prazo entre todas as 

variáveis analisadas. Por outro lado, o trabalho realizado por Canzoneri et al (1999) concluíram 

que ao analisar 13 paises no período de 1970 a 1992, os resultados sugerem que os preços relativos 

geralmente refletem a produtividade relativa do trabalho no longo prazo.  

Ao efetuar o teste de Lagrange para autocorrelação sugere-se, que não existe correlação entre 

as variáveis, e o teste de Jarque-Bera para normalidade dos resíduos mostrou que para a primeira 
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diferença da PPP, os resíduos não têm distribuição normal, e para a primeira diferença da variável 

BAL verifica-se a normalidade dos resíduos.  

 

1.7 Conclusão 

Com o objetivo de verificar empiricamente a validade da teoria da paridade do poder de 

compra e do efeito Balassa-Samuelson para a taxa de câmbio da economia brasileira e norte 

americana, foram realizados testes para o período de 1948 a 2016 e, considerando a importância 

do estudo da taxa de câmbio e produtividade para a economia e a carência de pesquisas que 

evidenciem os efeitos dessa relação para a economia brasileira no longo prazo, este estudo é 

relevante para entendimento da validade da teoria da PPP para a determinação das taxas de câmbio 

na situação econômica brasileira e as diversas mudanças ao longo das últimas décadas. Além disso, 

a pesquisa buscou contribuir para a literatura econômica, pois não existem muitos estudos 

considerando um amplo período temporal. 

A análise utilizando a metodologia VAR, proposto por Sims (1980), supõe que não existe 

cointegração entre as variáveis no longo prazo; e no curto prazo foi verificado um efeito positivo e 

significativo para a primeira diferença da variável PPC. Além disso, o teste de causalidade de 

Granger mostrou que não existe uma relação de causa e efeito entre as variáveis e o teste para 

autocorrelação de Lagrange sugere não existir correlação entre as variáveis. Os testes efetuados 

com a metodologia VEC apontam para a existência de causalidade de longo prazo entre as variáveis, 

e no curto prazo não é possível descartar que exista uma relação entre as variáveis.  

Ao analisar os resultados é preciso considerar que os modelos estimados têm problemas 

com relação à especificação, onde os resíduos não apresentam distribuição normal para a primeira 

diferença da PPP, verificada por meio do teste de Jarque-Bera. E no modelo VEC os testes de 

autocorrelação apresentaram a existência de correlação entre as variáveis em primeira diferença. 

Em termos de limitações, é importante ressaltar que a ideia inicial era efetuar os testes com 

base trimestral. No entanto, devido à dificuldade na obtenção de dados consistentes e confiáveis 

optou-se pela utilização de dados anuais. Além disso, ocorreram mudanças e descontinuidade do 

indicador IGPC, com isso durante o período estudado foram utilizados os indicadores IGPC e INPC 

encadeados para representar o indicador de preços. 

A literatura de finanças internacional delibera sobre a inclusão ou não de bens não 

transacionáveis em teste de PPP (MACDONALD, 1994, 2007), pois conforme Balassa (1964), 
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Samuelson (1964) e Strauss (1996), uma das causas de violações da PPP e dos movimentos 

constantes nas taxas de câmbio reais são as diferenças de produtividade entre os setores de bens 

transacionáveis e de bens não transacionáveis. 

O presente trabalho busca contribuir para a literatura e entendimento da validade da teoria 

da PPP e Balassa-Samuelson e determinantes da taxa de câmbio para a realidade econômica 

brasileira, principalmente devido a escassez de estudos sobre o tema e da dificuldade de obtenção 

e teste das variáveis em um período superior a 50 anos.  

Pesquisas futuras poderiam efetuar a análise da validade da paridade do poder de compra e 

do efeito Balassa-Samuelson para a economia de outros países, possivelmente com a utilização de 

dados trimestrais. Existe também a possibilidade de analisar o comportamento da paridade do poder 

de compra para diversas economias em conjunto com a utilização da metodologia de dados em 

painel. Outro ponto é a existência de um grande debate na literatura sobre a inclusão ou não de 

bens não transacionáveis em teste de PPP. Sendo assim, o presente trabalhou abordou um período 

de 68 anos, caso haja a disponibilidade de informações em um período superior, é aconselhável 

fazer uma análise detalhada dos setores transacionáveis e não transacionáveis separadamente. 
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2 A RELAÇÃO ENTRE TAXA DE CÂMBIO E SALÁRIOS: Um estudo pós-abertura 

comercial para a economia brasileira. 

 

RESUMO 

 

Este capítulo busca contribuir para o debate a respeito dos efeitos de uma valorização/ 

desvalorização da taxa de câmbio sobre a economia de um país, por meio do estudo dessa relação 

na economia brasileira. O objetivo do trabalho é analisar a relação entre taxa de câmbio e salários 

para a economia brasileira no período pós-abertura comercial, por meio de testes dos principais 

modelos propostos por Canitrot e Rozenwurgel, Rocha e Carlin e Soskice. São abordadas as 

principais teorias que buscam entender o comportamento das variáveis e são analisados os dados 

obtidos em uma frequência trimestral. O capítulo utiliza a análise de séries temporais, enfatizando 

a utilização do teste de cointegração de Johansen, os testes de raiz unitária de Dickey e Fuller e 

Phillips-Perron, dos modelos VAR (vetores autorregressivos) e VEC (vetores autorregressivos com 

correção de erro) para validação da relação de cointegração entre as variáveis. Os resultados 

apresentados mostram que ao efetuar o teste de Johansen, não foram encontradas evidências de 

cointegração entre taxa de câmbio e salários, sugerindo que no período analisado não é possível 

concluir que exista algum tipo de relação entre a taxa de câmbio e os salários para a economia 

brasileira. No entanto, ao analisar a causalidade entre as variáveis, os testes de causalidade de 

Granger demonstram que os salários ao longo do tempo causam variações na taxa de câmbio. 

 

 

 

Palavras-chave: Salários; Taxa de câmbio; Competitividade. 
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2.1 Introdução 

 A importância do estudo da taxa de câmbio é citada por diversos autores, e é uma variável 

extremamente complexa. Para Edwards (2007), a taxa de câmbio é considerada uma das variáveis 

macroeconômicas mais importantes, pois afeta diversos aspectos da economia, como a inflação, 

exportações, importações e a atividade econômica do próprio país e de outros. 

Diversas teorias buscam explicar o comportamento dos salários reais, entre elas a de que 

mudanças cambiais geram impactos na distribuição da renda nacional com efeito sobre os salários 

reais. A relação entre mudanças nas políticas cambiais das economias e o seu desempenho sobre o 

crescimento e desenvolvimento econômicos é um ponto muito discutido atualmente. 

 Sendo assim, distintos modelos econômicos consistem em analisar a relação entre taxa de 

câmbio real e salários reais. Nesse sentido, taxas de câmbio reais mais valorizadas podem depreciar 

os salários reais e a participação dos salários na renda e, por outro lado, taxas de câmbio mais 

desvalorizadas têm o efeito inverso. Além disso, percebe-se a forte relação entre competitividade 

internacional e crescimento, propiciando um trade off entre crescimento e distribuição em função 

da taxa de câmbio (NETTO, 2009). 

Para Romanatto et al (2008) o salário real é um dos indicadores de preços mais importantes 

da economia. O nível salarial contribui para definir a distribuição da renda e o nível de emprego. 

Assim, várias teorias com diferentes estruturas de mercado, tanto em economia fechada quanto em 

aberta, discutem a determinação dos salários, analisando suas ligações com variáveis como, taxa 

de câmbio real, produtividade e nível de emprego (ROMANATTO et al, 2008). 

No Brasil, o Banco Central (BACEN) disponibiliza mensalmente dados referentes aos 

indicadores de câmbio e salários, utilizando a média da cotação da moeda brasileira, em relação às 

moedas de 15 países, ponderada pela participação destes paises no total das exportações brasileiras. 

Estudos com objetivo analisar a relação entre câmbio e salários em diversos períodos da 

história econômica brasileira, tem sido realizados. No entanto, o país passou por diversas mudanças 

significativas na década de 90, entre elas o processo de abertura comercial, variados planos 

econômicos com objetivo de proporcionar a estabilização econômica, congelamento de preços, 

intervenções monetárias e um regime cambial praticamente fixo, causando a desvalorização da 

moeda brasileira. Assim sendo, para analisar a relação entre taxa de câmbio e salários utiliza-se o 

período de 1999 a 2015. 
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Considerando a importância do estudo da taxa de câmbio e dos salários para a economia e 

a carência de pesquisas que evidenciem os efeitos dessa relação entre as variáveis para a economia 

brasileira, este capítulo busca estudar a relação entre a taxa de câmbio e salários na economia 

brasileira no período pós-abertura comercial, por meio de testes dos principais modelos propostos 

por Canitrot e Rozenwurgel (1986), Rocha (1997), e Carlin e Soskice (1990). 

 Este capítulo é composto por sete partes. A primeira parte apresenta uma breve introdução 

sobre o tema a ser estudado, a importância do estudo e o problema de pesquisa que será abordado 

ao longo do projeto. O segundo tópico é um levantamento dos principais trabalhos acadêmicos, os 

principais modelos propostos, o indicador câmbio-salários calculado pelo Banco Central do Brasil 

e uma contextualização sobre a abertura comercial brasileira. Na parte três são descritas a 

metodologia de pesquisa utilizada e os testes propostos. O item quatro apresenta a base de dados e 

a forma de coleta. O quinto tópico apresenta os resultados e discussões dos testes efetuados e, em 

seguida, a conclusão da pesquisa, limitações e sugestões de pesquisas futuras. 

 

2.2 Referencial Teórico 

Existem diversas teorias que buscam entender o comportamento dos salários reais, com 

destaque para os modelos de curva-salário, barganha salarial e modelos nos quais o salário real e 

emprego definem-se em função da competitividade internacional. Nesses estudos são apresentadas 

as relações explicativas entre a taxa de desemprego que tem relação inversa com o nível de salários 

reais e a produtividade do trabalho que afeta de forma positiva a taxa de desemprego. Além disso, 

as mudanças cambiais geram impactos na distribuição de renda nacional, exercendo influência 

sobre os salários reais (NETTO, 2009). 

 A questão da relação entre as mudanças cambiais das economias latino-americanas e o 

desempenho influenciado sobre o crescimento e desenvolvimento econômico está sendo muito 

discutida atualmente. Modelos econômicos buscam demonstrar se a taxa de câmbio real é uma 

determinante chave para os salários reais. Em caso afirmativo, a taxa de câmbio real mais 

valorizada pode reduzir os salários reais e a participação dos salários na renda. Além disso, existe 

a relação entre competitividade internacional e crescimento, o que sugere que pode ocorrer o 

surgimento de um trade off entre crescimento e distribuição em função da taxa de câmbio (NETTO, 

2009). 
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 Neste sentido, Blecker (2002) argumenta que uma desvalorização da moeda ocasiona 

aumento na participação dos lucros na renda nacional, o qual pode elevar os gastos domésticos, e 

consequentemente a desvalorização será mais efetiva para um aumento na renda. Ou seja, a 

distribuição de renda pode ser afetada pela competitividade internacional. 

 Frenkel (2004), em seu modelo, abordou três canais pelos quais a taxa de câmbio pode 

afetar o emprego. Primeiro, pelo argumento de que a melhoria da competitividade das firmas 

domésticas resulta em uma taxa de câmbio desvalorizada, que leva a um aumento nas exportações 

líquidas, maior demanda e maior nível de produto e emprego. Segundo, o impacto sobre o 

crescimento econômico e sobre a velocidade da geração de novos empregos, que salienta o efeito 

negativo da volatilidade do câmbio sobre as economias. O terceiro canal seria a influência da taxa 

de câmbio real sobre a capacidade de geração de emprego em determinada atividade, uma taxa de 

câmbio desvalorizada tem efeitos sobre o emprego das atividades, enquanto o câmbio valorizado 

pode levar algumas empresas a se tornarem pouco competitivas com relação à concorrência 

internacional, contribuindo para o desemprego e aumentando o valor do trabalho. 

 Contrapondo os modelos apresentados, existem modelos como de Balassa (1977) que 

analisa a relação entre taxa de câmbio e o desenvolvimento, mostrando que uma taxa de câmbio 

competitiva, incentiva empresários a vender no mercado internacional, fazendo com que as 

empresas locais aumentem e incentivem a força de trabalho local, proporcionando o crescimento 

da economia. 

 Romanatto et al (2008) utilizaram o modelo baseado em concorrência monopolística de 

Carlin e Soskice (1990) e, segundo os autores, o modelo faz uma previsão correta quanto à relação 

salário real e produtividade, mas não quanto à relação salário real e emprego. 

 O modelo proposto por Carlin e Soskice (1990), considera uma economia aberta em 

equilíbrio. Nesse modelo a taxa de câmbio é a variável considerada na determinação dos salários 

reais, uma vez que o salário real, determinado no processo de formação dos preços, depende da 

taxa de câmbio real. 

A seguir serão apresentados os indicadores de câmbio e salários para a economia brasileira 

e os principais modelos que analisam a relação entre a taxa de câmbio e salários. 
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2.2.1 Indicadores de Câmbio e Salários 

Existem diferentes cálculos para indicadores que analisam a relação entre câmbio e salários 

para a economia brasileira. Nas últimas décadas, tais indicadores têm sido calculados por 

instituições nacionais diversas. O IPEA apresenta o índice que demonstra a relação câmbio 

efetivo/salário e o índice da relação dólar/salário, e o BACEN calcula e disponibiliza mensalmente 

os indicadores de câmbio e salários. 

O indicador da “Relação câmbio efetivo/salário”, disponibilizado pelo IPEA, mostra a 

competitividade internacional do custo da mão-de-obra industrial ativa no Estado de São Paulo, a 

partir do salário médio praticado nas indústrias paulistas e da cotação da moeda brasileira perante 

as dos países para onde o Brasil exporta. A variação do índice é proporcional à do número de 

trabalhadores que se pode contratar na indústria de São Paulo com valores fixos nas moedas dos 

países que compram produtos brasileiros. A evolução da produtividade média desses trabalhadores 

em relação à dos demais trabalhadores do mundo seria um fator complementar na definição da 

competitividade da força de trabalho local. O índice é calculado a partir das médias mensais dos 

salários nominais levantados pela Fiesp; da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano apurada 

pelo Banco Central do Brasil; das taxas de câmbio em relação ao dólar americano de dez países 

selecionados, informadas pelo FMI e da ponderação dos dez países selecionados na pauta de 

exportações brasileiras divulgada pela Secretaria de Comércio Exterior (IPEADATA, 2017). 

 O segundo indicador apresentado pelo IPEA, demonstra a “Relação dólar/salário”, o qual 

indica a capacidade de contratação de mão-de-obra com um valor fixo em dólares americanos. 

Assim como a Relação câmbio efetivo/salário é um indicador da competitividade internacional do 

custo dessa força de trabalho, mas, neste caso, sem ponderação pelos mercados para onde os 

produtos brasileiros são exportados. O índice é calculado a partir das médias mensais da taxa de 

câmbio entre o real e o dólar americano, apurada pelo BACEN, dividida pelos salários nominais 

levantados pela Fiesp. (IPEADATA, 2017). 

 O terceiro conjunto de indicadores que apresentam a relação câmbio/salários é calculado 

pelo BACEN mensalmente. Esses índices utilizam a média da cotação da moeda brasileira em 

relação às moedas de 15 países ponderada pela participação desses no total das exportações 

brasileiras para esse grupo de países. A ponderação é atualizada periodicamente com base nas 

exportações dos anos anteriores. Em 2015, pela participação nas exportações do período 2012/2014 

assim considerada: China 28,3%; EUA 17,3%; Argentina 11,5%; Países Baixos 10,0%; Japão 5%; 
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Alemanha 4,5%; Chile 3,1%, Índia 3,0%, Coréia do Sul 2,9%, Itália 2,8%, Reino Unido 2,7%; 

México 2,6%, França 2,3% Bélgica 2,3 % e Espanha 2,3 %. BACEN (2017). 

 Dentre os indicadores é calculado o índice da taxa real de câmbio corrigida pela 

produtividade que utiliza a média móvel de 12 meses utilizando a fórmula: 

𝑅 = 𝐸 − {(𝑃 − 𝑃∗) − (1 − 𝑎) ∗ (𝑞 − 𝑞∗)}      (1) 

Sendo: E = taxa de câmbio nominal; P = IPA-DI; P* = PPI EUA; q = índice de produção 

física industrial IBGE / índice de horas pagas na produção IBGE; q* = índice de produtividade do 

Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA e a = participação das exportações no PIB. Todas as 

variáveis descritas se referem a logaritmos naturais. 

 A relação câmbio salários é apresentada utilizando a média móvel dos últimos 12 meses e 

a taxa de câmbio nominal de venda final de período dividida pelo salário nominal médio, calculado 

pela Fiesp. Já a relação câmbio salário corrigida pela produtividade multiplica a relação câmbio 

salário pelo índice de produção física industrial IBGE dividido pelo número de horas pagas na 

produção IBGE.  

 

2.2.2 Modelo de Canitrot e Rozenwurgel (1986) 

O modelo proposto por Canitrot e Rozenwurgel (1986) demonstra dois setores que refletem 

as principais características da economia no curto prazo e possibilita analisar os efeitos 

macroeconômicos das políticas de ajuste aplicadas nos países e as possíveis alternativas dessas 

políticas. 

A relação exemplificada pelos autores mostra que o salário real, representado por 𝑤𝑅 =

𝑤/𝑝 e por diferenciação, temos �̂�𝑅 =  �̂� − �̂�, e ao considerarmos os coeficientes estruturais que 

ponderam o impacto dos preços na taxa de câmbio e nos salários, temos: 

�̂�𝑅 = 𝛼𝐷( �̂� − �̂�)         (2) 

 O salário real é uma função decrescente da relação câmbio/salário (𝑒/𝑤). Definindo a taxa 

de câmbio real como 𝑒𝑅 = 𝑒/𝑝 , por diferenciação �̂�𝑅 =  �̂� − �̂� , inserindo os coeficientes 

estruturais temos: 

�̂�𝑅 = (1 − 𝛼𝐷) ( �̂� −  �̂�)        (3) 

Multiplicando a equação (2) por (1 − 𝛼𝐷) e a equação (3) por 𝛼𝐷, obtemos: 

(1 − 𝛼𝐷) �̂�𝑅 + 𝛼𝐷�̂�𝑅 = 0        (4) 

E conclui-se que: 
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𝑤𝑅 = −
𝑎𝐷

1−𝑎𝐷
  𝑒�̂�         (5) 

 A taxa de câmbio real e o salário estão inversamente correlacionados. Supondo margens 

constantes, variações na relação entre câmbio e salários fazem variar a renda dos trabalhadores no 

sentido contrário ao dos exportadores e provedores de insumos domésticos. O mesmo acontece 

com a rentabilidade das duas atividades do setor doméstico, no entanto o lucro agregado permanece 

constante. Sendo assim este enfoque tem problemas para explicar a taxa de câmbio como uma 

relação de longo prazo, pois os autores assumem que as margens e os preços externos são 

constantes. 

 Os principais trabalhos relacionados ao tema buscaram identificar a relação que a taxa de 

câmbio exerceu sobre os salários reais e vice-versa, em economias com experiência semelhante de 

políticas cambiais, com base em análise e revisão de modelos teóricos, principalmente modelos 

que estudam o efeito da taxa de câmbio sobre a distribuição de renda. 

  

2.2.3 Modelo de Rocha (1997) 

 O modelo apresentado por Rocha (1997) supõe uma economia que produza um único 

produto Y, empregando capital K, mão-de-obra N e insumos importados M, de acordo com a função 

de produção de curto prazo: 

𝑌 = 𝐾 𝑀𝛼𝑁β          (6) 

Considera-se que α e β são, respectivamente, constantes que demonstram a importância 

relativa da matéria-prima importada e do trabalho no processo produtivo. O fator K engloba os 

efeitos do estoque de capital e da tecnologia conhecidos. 

  Efetuando a transformação logarítmica obtém-se a equação: 

𝑦 = 𝑘 𝛼𝑚 +   β𝑛         (7) 

Sabendo que as condições para maximização de lucro num mercado competitivo exigem 

(em logaritmos):  

𝑒 + 𝑝∗ − 𝑝 = 𝑙𝑜𝑔𝛼 + 𝑦 −𝑚        (8) 

𝑤 − 𝑝 = 𝑙𝑜𝑔β + 𝑦 − 𝑛        (9) 

Com isso, 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑌. Na qual, w é o salário nominal, p* é o preço em moeda estrangeira 

do insumo importado, e a taxa de câmbio nominal e p o preço do produto doméstico. 
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Combinando as equações (8) e (9) com a função de produção (7) e organizando os termos 

obtém-se as equações:  

(𝑒 + 𝑝∗ − 𝑝)  = 𝑐−1𝑎 + 𝑏 𝑐−1(𝑝 − 𝑤) −  𝑐−1 𝑦      (10) 

𝑒 = 𝑐−1a + 𝑏 𝑐−1(𝑝 − 𝑤) −  𝑐−1 𝑦       (10a) 

 Na qual,  a = (𝑘 + 𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎 + βlogβ ÷ {1 − (𝛼 + β)}   𝑏 = β ÷ {1 − (𝛼 + β)}  e 𝑐 = 𝛼 ÷

{1 − (𝛼 + β)}.  

Com isso, estima-se o modelo do tipo correção-de-erros, VEC:  

∆𝜀 = 𝑎0 − 𝑎1 ∪̂−1+ defasagens [∆(𝑝 − 𝑤)∆𝑦] + 𝑍;     (11) 

sendo ∆ o operador de primeira diferença, ∪̂−1, o resíduo defasado da regressão de e em (𝑝 − 𝑤), 

y, um termo constante e Z, um ruído branco. 

Ao efetuar o teste do modelo proposto para o período de 1965 a 1985 pode-se dizer que os 

salários explicaram os movimentos da taxa cambial e contribuíram para o desempenho das 

exportações brasileiras nesse período, dado que as exportações variam com a taxa real de câmbio. 

E conclui-se que os baixos salários ajudaram as exportações brasileiras a penetrar nos mercados 

internacionais (ROCHA,1997). 

 

2.2.4 Modelo de Carlin e Soskice (1990), testado por Romanatto et al (2008) 

O modelo de referência é o de concorrência monopolística de Carlin e Soskice (1990), que 

parte de uma regra de mark-up para bens produzidos e vendidos internamente e no exterior, sem a 

participação de insumos importados no processo produtivo: 

𝑃 = 𝑃𝑥 =
1

1−𝑚

𝑊

𝑎
          (12) 

m é o mark-up, W, os salários e o parâmetro 𝑎 mede a produtividade do trabalho. 

O nível de preços relevantes para o trabalhador é aquele usado no cálculo da reposição dos 

salários nominais visando manter o salário real, ou seja, os salários monetários em termos do índice 

de preços ao consumidor (𝑊/𝑃𝑐). Admite-se que os trabalhadores consomem bens domésticos e 

importados. Os bens importados têm um preço definido por P*=eP e os bens domésticos são 

representados por P, sendo 𝑒   a taxa de câmbio nominal (reais por dólar). A participação do 

consumo de importados será Ø. Assim, o deflator de preços do salário real é: 

𝑃𝑐 = (1 − Ø)P + Øe𝑃∗        (13) 

O salário real em termos de índice de preços ao consumidor será: 
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𝑤 =
𝑊

𝑃𝑐
           (14) 

Supondo o salário real como uma função decrescente da taxa de desemprego, tem-se: 

𝑊 = 𝑃𝑐. 𝑏(𝑈)          (15) 

𝑊

𝑃𝑐
= 𝑏(𝑈) = 𝑤𝑏         (16) 

O aumento no desemprego é associado com a queda na demanda de salário real dos 

trabalhadores, como resultado do seu menor poder de barganha. Substituindo o nível de preços 

domésticos, P, no IPC, temos: 

𝑃𝑐 = (1 − Ø) (
1

1−𝑚

𝑊

𝑎
) + Øe𝑃∗       (17) 

Dividindo ambos os lados por 
1

1−𝑚

𝑊

𝑎
, obtemos a equação: 

𝑃𝑐(1−𝑚)𝑎

𝑊
= (1 − Ø) + Ø +

e𝑃∗

𝑃
       (18) 

Finalmente, usando 𝑤 =
𝑊

𝑃𝑐
  e taxa de câmbio real, 𝑞 =

e𝑃∗

𝑃
, obtemos: 

𝑏(𝑈) = 𝑤𝑝 =
𝑎(1−𝑚)

1+Ø(q−1)
        (19) 

Supondo m e Ø constantes, temos que o nível de salário real se relaciona positivamente com 

a produtividade do trabalho (𝑎) e inversamente com a taxa de câmbio real (𝑞). As previsões do 

modelo são de que o salário real tem uma valorização quando aumenta a produtividade ou quando 

ocorre uma desvalorização da taxa de câmbio real. O modelo também mostra que essas variáveis 

interagem no tempo para determinar salário real e emprego (ROMANATTO et al, 2008). 

Romanatto et al (2008) analisaram as relações entre salário real, produtividade, emprego e 

taxa de câmbio real na economia brasileira durante os anos 1990. Esse período combinou a 

liberalização comercial, valorização da moeda e aumentos elevados de produtividade. Foram 

realizados testes por meio de um modelo de vetores autoregressivos com correção de erros e foram 

encontradas evidências de que as depreciações no câmbio estão associadas a ganhos de salário real, 

corroborando a ideia proposta por Carlin e Soskice (1990) de que os salários tenham obtido ganhos 

juntamente com a vigência de uma taxa de câmbio mais baixa. 

É possível perceber que nos três modelos apresentados acima, que demonstram a relação 

entre taxa de câmbio e salários, não existe consenso no sentido de causa e efeito entre as variáveis. 

Para Canitrot e Rozenwurgel (1986) e Carlin e Soskice (1990) a variável dependente é o salário 

real, já para Rocha (1997), a variável dependente é a taxa de câmbio real. Sendo assim, é importante 

analisar a relação de causalidade entre as variáveis analisadas. 
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2.2.5 Abertura comercial brasileira e estabilização monetária 

O Brasil passou por diversas mudanças significativas na década de 90, entre elas o processo 

de abertura comercial, diversos planos econômicos com objetivo de proporcionar a estabilização 

econômica, congelamento de preços, intervenções monetárias e um regime cambial praticamente 

fixo, desvalorizando a moeda brasileira. 

Conforme Averbug (1999), esse foi um período de mudanças significativas na relação entre 

Brasil e seus parceiros comerciais. Foi um período de abertura comercial abrangente, iniciado com 

o governo do presidente Fernando Collor de Mello estendendo-se até o governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Concomitantemente houve a integração entre os países por meio de 

acordos bilaterais e multilaterais.  

Nesse período houve a eliminação de barreiras tarifárias e não-tarifárias resultando no 

aumento da participação das exportações e importações no PIB, um forte processo de liberalização 

financeira, afetando quase todos os setores da economia brasileira. Além disso, internamente foi 

verificado o aumento do desemprego, informalidade e produtividade do trabalho, e que as 

mudanças nas apurações nas séries temporais dessas variáveis se deram logo após o início da 

abertura, sugerindo que a liberalização comercial teve efeitos significativos sobre o mercado de 

trabalho (SOARES, et al. 2001). 

Durante esse período houve três planos de estabilização econômica, o Planos Collor I, 

Collor II e Real, resultando na contenção da inflação e estabilização dos preços. Após a 

implementação do Plano Real, o país seguiu com a política cambial fixa até 1999 e no início de 

1999, houve forte desvalorização com potencial mudança dos preços relativos. (SOARES, et al, 

2001) 

Green et al (2001) verificaram a existência de uma convergência dos salários em diferentes 

setores industriais no período pós-abertura comercial, demonstrando a redução da segmentação na 

formação dos salários no país. Barros, Henriques e Mendonça (2000) concluíram que a 

desigualdade de renda continuou estável ao longo desse período.  

O grau de abertura comercial corresponde às transações comerciais do país por meio do 

somatório das exportações e importações em razão do PIB, sendo representado pela seguinte 

fórmula: 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = (𝑋 +𝑀)/ 𝑃𝐼𝐵      (20) 
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Sendo  𝑋 o valor das exportações no país, 𝑀 representa o valor das importações do país e 

𝑃𝐼𝐵 , o Produto Interno Bruto (Menyah, 2013). 

                              Tabela 2.1 - Grau de abertura comercial brasileira (%) 

 
Fonte: Banco Mundial (2017) 

Ao analisar o grau de abertura da economia brasileira podemos verificar que após 1998 

houve um aumento significativo no percentual de abertura, em conjunto com o regime de câmbio 

flutuante e a estabilização monetária. Sendo assim, é importante considerar o período de 1999 a 

2015 para análise dos modelos. 

2.3 Metodologia 

 Para validação dos modelos a serem utilizados, é preciso analisar como as variáveis 

se relacionam entre si, analisar as relações estruturais entre as variáveis e a presença de tendência. 

Sendo assim, utilizando a análise econométrica de séries temporais os dados são testados para 

verificação da estacionariedade, causalidade, cointegração 

 Uma série temporal pode ser estacionária quando tem um desenvolvimento aleatório, em 

torno de uma média constante, refletindo a existência de um equilíbrio estável. Entretanto, grande 

parte das séries temporais apresentam-se em um formato não estacionário, pois podem ter 

movimentos persistentes ao longo do tempo, com a presença de tendência, quebras ou instabilidade 

ao longo do período analisado (HILL et al, 2003, STOCK e WATSON, 2004 e WOOLDRIDGE, 

2005). 

Ano Grau de Abertura Ano Grau de Abertura

1990 15% 2003 28%

1991 17% 2004 30%

1992 19% 2005 27%

1993 20% 2006 26%

1994 19% 2007 25%

1995 17% 2008 27%

1996 16% 2009 22%

1997 17% 2010 23%

1998 16% 2011 24%

1999 21% 2012 25%

2000 23% 2013 26%

2001 27% 2014 25%

2002 28% 2015 27%
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Na utilização de séries temporais em dados econômicos, geralmente é utilizado o logaritmo 

ou variação do logaritmo para os cálculos, pois essas séries apresentam um crescimento 

aproximadamente exponencial, isto é, em um período mais longo de tempo a série tende a aumentar 

de forma elevada. No entanto, o logaritmo da série cresce aproximadamente de forma linear; além 

disso, o desvio padrão das séries é sensitivamente proporcional a seu nível, podendo ser 

aproximadamente constante. (HILL et al, 2003, STOCK e WATSON, 2004 e WOOLDRIDGE, 

2005). 

Para identificar a relação entre as variáveis utiliza-se o teste de causalidade proposto por 

Granger, que possibilita determinar o sentido causal entre elas. Para verificar a existência de 

causalidade de Granger é necessário analisar a estatística F, testando a hipótese de que os 

coeficientes de todos os valores de uma variável ao longo do tempo são iguais a zero (HILL et al, 

2003, STOCK e WATSON, 2004 e WOOLDRIDGE, 2005). 

Para uma análise da relação estrutural entre as variáveis utiliza-se o teste de cointegração 

proposto por Johansen (1988), que é uma generalização do trabalho realizado por Engle e Granger 

(1987). Esse teste determina se as variáveis possuem ou não um equilíbrio ao longo do tempo. Para 

verificar se duas ou mais variáveis são cointegradas, é preciso analisar a ordem de integração de 

cada uma das variáveis individualmente por meio do teste de raiz unitária. 

Para testar a presença de uma tendência estocástica, existem testes, na qual os mais 

utilizados e confiáveis são o teste de Dickey-Fuller e o teste de Phillips-Perron. O teste de Dickey-

Fuller determina valores críticos para a presença de uma raiz unitária em presença de uma constante 

(STOCK e WATSON, 2004 e WOOLDRIDGE, 2005) e o Phillips-Perron considera a hipótese 

nula à presença de raiz unitária e como hipótese alternativa, a estacionariedade. 

Para teste do modelo utiliza-se o método de Vetores Autorregressivos, que segundo 

Johansen (1988), o sistema de VAR proposto por Sims (1980) supõe que variáveis devem ser 

tratadas simetricamente quando não é possível se determinar claramente quando são endógenas ou 

exógenas. Além disso, utiliza-se o mecanismo de correção de erros VEC para validar a relação de 

cointegração. 
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2.4 Base de dados 

Os dados coletados compreendem os anos de 1999 a 2015 em uma frequência trimestral, 

totalizando 68 períodos. Para a construção das variáveis selecionadas para o modelo foram 

utilizadas as variáveis CAMBIO, representada pela taxa de câmbio efetiva real, SALBRA, 

representando os salários para a economia brasileira, e como proxy para os índices de preços foram 

utilizadas as variáveis INPC e CPI. 

 A taxa de câmbio real, disponibilizada pelo IPEA, é calculada utilizando a média aritmética 

ponderada das taxas de câmbio reais bilaterais do país em relação a 24 parceiros comerciais 

selecionados. A taxa de câmbio real bilateral é definida pelo quociente entre a taxa de câmbio 

nominal em reais dividido pela unidade da moeda do exterior e a relação entre o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor (INPC) do Brasil e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do país 

externo. As ponderações utilizadas variam a cada ano, sendo obtidas pelas participações de cada 

parceiro no total das exportações brasileiras para os países considerados nos dois anos 

imediatamente anteriores. A metodologia de cálculo foi atualizada e revisada em outubro de 2015, 

implicando o recálculo de toda a série histórica. (IPEA, 2017) 

Os salários foram extraídos da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário (PIMES), 

elaborada pelo IBGE e calculados utilizando o valor total da folha de pagamento do pessoal 

ocupado assalariado, incluindo salários contratuais, horas extras, 13º salário, e outros. Entre 1985 

e 2000 os dados foram obtidos da pesquisa PIM, Pesquisa Industrial Mensal, que foi substituída 

pela PMES e a unificação das duas séries, antes e depois de dezembro de 2000, foi feita por uma 

regra de três simples tomando-se como base o mês de dezembro de 2000 (IBGE, 2017). 

 O índice de preço da economia brasileira utilizado é o INPC, calculado pelo IBGE, 

composto de dados da pesquisa de preços das onze regiões de maior produção econômica, cruzada 

com a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF). As regiões abrangidas são as regiões metropolitanas 

de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto 

Alegre, Brasília e município de Goiânia. 

 O CPI (Consumer Price Index) é calculado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) e 

apresenta informações mensais, com dados referentes a mudanças nos preços pagos por 

consumidores urbanos para uma cesta representativa de bens de consumo e serviços da economia 

norteamericana (BLS, 2017) 
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 Com o objetivo de estudar a relação entre a taxa de câmbio e salários na economia brasileira 

e analisar se existe a relação entre as variáveis, por meio de testes dos principais modelos propostos, 

as variáveis foram selecionadas com base nas variáveis utilizadas nos modelos de Canitrot e 

Rozenwurgel (1986), Rocha (1997), e Carlin e Soskice (1990). A seguir são apresentadas as 

informações das variáveis utilizadas nos modelos analisados. 

 

Tabela 2.2 - Modelo Canitrot e Rozenwurgel (1986):  𝑤𝑅 = −
𝑎𝐷

1−𝑎𝐷
  𝑒�̂� 

Variáveis Sigla Definição 

Salário real 𝑤𝑅 Não testado 

Taxa de câmbio real 𝑒�̂� Não testado 

Coeficiente estrutural 𝑎𝐷 Ponderam o impacto de variações na taxa de câmbio e salários 
Fonte: Canitrot e Rozenwurgel (1986) 

 

Tabela 2.3 - Modelo de Rocha (1997): ∆𝜀 = 𝑎0 − 𝑎1 ∪̂−1   + defasagens [∆(𝑝 − 𝑤)∆𝑦] + 𝑍 

 Sigla Definição 

Operador de 1ª diferença ∆𝜀  

 

Resíduo defasado da 

regressão de 𝑒 em (𝑝 − 𝑤) 
 

∪̂−1 𝑒: Taxa média de câmbio nominal cruzeiro-dólar e índices 

de preços no atacado nos EUA e Brasil   

𝑤: índice do salário industrial e índice do salário mínimo 

Coeficiente estrutural 

Termo constante 

Ruído branco 

𝑎𝐷 

y 

Z 

 

Fonte: Rocha (1997) 

 

Tabela 2.4 - Modelo Carlin e Soskice (1990): 𝑤𝑝 =
𝑎(1−𝑚)

1+Ø(q−1)
 

 Sigla Definição 

Salário 

Mark-up 

Participação consumo de importados 

Produtividade do trabalho 

Taxa de câmbio real 

𝑤 

𝑚 

Ø 

𝑎 

q 

Série salário contratual médio real  

Constante 

Constante 

PIM-PF e PIM-DG 

Efetiva real – INPC – exportações – índice IPEA. 

Fonte: Romanatto et al (2008) 
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2.5 Resultados e discussão 

Para identificar a relação entre as variáveis utiliza-se o teste de causalidade proposto por 

Granger, que possibilita determinar o sentido causal entre elas. Para verificar a existência de 

causalidade de Granger é necessário analisar a estatística F, testando a hipótese de que os 

coeficientes de todos os valores de uma variável ao longo do tempo são iguais a zero (HILL et al, 

2003, STOCK e WATSON, 2004 e WOOLDRIDGE, 2005). 

Ao analisar os resultados dos testes de causalidade de Granger para as variáveis DCAMBIO 

e DSALBRA utilizando até cinco defasagens não foi possível rejeitar a hipótese nula, ou seja, a 

variável DCAMBIO com duas defasagens não tem influência sobre a variável DSALBRA. Com 

relação a causa e efeito da variável DSALBRA, os resultados apontaram que ao considerar duas, 

três e quatro defasagens, não foi possível verificar que os salários causem variações em DCAMBIO. 

Por outro lado, ao analisar a variável DSALBRA com cinco defasagens, os resultados sugerem 

influencia causal na variável DCAMBIO. Em contrapartida, Romanatto et al (2008) ao analisar a 

relação entre taxa de câmbio e salários, durante os anos de 1990, encontraram evidências de que 

apreciações de câmbio estão associadas a ganhos de salário real, corroborando a ideia proposta por 

Carlin e Soskice (1990) de que os salários tenham obtido ganhos juntamente com a vigência de 

uma taxa de câmbio mais baixa. 

                              Tabela 2.5 - Teste de causalidade de Granger (F) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Para estudar a relação entre a taxa de câmbio e salários na economia brasileira utilizando os 

modelos propostos por Canitrot e Rozenwurgel (1986), Rocha (1997) e Carlin e Soskice (1990), 

serão utilizadas as séries históricas para representar os salários  𝑤𝑅  por meio da variável 

LSALBRA, (logaritmo dos salários da economia brasileira) e como proxy para a taxa de câmbio 

real 𝑒𝑅, utiliza-se a variável LCAMBIO (logaritmo da taxa de câmbio). 

small

DCAMBIO (2) 0.8952 0.887

DCAMBIO (3) 0.9798 0.976

DCAMBIO (4) 0.9208 0.899

DCAMBIO (5) 0.9848 0.978

lag DCAMBIO

small

DSALBRA(2) 0.0747 0.053

DSALBRA(3) 0.1574 0.109

DSALBRA(4) 0.2380 0.157

DSALBRA(5) 0.0584 0.016

DSALBRA
lag
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Os testes econométricos foram realizados com a utilização dos softwares STATA-13 e 

OxMetrics 5.1. Para analisar a estacionariedade das variáveis foram efetuados os testes de Dickey 

Fuller e Phillips-Peron. Conforme Hill et al (2003), Stock e Watson (2004) e Wooldridge (2005) 

na utilização de séries temporais econômicas, geralmente utiliza-se o logaritmo ou variação do 

logaritmo para os cálculos, pois essas séries apresentam um crescimento aproximadamente 

exponencial, ou seja, em um período mais longo de tempo a série tende a aumentar de forma 

elevada, e o logaritmo da série cresce aproximadamente de forma linear, além disso, o desvio 

padrão das séries é proporcional a seu nível, podendo ter a tendência  constante. 

Tabela 2.6 - Testes ADF e Phillips-Peron 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Sendo assim, é possível verificar, na tabela 2.6, que o logaritmo das variáveis em nível 

(LCAMBIO e LSALBRA) apresenta raiz unitária, isto é, aceita-se a hipótese nula de não-

estacionariedade. Sendo assim, para eliminar o efeito da raiz unitária optou-se por analisar as 

variáveis em primeira diferença. Os resultados das variáveis em primeira diferença, representadas 

pelas siglas DCAMBIO e DSALBRA indicam serem estacionárias. Os valores das estatísticas ADF 

e Philips-Peron foram, em módulo, maiores do que os valores críticos no nível de 5% de 

significância. 

               Tabela 2.7 - Testes de determinação do número de defasagens 

Lag LR FPE AIC HQIC SBIC 

0   .003895 .127588 .154896 .1974 

1 171.45 .000256 -2.59655 -2.51463 -2.38712 

2 30.687 .000175* -2.97467* -2.83813* -2.62561* 

3 52.984 .000184 -2.92964 -2.73849 -2.44096 

4 10.291 .000177 -2.96782 -2.72205 -2.33951 

5 22.788 .000196 -2.87246 -2.57209 -2.10454 

6 64.473 .000202 -2.84658 -2.49159 -1.93904 

7 66.292 .000208 -2.82374 -2.41413 -1.77657 

8 13.115* .000193 -2.90899 -2.44477 -1.72219 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Variável LCAMBIO LSALBRA DCAMBIO DSALBRA LCAMBIO LSALBRA DCAMBIO DSALBRA

Estatistica 

de teste
-1.591 -2.544 -6.707 -13.745 -6.728 -5.774 -52.998 -109.408

Valor 

crítico 5%
-2.912 -2.916 -2.912 -2.912 -13.484 -13.436 -13.484 -13.484

ADF Phillips-Peron
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Para analisar a relação entre as variáveis LCAMBIO e LSALBRA é preciso definir a 

quantidade correta de defasagens (lags) a ser utilizada no modelo. De acordo com Johansen (1988), 

Hill et al (2003), Stock e Watson (2004) e Wooldridge (2005), as medidas mais adequadas para 

determinação do número de defasagens são por meio dos testes de critério de informação de Razão 

de Verossimilhança (LR), Akaike Information Criterion (AIC) e Schwarz Bayesian Information 

Criterion (SBIC). Conforme tabela 2.7, é possível verificar que os testes FPE (final prediction 

error), AIC, HQIC e SBIC sugerem a utilização de um modelo com duas defasagens. No entanto, 

o teste LR aponta a utilização de oito defasagens. Logo, devido à predominância dos testes é 

analisado o modelo com duas defasagens. 

                                    Tabela 2.8 - Teste de cointegração de Johansen 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Ao analisar o modelo considerando duas defasagens, conforme sugerido pelos testes FPE. 

AIC, HCQI e SBIC, foi realizado o teste de cointegração de Johansen, na qual se verifica que não 

existe cointegração entre as variáveis LSALBRA e LCAMBIO e suas defasagens, sugerindo que 

as variáveis não possuam algum tipo de relação no longo prazo. Por outro lado, Romanatto et al 

(2008) ao analisarem a década de 90, percebem que existe a cointegração entre as variáveis do 

modelo, que após a estimação por VAR e VEC, verificaram a existência de uma relação negativa 

entre salários e taxa de câmbio. 

 

2.6 Conclusão 

 A importância da relação entre a taxa de câmbio e salários na economia brasileira é um 

ponto significativo para fins de políticas que analisem a geração de empregos e desenvolvimento 

do comércio internacional. Os impactos dessa relação são significativos para diversos setores da 

economia mundial e para os agentes econômicos. O estudo do comportamento dos índices ao longo 

do tempo e seus resultados são relevantes para a tomada de decisões no campo de políticas públicas, 

bancos comerciais, bancos de investimento, agências governamentais, entre outros que utilizam 

informações relativas a competitividade, distribuição de renda, taxa de câmbio e salários. 

Tabela 3: Teste de Cointegração de Johansen

2

rank critical value 5% trace statistic

0 15.41 6.4815*

1 3.76 2.5065

2

nº defasagens
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 Foram realizados testes para analisar a estacionariedade da taxa de câmbio e dos salários 

utilizando testes de Dickey Fuller e Phillips-Peron e para induzir a estacionariedade das variáveis 

foi realizado o teste em primeira diferença. Em seguida, para validar o número de defasagens mais 

adequado ao modelo foram realizados os testes de critério de informação, os quais sugeriram a 

utilização de um modelo com duas defasagens. Assim, foram efetuados os testes de Johansen, para 

verificação da existência de cointegração, e não foram encontradas evidências de cointegração 

entre as variáveis, sugerindo que no período analisado não é possível concluir que exista algum 

tipo de relação entre a taxa de câmbio e os salários para a economia brasileira. 

Conforme a teoria apresentada sobre os modelos que apresentam a relação entre taxa de 

câmbio e salários, não existe consenso no sentido de causa e efeito entre as variáveis. Para Canitrot 

e Rozenwurgel (1986) e Carlin e Soskice (1990) a variável dependente é o salário real, já para 

Rocha (1997), a variável dependente é a taxa de câmbio real. Consequentemente, os testes de 

causalidade de Granger sugerem que os salários ao longo do tempo causam variações na taxa de 

câmbio. 

 As limitações da pesquisa estão relacionadas ao período de análise e disponibilidade dos 

dados para a economia brasileira. Para apresentar resultados consistentes foi importante restringir 

a pesquisa a dados após a década de 90, afim de representar a realidade econômica e as variações 

da taxa de câmbio flutuante, caso contrário os testes poderiam apresentar distorções nos resultados 

Como sugestão para futuras pesquisas seria importante buscar analisar os dados com 

periodicidade mensal e relativos a outras economias. Além disso, seria importante incorporar outras 

variáveis que possam influenciar essa relação; por exemplo, a taxa de emprego e produtividade. 
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3 COMPETITIVIDADE E CAPITAL INTELECTUAL DAS NAÇÕES: Reapreciando o 

papel das condições de inovação e sofisticação e das medidas de austeridade. 

 

 

RESUMO 

 

O desenvolvimento econômico, a geração de riqueza e a competitividade são assuntos amplamente 

discutidos, e nas últimas décadas, os estudos sobre fatores intangíveis e seus impactos no 

desenvolvimento têm despertado a atenção da comunidade acadêmica, em especial, os relacionados 

com o capital intelectual das organizações. Adicionalmente, surgiram outros estudos sobre o capital 

intelectual ao nível nacional, nos quais o foco é a mensuração de fatores intangíveis, que geram 

riqueza para as nações. Surgiram modelos da literatura do capital organizacional, para mensurar e 

analisar esses fatores. Esses modelos  consideram que a riqueza nacional é composta pela riqueza 

financeira e pelo capital intelectual, e a capacidade de geração de riqueza que,  influenciada pelo 

nível do capital intelectual, está associada à competitividade. Assim, o trabalho tem como objetivo 

analisar a influência do capital intelectual e seus componentes na riqueza nacional dos países da 

União Europeia. Para isso, são apresentados os principais modelos de capital intelectual no nível 

nacional e as principais métricas existentes para a mensuração da competitividade das nações. Em 

seguida, com base nos modelos analisados é construída uma nova proposta de modelo conceitual 

que busca analisar o efeito moderador da competitividade, por meio dos fatores de inovação e 

sofisticação, na relação entre capital intelectual e riqueza nacional. Para validação e teste do modelo 

é utilizada a metodologia de dados em painel e são realizados os testes para validação do modelo. 

Os resultados do terceiro capítulo mostram que não existe um consenso entre as estimações 

efetuadas da influência do capital humano na riqueza nacional; no entanto, é consenso entre os 

modelos que o capital estrutural não mostra evidências da influência sobre a riqueza nacional. Por 

outro lado, o capital relacional se mostrou positivo e significativo em todos as estimações 

realizadas. Na análise do efeito moderador da competitividade, por meio dos fatores de inovação e 

sofisticação, os resultados foram positivos na relação do capital humano com a riqueza nacional, 

exceto pela estimação por efeitos aleatórios. E na análise do efeito moderador na relação do capital 

relacional com a riqueza nacional, os resultados mostram evidências de um efeito positivo nas 

estimações, exceto pela estimação de painel dinâmico. Ou seja, apesar das evidências de um efeito 

moderador positivo entre inovação e sofisticação e a relação do capital humano e relacional com a 

riqueza nacional, não podemos assumir que exista um efeito moderador sobre a relação entre 

capital intelectual e riqueza nacional. 

 

 

 

Palavras-chave: Capital Intelectual; Capital Estrutural; Capital Humano; Capital Relacional; 

Competitividade. 
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3.1 Introdução 

A riqueza de uma nação está habitualmente baseada em bens tangíveis. No mundo ocidental 

o capital é analisado sob a perspectiva do capital financeiro, ao passo que nos países do oriente, o 

principal entendimento do capital é baseado na propriedade. No entanto, uma nova visão de riqueza 

e crescimento está sendo muito discutida; o crescimento baseado em conhecimento (Lin e 

Edvinsson, 2010). Com isso, surge a necessidade de entendimento destes novos tipos de capital e 

da sua importância para o crescimento da nação e para a competitividade nacional.  

Malhotra (2001) relata que a avaliação tradicional do desempenho econômico nacional se 

baseou na compreensão do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em termos de fatores 

tradicionais de produção: a terra, o trabalho e o capital. Devido a esta nova perspectiva dada ao 

crescimento e riqueza de uma nação, percebe-se o rápido crescimento de nações com investimentos 

elevados em tecnologias de informação e comunicação. 

Para Edvinsson (2004), o capital intelectual consubstancia a possibilidade de geração de 

ganhos futuros, bem como uma oportunidade de ganho futuro, de forma sustentável. O capital 

intelectual de uma nação é composto por conhecimento, sabedoria, capacidade e especialização, 

que proporcionam a um país uma vantagem competitiva em relação a outros países e determinam 

o seu potencial de crescimento futuro. 

O capital intelectual foi definido por Stewart (1997) como material intelectual, 

conhecimento, informação, propriedade intelectual e experiência. Habilidades essas que podem ser 

colocadas em prática para a criação da riqueza. Edvinsson (1997) reconheceu o capital intelectual 

como um conjunto de ativos intangíveis: recursos, competências e capacidades, que não apenas 

aumentam o desempenho das organizações, mas também proporciona a criação de valor. 

A velocidade dos avanços tecnológicos em poder computacional e novas formas e 

tecnologias de comunicação estão transformando a natureza do conhecimento, habilidades, talentos 

e know-how das pessoas em seu ambiente de trabalho. A realidade do mercado global faz surgir a 

necessidade de um profissional diferenciado, que tenha competências, atitudes e agilidade 

intelectual que se adaptem ao ambiente tecnológico e de pensamento crítico na qual estão inseridos 

(BONTIS, 2004). 

Nos últimos anos, os estudos sobre capital intelectual e conhecimento, tem atraído um 

número cada vez maior de interessados, não somente dos acadêmicos e gestores de grandes 
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organizações, mas também por parte do governo para tomadas de decisões nas políticas públicas e 

de desenvolvimento dos países (LIN e EDVINSSON, 2010a). 

No entanto, a maioria dos estudos relacionados ao capital intelectual vem sendo analisada 

especificamente para interesse das organizações, com o objetivo de explicar as diferenças entre o 

valor contábil e o valor de mercado destas e mostrar uma possível fonte de vantagem competitiva 

nas empresas (BONTIS, 2001; EDVINSSON, 1997). 

Atualmente, estão surgindo abordagens que tentam aplicar essa metodologia de forma mais 

ampla, com o objetivo de comparar o capital intelectual em nível regional ou nacional. Essas 

abordagens são basicamente tentativas de aplicar os modelos criados para as organizações aos 

níveis regionais ou nacionais. (LIN e EDVINSSON, 2010a) 

O conceito de capital intelectual é uma nova forma de pensar sobre novas formas de riqueza 

econômica. O conhecimento é considerado a base para obtenção de sucesso e vantagens 

competitivas (BONTIS, 2004; EDVINSSON, 2004; MALHOTRA, 2001). Na economia baseada 

em conhecimento, a riqueza criada por uma nação está diretamente ligada ao conhecimento e 

capital intelectual. O principal ponto é mostrar que esse capital intelectual gera crescimento, 

riqueza e competitividade (BRONISZ et al, 2014). 

Este estudo tem como objetivo principal analisar a influência do capital intelectual e seus 

componentes na riqueza nacional dos países da União Europeia, e como objetivos específicos, 

apresentar os principais modelos de capital intelectual em nível nacional, as principais métricas 

existentes para a mensuração da competitividade das nações, o desenvolvimento de uma nova 

proposta de modelo conceitual que busque evidenciar com mais clareza a riqueza nacional e efetuar 

a analise econométrica de todos os componentes, utilizando a metodologia de dados em painel. 

O estudo é relevante para os países que buscam a prosperidade econômica e sustentável, 

pois precisarão medir e gerenciar seu capital intelectual. Um elevado índice de capital intelectual 

proporciona um aumento da qualidade de vida de sua população (MALHOTRA,2001). Além disso, 

a pesquisa busca contribuir para a literatura sobre capital intelectual e competitividade para 

satisfazer a necessidade de mais estudos em nível macroeconômico, pois grande parte da literatura 

referente ao capital intelectual nacional advém dos conceitos organizacionais, e a maioria dos 

estudos busca analisar principalmente os bens intangíveis de uma organização. Este estudo 

pretende contribuir para a literatura do capital intelectual, apresentando e mensurando os conceitos 
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de bens intangíveis em nível nacional, assim como trazer novas métricas para elaboração de uma 

proposta de modelo conceitual que busque evidenciar com mais clareza a riqueza nacional. 

O trabalho encontra-se estruturado de acordo com os seguintes itens: o primeiro apresenta 

a contextualização sobre o tema a ser abordado, os principais objetivos e a contribuição para a 

literatura. A segunda parte é composta de uma revisão da literatura sobre os conceitos de capital 

intelectual nacional, as principais tipologias utilizadas, o detalhamento dos principais modelos 

utilizados, um levantamento teórico sobre a competitividade, as principais instituições que o 

analisam e os indicadores e variáveis utilizados. No item três, a partir da revisão da literatura e as 

hipóteses levantadas, é apresentada uma proposta de modelo conceitual com objetivo de analisar a 

influência do capital intelectual e suas componentes na riqueza nacional. O quarto tópico explica a 

metodologia utilizada, as variáveis selecionadas para teste do modelo por meio de painéis 

fixos/aleatórios. O quinto item apresenta os resultados e a análise dos testes efetuados. No item seis 

são demonstradas as conclusões da pesquisa, limitações e sugestões de pesquisas futuras. 

 

3.2 Revisão da literatura 

O capital intelectual nacional é reconhecido como a mais importante fonte de produtividade 

e competitividade de uma nação. Diversas organizações, incluindo o Banco Mundial reconhecem 

que o investimento em capital intelectual é um fator crucial para determinar a riqueza nacional, o 

crescimento econômico, criação de empregos e padrão de vida dos cidadãos (UZIENE, 2014). 

A seguir são apresentados os conceitos de riqueza nacional (capital financeiro), capital 

intelectual nacional, as principais tipologias utilizadas e o detalhamento dos principais modelos de 

capital intelectual que servem como base para a realização desse estudo. Em seguida é apresentado 

um levantamento teórico da competitividade, as principais instituições e métricas utilizadas para 

análise da competitividade nacional e as hipóteses levantadas. 

 

3.2.1 Riqueza Financeira (Capital Financeiro) 

A riqueza de uma nação sempre foi baseada em bens tangíveis. No mundo ocidental o 

capital é resumido somente ao capital financeiro. Para os países do oriente o principal entendimento 

do capital é a terra. No entanto, com essa mudança de paradigma, e a necessidade do entendimento 

dos novos tipos de capital focados no conhecimento, as nações estão aumentando seus gastos em 

bem-estar, saúde, educação, P&D e segurança. (LIN e EDVINSSON, 2010) 
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Para Bontis (2004) a principal métrica utilizada para demonstrar a riqueza financeira de 

uma nação é o seu PIB per capita ajustado para as diferenças de poder de compra entre as nações. 

Segundo Lin e Edvinsson (2010), o capital financeiro é dado pelo PIB, dívida externa, produção 

industrial e inflação. 

Lin e Edvinsson (2008), compararam o capital intelectual de 40 países, utilizando 29 

indicadores e analisaram as economias dos países nórdicos, entre 1994 e 2005. Analisando os sub 

índices do capital intelectual, percebe-se que o capital financeiro ocupa o primeiro lugar entre todos 

os tipos de capital, ou seja, o desempenho financeiro é o maior benefício desses países. 

Para Lin e Edvinsson (2010), o capital financeiro é representado por um único indicador: o 

logaritmo do PIB per capita ajustado pela paridade do poder de compra. Consideram que essa é a 

forma mais comum de mensuração da riqueza financeira de uma nação. 

Bontis (2004), em sua análise do capital intelectual de dez países árabes, para avaliar o 

capital financeiro dos países árabes versus os países membros da OCDE, comparou o PIB per 

capita e verificou que o PIB per capita médio dos países árabes em 1999 foi de USD 7.238, 

enquanto o PIB per capita dos países membros da OCDE foi de USD 22.020. Em seguida, analisou 

que 20% do poder de explicação da riqueza financeira é assegurada por via do capital intelectual, 

verificando que Kuwait e Omã são os países que possuem o maior índice de capital financeiro e 

concluindo que existe uma relação de tipo positivo entre capital financeiro e capital intelectual 

nacional. 

Uziene (2014) na análise do capital intelectual dos países bálticos em relação a 28 países 

europeus mais a Noruega, no período de 2007 a 2011, utilizou PIB per capita para a análise do 

capital financeiro e percebeu que entre os países analisados, a Estônia tem o maior capital 

financeiro, em linha com o melhor resultado de capital intelectual da região. 

 

3.2.2 Capital Intelectual Nacional: Tipologias de capital 

Os estudos iniciais do capital intelectual nacional consistem basicamente na aplicação dos 

modelos utilizados nas organizações transformados em modelos utilizados em cada país. Devido 

ao fato de o capital intelectual ser reconhecido como um fator importante na determinação do 

crescimento de uma nação, os estudos em nível nacional começaram a tomar força e se tornaram 

uma nova área de estudo com foco principal em entender e mensurar os fatores intangíveis que 

influenciam a riqueza de uma nação (STAHLE e STAHLE, 2006). 
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O capital intelectual de uma nação requer a articulação de um sistema de variáveis que 

possibilite descobrir e analisar a riqueza intangível de um país (Bontis, 2004). Estudos vêm sendo 

realizados com o objetivo de definir um caminho adequado para a avaliação do capital intelectual 

das organizações e nações. Existem inúmeros modelos desenvolvidos, embora ainda não haja uma 

definição de qual modelo é mais adequado e representa de forma mais clara o capital intelectual 

das nações. Os subcomponentes que formam o capital intelectual são discutidos pelos autores e 

cada modelo apresenta uma forma específica de demonstrar os componentes do capital intelectual. 

Tabela 3.1 - Dimensões do capital intelectual nacional 

Autor Ano Conceito Dimensões 

Bontis, N. 2004 

Valores ocultos dos indivíduos, empresas, 

instituições, comunidades e regiões que são 

fontes atuais e potenciais para a criação de 

riqueza. 

• Capital humano 

• Capital de processos 

• Capital renovável 

• Capital de mercado 

Andriessen, 

D.G., e Stam, 

C.D. 

2004 

Todos os recursos intangíveis disponíveis 

para um país ou região que em conjunto são 

capazes de produzir benefícios futuros. 

• Capital humano 

• Capital estrutural 

• Capital relacional 

Wezniak, D. 2007 

Valores ocultos de indivíduos, empresas, 

instituições, comunidades e regiões que são 

fontes atuais e potenciais para a criação de 

riqueza.  

• Capital humano 

• Capital estrutural 

• Capital relacional 

• Capital de renovável 

Stam, C., e 

Andriessen, D.  
2009 

Todos os recursos intangíveis disponíveis 

para uma organização, que proporcionam 

vantagem relativa e que combinados são 

capazes de produzir benefícios futuros. 

• Capital humano 

• Capital estrutural 

• Capital relacional 

Lin, C. Y., e 

Edvinsson, L. 

Lin, C, Y. e 

Edvinsson, L. 

2008 

 

2010 

Material intelectual, conhecimento, 

informação, propriedade intelectual e 

experiência que podem ser usados para criar 

riqueza e ganhos futuros. 

• Capital humano 

• Capital de mercado 

• Capital de processos 

• Capital renovável 

Ruiz, V. R. L., 

et al.  

Navarro, J. L. 

A., et al. 

2011 

Valor da produção oculta ou não material, 

decorrente de fatores como o 

desenvolvimento de seus habitantes, 

qualidade de vida e bem-estar e progresso 

tecnológico. 

• Capital humano 

• Capital não humano 

(estrutural) 

• Capital não-explicito 

Käpylä, J., 

Kujansivu, P., 

e Lönnqvist, 

A.  

2012 

Conhecimento nacional e capacidade de 

conhecimento envolvida nos processos de 

criação de valor de uma sociedade. 

• Capital humano 

• Capital estrutural 

• Capital relacional 

• Capital social 

Phusavat, K., 

Comepa, N.,  
2012 

Valor intangível e recursos gerados para 

agregar mais valor a uma nação. 
• Capital humano 

• Capital relacional 

• Capital estrutural 

• Capital renovável 
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Dumitrascu, R. 

A., e 

Dumitrascu, V. 

Seleim, A., e 

Bontis, N. 

2013 

Capacidade do país ou região de converter 

conhecimento e ativos intangíveis em 

riqueza (valor econômico). 

• Capital humano 

• Capital estrutural 

• Capital relacional 

Užienė, L. 2014 

N/A • Capital humano 

• Capital de processos 

• Capital de mercado 

Chahal, H., e 

Bakshi, P. 
2016 

Conjunto de ativos intangíveis, como 

recursos, competências e capacidades que 

aumentam o desempenho organizacional e 

resultam em criação de valor. 

• Capital humano 

• Capital estrutural 

• Capital relacional 

Macerinskiene, 

I., 

Macerinskas, 

J., e 

Aleknaviciute, 

R. 

2016 

Elemento essencial da criação de riqueza, 

fonte de vantagem competitiva e um fator 

que determina o potencial de crescimento 

futuro, um recurso que capacita o 

desenvolvimento econômico, social e 

ambiental. 

• Capital humano 

• Capital estrutural 

• Capital relacional 

• Capital social 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os principais modelos utilizados para analisar o capital intelectual das nações derivaram do 

modelo organizacional Skandian Navigator. Em 1996, o governo sueco produziu um relatório 

chamado “Bem-estar e Seguridade” onde era possível ver a análise da riqueza oculta do país, por 

meio da utilização do modelo desenvolvido por Edvinsson (1997). 

Para Andriessen e Stam (2004), Stam e Andriessen (2009), Seleim e Bontis (2013) e Chahal 

e Bakshi (2016), o capital intelectual se divide em capital humano, capital relacional e capital 

estrutural. Käpylä, et al (2012) acrescentam o capital social à composição do capital intelectual 

nacional, Salonius e Lönnqvist (2012) exemplificam o capital intelectual composto por capital 

humano, capital relacional, capital estrutural e demonstram que o capital social é um conceito que 

possibilita a integração entre os três tipos de capital existentes. 

Andriessen e Stam (2004) realizaram um estudo sobre o capital intelectual da União 

Europeia com o objetivo de avaliar o nível do capital intelectual europeu com base nas prioridades 

definidas na Agenda de Lisboa, no período de 1999 a 2001. Os autores concluíram que podem ser 

identificados três grupos de países: “The leaders” composto pelos países nórdicos (Suécia, 

Dinamarca e Finlândia); “The challengers” formado por Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, 

Alemanha, França, Áustria, Reino Unido e Irlanda e “The laggard” grupo formado por Itália, 

Espanha, Portugal e Grécia. Contudo, percebe-se um crescimento contínuo do capital intelectual 

nesses países ao longo do tempo. No entanto, ao realizar uma comparação com os principais 
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concorrentes (Estados Unidos e Japão) é possível verificar um atraso por parte dos estados-membro 

da União Europeia. 

Seleim e Bontis (2013), examinaram a relação entre capital intelectual e desempenho 

econômico de 148 países em desenvolvimento e os resultados mostraram que o capital intelectual 

nacional pode explicar 70% da variação do desempenho econômico desses países. 

Ruiz et al, (2011) aplicaram o modelo proposto a 82 países, com base na disponibilidade 

de dados, analisando o período de 2006. Os resultados mostraram que os países com maior capital 

intelectual foram Luxemburgo, Islândia, países escandinavos, Estados Unidos, Reino Unido e 

Irlanda, enquanto os países com menor capital intelectual foram os países da África subsaariana, 

com exceção da África do Sul. 

Para Wezniak (2007), o capital intelectual é composto de capital humano, capital relacional, 

capital estrutural e capital renovável. Seguindo a mesma linha de estudo, Užienė (2014) considera 

em seu modelo que o capital intelectual é composto de capital humano, capital de mercado, capital 

de processo e capital renovável. 

Wezniak (2007) analisou o capital intelectual para os países disponíveis na base de dados 

Eurostat, para o ano de 2005, e verificou uma correlação significativa entre capital intelectual e 

PIB per capita, indicando que existe um grau significante de informação contida no indicador de 

capital intelectual. Utilizando a mesma metodologia, Uziene (2014) buscou analisar as 

peculiaridades do capital intelectual dos países bálticos em relação a 28 países europeus mais a 

Noruega, no período de 2007 a 2011. Os resultados mostraram que a Estônia segue a liderança 

entre os países bálticos, muitas vezes estando acima da média europeia de capital intelectual. 

Lin e Edvinsson (2008), adaptaram o modelo organizacional e separaram o capital 

intelectual em: capital humano, capital de mercado, capital de processos, capital renovável e capital 

financeiro. Utilizando essa metodologia, os autores compararam o capital intelectual de 40 países, 

utilizando 29 indicadores e analisaram as economias dos países nórdicos, entre 1994 e 2005. Os 

resultados confirmaram a percepção de que os países nórdicos têm um alto nível de capital 

intelectual nacional e a classificação obtida foi Suécia em 1º, Finlândia em 2º, Dinamarca em 4º, 

Noruega em 6º e Islândia em 7º. 

Malhotra (2003), Bontis (2001; 2004), Lazuka (2012), Phusavat et al (2012) e Spahic 

(2014), acreditam que a riqueza de uma nação é composta pela riqueza financeira e capital 

intelectual, utilizando o modelo criado por Bontis (2001), com dois níveis de subdivisão do capital 
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intelectual. Primeiro dividiram o capital intelectual em capital humano e capital estrutural. Em 

seguida, subdividiram o capital estrutural em capital de mercado e capital organizacional e por fim, 

o capital organizacional foi separado em capital renovável e capital de processos. 

Bontis (2004) analisou o capital intelectual de dez países árabes e concluiu que 20% do 

poder de explicação da riqueza financeira é dada pelo capital intelectual, além disso concluiu que 

Kuwait e Jordânia têm o mais alto nível de capital intelectual nacional. 

Phusavat, et al, (2012), examinaram as inter-relações entre capital intelectual e 

desenvolvimento econômico na Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas e Singapura e 

identificaram que aparentemente existe uma relação positiva entre o capital intelectual nacional e 

o PIB per capita. 

Sendo assim, é levantada a seguinte hipótese: 

Hipótese 1:  O capital intelectual influencia positivamente a riqueza nacional. 

As definições de capital intelectual têm diferentes entendimentos e diversas formas de 

mensuração e interpretação. Não existe um único modelo ou interpretação, no entanto, existem 

pontos em comum nos modelos analisados. Diferentes tipologias de abordagem do capital 

intelectual foram desenvolvidas nas últimas décadas. Porém, as abordagens baseadas no modelo 

Skandian Navigator são predominantes, principalmente a tipologia utilizada por Andriessen e Stam 

(2004), Stam e Andriessen (2009), Seleim e Bontis (2013) e Chahal e Bakshi (2016). 

Com base nas tipologias existentes relacionadaos ao capital intelectual, a seguir são 

apresentadas as definições dos conceitos que compõem o capital intelectual de acordo com os 

modelos analisados. 

 

3.2.2.1 Capital Humano 

O conhecimento obtido ao longo da vida, o conhecimento dos cidadãos, suas habilidades e 

capacidades, educação e criatividade são conhecidos como capital humano. São as habilidades 

individuais que possibilitam atingir as metas nacionais (BONTIS, 2004; NAVARRO et al, 2011). 

Para Malhorta (2003), esse tipo de capital consiste no conhecimento dos fatos, leis e 

princípios além do conhecimento relacionado ao trabalho em equipe, e outras habilidades de 

comunicação e especializações. O autor acredita que a educação é a base para a criação de capital 

humano e nesse conceito incluem-se a sabedoria, expertise, intuição e a habilidade dos indivíduos 

agregarem valor pela criação de metas e objetivos. 
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As nações buscam a prosperidade econômica e a sustentabilidade; para isso terão que se 

preocupar em medir e gerenciar o seu capital intelectual. À medida que ocorre um aumento na 

qualidade do capital humano, consequentemente existe a melhoria no capital de mercado, de 

processos e renovável, melhorando a qualidade de vida da população. Ou seja, o capital humano 

representa o impulso necessário para a criação de valor e a riqueza nacional (MALHOTRA, 2001) 

Andriessen e Stam (2004) realizaram um estudo sobre o capital intelectual da União 

Europeia com o objetivo de avaliar o nível do capital intelectual europeu com base nas prioridades 

definidas na Agenda de Lisboa, no período de 1999 a 2001 e encontraram uma correlação 

estatisticamente significante entre o PIB per capita e os investimentos em capital estrutural. No 

entanto, não foi verificada uma relação significante entre o PIB per capita e o investimento em 

capital humano. Concluindo que, em termos per capita, países mais ricos não investem mais em 

capital humano do que países mais pobres, mas em termos absolutos o investimento dos países 

mais rico é maior. 

 Stam e Andriessen (2009) fizeram o mesmo tipo de análise no período de 1995 a 2007 e 

verificaram que existe uma correlação estatística significativa entre os investimentos feitos em 

capital humano e o nível do capital intelectual. Além disso, perceberam que o capital humano e o 

estrutural andam juntos. Ou seja, os países com níveis mais elevados de capital humano e estrutural 

são líderes em capital intelectual, e por outro lado, os países com baixos níveis de capital humano 

e estrutural, têm uma defasagem em relação ao capital intelectual. 

Bontis (2004), ao analisar o capital intelectual de 10 países árabes concluiu que o capital 

humano é preponderante para a prosperidade e riqueza financeira de uma nação, sendo que 20% 

do poder de explicação da riqueza financeira é associável ao capital intelectual.  

Seleim e Bontis (2013), examinaram a relação entre capital intelectual e desempenho 

econômico de 148 países em desenvolvimento e os resultados mostraram que o capital humano de 

uma nação tem uma correlação positiva com o desempenho econômico e com o capital estrutural. 

Uziene (2014) buscou analisar as peculiaridades do capital intelectual dos países bálticos 

em relação a 28 países europeus mais a Noruega, no período de 2007 a 2011. Os resultados 

mostraram que a Estônia segue a liderança entre os países bálticos, muitas vezes estando acima da 

média europeia. Essa liderança é dada pela habilidade do país em manter um alto nível de capital 

humano, entre outros fatores. 
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Schwab (2016) aponta para a importância do capital humano no apoio das mudanças 

estruturais e revitalização da indústria. As nações precisam se preocupar com educação, habilidades 

e mercado de trabalho para aumentarem a produtividade e, consequentemente, a competitividade. 

Sendo assim, é levantada a seguinte hipótese: 

Hipótese 1a:  O capital humano influencia positivamente a riqueza nacional. 

 

3.2.2.2 Capital Estrutural 

Este tipo de capital é denominado pelo mecanismo e estrutura de uma organização que 

proporciona e dá suporte aos funcionários com objetivo de otimizar o desempenho intelectual. 

(BOLLEN et al, 2005). 

Para Edvinsson (1997) o capital estrutural é um conjunto de conhecimento não humano, 

armazenado nos sistemas, base de dados e programas de uma organização. Bontis (2004) 

acrescenta que um indivíduo em uma organização nunca poderá atingir o potencial máximo do seu 

sistema se os procedimentos utilizados forem insatisfatórios. 

Ruiz et al, (2011) aplicaram o modelo proposto em 82 países, com base na disponibilidade 

de dados, analisando o período de 2006 e perceberam que para os países analisados, o capital 

estrutural representa 96.6% do capital intelectual, enquanto o capital humano representa somente 

3.4%. 

Malhotra (2003) define que o capital estrutural é o capital intelectual não visível na 

organização nacional e nas suas estruturas tecnológicas, correspondendo aos ativos de 

conhecimento que sobram sem considerar o capital humano. Para Malhotra (2003) e Bontis (2004) 

o capital estrutural é composto de capital organizacional e capital de mercado. Ao contrário do que 

sucede com o capital humano, o capital estrutural pode fazer parte integrante de uma nação e pode 

ser negociado. 

Para Edvinsson (1997) o capital organizacional, integrante do capital estrutural, é composto 

em partes do que foi criado pela organização com a utilização do capital humano. Para Malhotra 

(2003) e Phusavat et al, (2012), o capital organizacional é a capacidade conferida por: estruturas 

organizacionais; hardware; software; base de dados; patentes; marca registrada e tudo que possa 

dar suporte à inovação e à produtividade além de proporcionar e transmitir conhecimento. Malhotra 

(2003), Bontis (2001; 2004), Lazuka (2012), Phusavat, et al, (2012) e Spahic (2014) ainda 

consideram que o capital organizacional é composto do capital de processos e renovável, e o capital 
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de processos abrange os recursos de conhecimento não humanos de uma nação, integrado à 

infraestrutura do país (LIN e EDVINSSON, 2010). Já o capital renovável reflete a capacidade e os 

investimentos atuais para um futuro crescimento. 

O capital estrutural representa o conhecimento institucionalizado e a experiência codificada 

armazenada em bancos de dados e arquivos que um país pode acumular. Além disso, reflete a 

capacidade de inovação e o esforço para obter um elevado progresso cientifico e tecnológico, que 

resultará no capital estrutural e conhecimento. Esse tipo de capital é obtido por meio de atividades 

de pesquisa e desenvolvimento, resultando em patentes concedidas e royalties recebidos (SELEIM 

e BONTIS, 2013). 

Sendo assim, é levantada a seguinte hipótese: 

Hipótese 1b:  O capital estrutural influencia positivamente a riqueza nacional. 

 

3.2.2.3 Capital Relacional 

Capital de mercado ou relacional se assemelha às redes de relacionamento externas e ao 

capital social, ou seja, representa a capacidade e sucesso de uma nação em oferecer incentivos e 

atrativos para satisfazer as necessidades de clientes internacionais, ao mesmo tempo em que troca 

conhecimento com o resto do mundo. Esse tipo de capital mostra competitividade de um país no 

mercado externo, a qual pode ser mensurada pelos investimentos em relações internacionais e 

exportação de bens e serviços de qualidade (MALHOTRA 2003; BONTIS, 2004). Malhotra (2003) 

acrescenta que essas relações entre os países reforça a habilidade de criar valor por meio do 

conhecimento. 

Andriessen e Stam (2004), ao analisar o capital intelectual da União Europeia, no período 

de 1999 a 2001, verificaram que não existe correlação significativa entre capital relacional (de 

marcado) e outros tipos de capital intelectual. Stam e Andriessen (2009) fizeram a mesma análise 

no período de 1995 a 2007 e perceberam que o capital estrutural e o capital relacional (de mercado) 

andam juntos. 

Bontis (2004), em sua análise do capital intelectual de dez países árabes verificou que existe 

uma associação positiva entre o capital de mercado e o capital de processos, e entre o capital de 

mercado e o capital financeiro. 

Weziak (2007) indica que o capital relacional nacional facilita a cooperação e relação entre 

as nações, promovendo a melhora no desenvolvimento econômico. Ademais, a capacidade de uma 
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nação ter um elevado capital relacional também pode ser expressa sob a forma de sua capacidade 

de atrair investimentos estrangeiros diretos 

Seleim e Bontis (2013) definem o capital relacional como o conhecimento incorporado nas 

relações das nações com o resto das economias mundiais, representando os valores das relações 

entre empresas, governos e parceiros comerciais. Também examinaram a relação entre capital 

intelectual e desempenho econômico de 148 países em desenvolvimento e os resultados mostraram 

que existe uma correlação positiva entre capital estrutural e capital relacional, capital relacional e 

desempenho econômico, capital relacional e capital estrutural, e capital relacional e capital humano. 

Ou seja, investimentos em capital relacional (de mercado) traz benefícios para o desempenho 

econômico, para o capital humano e para o capital estrutural. 

Deste modo, é levantada a seguinte hipótese: 

Hipótese 1c:  O capital relacional influencia positivamente a riqueza nacional. 

 

3.2.3 Competitividade 

A seguir é apresentada uma breve contextualização sobre o conceito e definição da 

competitividade; em seguida são demonstrados os principais indicadores de competitividade 

nacional e sua metodologia. 

 

3.2.3.1 Conceitos 

O termo competitividade é amplamente utilizado em diversas linhas de pesquisa, 

geralmente com o objetivo de entender como melhorar o bem-estar econômico e a distribuição da 

riqueza. Conforme Martin (2003), as principais escolas de pensamento econômico trazem, de 

forma implícita ou explícita, a noção de competitividade nacional, regional e até mesmo 

empresarial. 

A teoria clássica, com a visão de Adam Smith (1776), segundo a qual a divisão do trabalho 

era considerada um fator importante para o crescimento da economia, tinha como base a 

competição livre e seus benefícios para a inovação tecnológica e para a sociedade. David Ricardo 

(1817) com sua teoria do valor do trabalho e o benefício das vantagens comparativas para o 

comércio internacional. A teoria neoclássica, defendia a maximização da utilidade e dos lucros, a 

demanda e oferta e a utilidade marginal. Na abordagem da escola keynesiana, a importância da 

intervenção do estado na economia era enfatizada. 
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Para a microeconomia, a competitividade é analisada com base na capacidade de uma firma 

poder competir, crescer e ser rentável. No nível empresarial, a competitividade é dada pela 

capacidade de uma empresa atender o mercado com preços competitivos e qualidade, mantendo-

se rentável. Quanto mais competitiva for a empresa em relação aos seus rivais, maior será sua 

capacidade de crescimento e aumento da quota de mercado, e por outro lado, empresas não 

competitivas tendem a perder mercado e consequentemente não terem continuidade (MARTIN, 

2003). 

Para a macroeconomia, o conceito de competitividade tem entendimentos variados. No 

entanto, a maioria acredita que a competitividade é baseada na relação entre governo, sociedade e 

empresas, com objetivo de gerar crescimento econômico (MARTIN, 2003). 

Fagerberg (1988) argumenta que as principais abordagens para entendimento da 

competitividade das nações é a análise das diferenças no crescimento do custo de mão de obra, 

considerado como o principal fator que afeta a diferença entre competitividade e crescimento entre 

os países. No entanto, os resultados de seu estudo sugerem que os principais fatores que 

influenciam a competitividade e crescimento das nações são a competitividade tecnológica e a 

habilidade de atender o mercado. 

Porter (1990) define a competitividade como um conceito multidimensional que envolve 

diferentes aspectos, vantagens competitivas, estratégia comercial e resultados, entre outros. A 

prosperidade não é inerente, mas sim criada e dependente da habilidade de inovar e melhorar. 

Segundo Porter (1990), não existe um consenso do significado da competitividade nacional. 

Alguns autores enxergam a competitividade como um fenômeno macroeconômico, influenciado 

pelas taxas de câmbio, taxas de juros, e déficits governamentais. Outros argumentam que a 

competitividade é dada em função de trabalho barato e abundante ou da quantidade de recursos 

naturais. Nas últimas décadas, ganhou força o argumento que a competitividade nacional é dada 

por políticas governamentais: direcionamento, proteção, incentivos a importação e subsídios. 

O único conceito significativo da competitividade a nível nacional é a produtividade. A 

principal meta de uma nação é proporcionar um alto e crescente padrão de vida para a população 

que depende da capacidade das corporações atingirem um alto nível de produtividade (PORTER, 

1990) 

Para Krugman (1994), tentar definir o conceito de competitividade de uma nação é algo 

muito mais problemático que a definição da competitividade empresarial. O principal objetivo de 
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uma corporação é o lucro; ela precisa ter um resultado positivo para pagar seus fornecedores, 

funcionários e outros passivos, caso contrário ela deixará de existir. Ou seja, quando uma empresa 

não é competitiva sua posição de mercado é insustentável e ela deixará de existir. Por outro lado, 

os países que não são competitivos continuarão existindo, independentemente do seu desempenho 

econômico. O resultado da balança comercial pode representar um sinal da competitividade das 

nações, um superávit comercial pode ser um sinal de fraqueza da economia nacional e um déficit 

um sinal de uma economia competitiva. 

A Comissão Europeia demonstrou interesse no estudo da competitividade dos países e 

regiões pertencentes a comunidade europeia. A cada três anos é analisado o grau de evolução da 

competitividade da região. Ao analisar o período entre 1980 e 2003, os testes econométricos 

evidenciaram que a produtividade, medida pelo PIB per capita é convergente entre as regiões 

analisadas. Existe um efeito positivo na intensidade de gastos em pesquisa e desenvolvimento. No 

entanto, não foi possível verificar o efeito do conhecimento humano, do investimento em 

infraestrutura e da especialização da mão de obra (MARTIN, 2003) 

Garelli (2003) conceitua a competitividade de duas formas distintas, por um lado a 

competitividade demonstra a forma como as empresas e nações administram suas competências 

com objetivo de atingir a prosperidade, por outro lado ele define a competitividade como um campo 

da teoria econômica, que constitui os fatos e as políticas que determinam a capacidade de um país 

criar e manter um ambiente sustentável para criação de valor e prosperidade da nação.  

A definição de competitividade nem sempre é muito clara em estudos a nível nacional. Em 

alguns casos a competitividade é usada para delimitar a vantagem competitiva ou até mesmo, de 

forma indevida, a vantagem comparativa entre as nações. Lewis, et al, (2007) definem a 

competitividade como a capacidade de uma nação produzir bens e serviços, com padrões de 

qualidade internacional, de forma mais econômica que outros países. 

Bazavluk (2014) analisa a competitividade da Ucrânia em relação a outras nações, por meio 

de determinantes do capital intelectual utilizando o índice NICI40 (índice de capital intelectual 

para 40 países) e identifica as relações entre os capitais de processos, de mercado, humano, 

financeiro e renovável, concluindo que existe correlação entre o capital intelectual e seus 

componentes, com maior influência do capital de mercado e de processos. Concluindo que o capital 

intelectual é um dos principais fatores que influenciam a competitividade. 
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Para Schwab (2016), competitividade é o conjunto de instituições, políticas e fatores que 

determinam o nível de produtividade de uma economia, que por sua vez define o nível de 

prosperidade que um país pode alcançar. Além disso, o nível de produtividade também determina 

a taxa de retorno de investimentos em uma economia, que é um direcionador importante das taxas 

de crescimento. Ou seja, uma nação mais competitiva tem maior possibilidade de crescimento ao 

longo do tempo. 

 

3.2.3.2 Indicadores 

Países e instituições buscam mensurar o nível de competitividade das regiões ou nações, 

com objetivos específicos. Em geral, buscando melhorar o ambiente econômico. Os indicadores 

mais utilizados com base na pesquisa empírica realizada são calculados pelo Instituto Internacional 

de Desenvolvimento de Gestão (International Institute for Management Development – IMD); 

Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum – WEF). 

O IMD publica periodicamente, desde 1989, o Livro anual de Competitividade (World 

Competitiveness Yearbook – WCY). É considerado um dos primeiros estudos sobre a 

competitividade nacional a nível mundial. O WCY analisa e classifica como os principais países 

gerenciam suas competências para alcançar uma maior prosperidade (IMD, 2017). 

O WEF, desde 2005, publica o Indicador de Competitividade Global - ICG (Global 

Competitiveness Index - GCI). O Relatório Global de Competitividade (The global competitiveness 

report 2016-2017) abrange 138 países. Com base na disponibilidade de dados esses países 

abordados no GCI, em conjunto, são responsáveis por 98% do PIB mundial (SCHWAB, 2016). 

O WCY publicado pelo IMD analisa e classifica a forma com que as principais nações e 

corporações administram suas competências e habilidades para obter um nível elevado de 

prosperidade. O último relatório disponibilizado pelo IMD em 2016 analisou a economia de 61 

países, todos os principais players no mercado internacional. Foram selecionadas mais de 340 

variáveis, com base na literatura econômica, internacional, nacional e regional, e feedback de 

instituições financeiras, governamentais e acadêmicas (IMD, 2017). 

A metodologia utilizada no WCY divide o ambiente nacional em quatro áreas de 

competitividade: desempenho econômico; eficiência governamental; eficiência empresarial e 

infraestrutura. Essas quatro áreas principais são subdivididas em cinco subfatores, cada um 

destacando diferentes peculiaridades da competitividade. Em conjunto, são 20 fatores analisados. 
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Figura 3.1 - Fatores da competitividade IMD 

 
Fonte: elaborado a partir de IMD (2017) 

O WCY utiliza dados quantitativos e qualitativos obtidos de organizações internacionais, 

nacionais e regionais, instituições privadas e uma rede de 55 parceiros do IMD ao redor do mundo. 

São analisadas 342 variáveis, das quais 255 são usadas para calcular o índice geral de 

competitividade. As 87 variáveis restantes são utilizadas como base para os cálculos. O 

desempenho econômico é analisado utilizando 83 variáveis, a eficiência governamental utiliza 73 

variáveis, eficiência empresarial é composto de 71 variáveis e infraestrutura de 115 variáveis. 

Por outro lado, o ICG é composto de 114 indicadores para analisar a produtividade e 

prosperidade de uma nação no longo prazo. Para cálculo do índice são utilizados dados estatísticos 

de organizações reconhecidas internacionalmente, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco 

Mundial, agências especializadas das Nações Unidas, International Telecommunication Union, 

UNESCO e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, o indicador inclui ainda 

indicadores da “World Economic Forum’s Executive Opinion Survey” (SCHWAB, 2016). 

Esses indicadores são agrupados em 12 subcomponentes: instituições, infraestrutura, 

ambiente macroeconômico, saúde e educação primária, ensino superior e treinamento, eficiência 

do mercado de bens, eficiência do mercado de trabalho, desenvolvimento do mercado financeiro, 

disponibilidade tecnológica, tamanho do mercado, sofisticação do negócio, inovação (SCHWAB, 

2016). 
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Figura 3.2 - Os 12 subcomponentes da competitividade 

 
Fonte: elaborado a partir de Schwab (2016) 

Esses subcomponentes são separados em três grupos: requisitos básicos, intensificadores 

de eficiência e fatores de inovação e sofisticação. Cada grupo recebe diferente ponderação 

dependendo do estágio de desenvolvimento de cada economia, medido pelo PIB per capita e a 

participação das exportações de matérias primas (SCHWAB, 2016). 

Embora todos os subcomponentes sejam relevantes para todas as economias, é evidente que 

afetam diferentes economias de diferentes formas, devido aos diferentes estágios de 

desenvolvimento. O ICG considera que no primeiro estágio a economia é impulsionada com base 

em seus recursos naturais e mão-de-obra não qualificada. A manutenção da competitividade nesta 

fase de desenvolvimento depende de instituições públicas e privadas em bom funcionamento, de 

uma infraestrutura bem desenvolvida, de um ambiente macroeconómico estável e de uma 

população com acesso à saúde e educação básica, formando os indicadores de requisitos básicos 
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que são chave para o desenvolvimento de uma economia impulsionada por fatores (SCHWAB, 

2016). 

Conforme uma economia se torna mais competitiva, produtividade e salários aumentam e 

o país passa para um estágio de desenvolvimento orientado pela eficiência, com processos de 

produção mais eficientes e melhor qualidade de produtos e serviços. Nesse estágio a 

competitividade é cada vez mais impulsionada pela melhoria da qualidade do ensino superior e 

treinamento, por mercados de bens eficientes, pelo bom funcionamento do mercado de trabalho, 

por mercados financeiros desenvolvidos, pela capacidade de aproveitar os benefícios das 

tecnologias existentes e por um grande mercado interno ou externo (SCHWAB, 2016). 

Quando o país se desenvolve e atinge a fase de inovação, novamente existe um aumento 

salarial que somente será sustentado se a economia tiver os processos produtivos mais sofisticados 

e mais inovações. O cálculo do ICG leva em conta os estágios de desenvolvimento dos países 

analisados, atribuindo pesos relativos mais altos aos pilares que são mais relevantes para uma 

economia conforme a sua fase particular de desenvolvimento (SCHWAB, 2016). 

Para verificar o efeito dos fatores de inovação e sofisticação no capital intelectual e riqueza 

dos países, são levantadas as hipóteses: 

Hipótese 2: Os fatores de inovação e sofisticação têm um efeito moderador sobre a 

relação entre o capital intelectual e a riqueza nacional. 

Hipótese 2a: Os fatores de inovação e sofisticação têm um efeito moderador sobre a 

relação entre o capital humano e a riqueza nacional. 

Hipótese 2b: Os fatores de inovação e sofisticação têm um efeito moderador sobre a 

relação entre o capital estrutural e a riqueza nacional. 

Hipótese 2c: Os fatores de inovação e sofisticação têm um efeito moderador sobre a 

relação entre o capital relacional e a riqueza nacional. 

As hipóteses relacionadas aos componentes da competitividade foram levantadas tomando 

como base o a metodologia utilizada por Schwab (2016) em seu Relatório de Competitividade 

Global, por causa da disponibilidade dos dados desde 2005 e a agilidade na atualização anual de 

novos indicadores. Além disso, o IGC abrange 138 países, com base na disponibilidade de dados, 

que em conjunto representam 98% do PIB mundial. 
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3.2.4 Crise e austeridade 

A crise financeira de 2008 transformou-se em uma crise da dívida pública e econômica que 

afetou fortemente a União Europeia, além de prejudicar a economia e o mercado de trabalho dos 

Estados membros. Houve a diminuição e estagnação da produção em vários países, o aumento 

acentuado do desemprego, da dívida pública e dos déficits. Para Leschke et al (2015), em resposta 

à crise econômica, a União Europeia começou a apresentar políticas mais rígidas de controle e a 

introdução de reformas que fortalecessem a região contra crises futuras e conseguissem conter a 

crise da dívida pública, as quais estavam se tornando uma ameaça aos sistemas bancários. 

O início da crise econômica no último trimestre de 2008 gerou grande impacto no 

financiamento público dos países europeus. Em geral, houve o aumento substancial da dívida 

pública nos países e na união europeia teve um aumento de 59% em 2007 para 87% em 2012. 

(LESCHKE et al, 2015). Watt (2011) enfatiza que esse aumento da dívida pública reflete a 

deterioração dos saldos governamentais, as medidas de incentivo para resgatar o setor financeiro e 

a retração do PIB. 

Com o aumento dos programas de apoio financeiro e a falta de soluções adequadas para 

superar os efeitos da crise, as dívidas começaram a aumentar e como requisito para obtenção de 

ajuda externa, foram impostas medidas rigorosas para controle e equilíbrio das contas públicas. 

Essas medidas de austeridade fiscal fizeram com que algumas economias entrassem em uma grande 

recessão, aumentando despesas com benefícios e cortes de gastos públicos. Com isso, aumentou o 

número de inadimplência bancária, que fez aumentar ainda mais a falta de confiança na recuperação 

econômica (LESCHKE et al, 2015). 

Os programas de austeridade adotados no final de 2010 em grande parte dos países da união 

europeia previam o aumento de impostos indiretos, os quais afetariam menos a criação de empregos. 

No entanto, alguns países aumentaram os impostos sobre a renda e sobre a riqueza 

(THEODOROPOULOU e WATT, 2011). Para Heise e Lierse (2011), que avaliaram o impacto das 

medidas de austeridade em países da união europeia, a crise econômica e o aumento da dívida 

pública foram utilizados como desculpa para cortes de benefícios sociais, o que afetou diretamente 

os salários e o emprego. 

A austeridade iniciada em março de 2010 com o “Programa de Estabilidade e Crescimento” 

PEC I foi ampliado em junho de 2010, com um novo pacote de medidas (PEC II), em seguida um 
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reforço em setembro, conhecido como PEC III. O PEC IV foi incorporado pelo FMI e a União 

Europeia em maio de 2011 (COSTA e CALDAS, 2013) 

De Grauwe e Ji (2013), analisa o período de austeridade e os fatores que mostraram um 

leve aumento do PIB da região após 2012 e cita a diminuição das medidas de controle de gastos 

como um dos possíveis motivos para a retomada do crescimento. 

Sendo assim, para analisar a influência do capital intelectual na riqueza nacional e os efeitos 

moderadores da competividade é preciso levar em consideração as medidas de austeridades, 

considerando os anos de 2011 e 2012, que tiveram as medidas mais restritivas de austeridade. 

3.3 Proposta de modelo conceitual 

Baseado na teoria exposta sobre o capital intelectual e a competitividade das nações, 

percebe-se a necessidade de analisar o efeito dos componentes da competitividade na riqueza 

nacional, analisada com base no capital intelectual. Com isso, são sugeridos três novos 

componentes explicativos que podem explicar a riqueza nacional. 

Com base na teoria e modelos apresentados, relacionados ao capital intelectual e 

competitividade e na predominância das abordagens baseadas no modelo Skandian Navigator, 

principalmente a tipologia utilizada por Andriessen e Stam (2004), Stam e Andriessen (2009), 

Seleim e Bontis (2013) e Chahal e Bakshi (2016), percebe-se a necessidade de analisar o efeito dos 

componentes da competitividade na riqueza nacional. 

A seguir é apresentada a proposta de modelo conceitual utilizada para analisar a influência 

do capital intelectual e seus componentes na riqueza nacional dos países da União Europeia. 
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Figura 3.3 - Proposta de modelo conceitual 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

A proposta de modelo conceitual apresentada é composta de capital intelectual (CI), capital 

estrutural (CE), capital relacional (CR), riqueza nacional (RN) e dos componentes da 

competividade (inovação e sofisticação) que são testadas com o objetivo de analisar o efeito 

moderador sobre as componentes do capital intelectual e das hipóteses apresentadas ao longo do 

trabalho. 

3.4 Base de dados e Metodologia de Pesquisa 

A seguir são apresentadas as definições das variáveis, a base de dados utilizada para 

definição da população e amostra, bem como a metodologia econométrica a ser utilizada para 

estimações dos modelos. 

3.4.1 Base de dados 

As variáveis utilizadas são analisadas para um período de 10 anos constituindo um painel 

balanceado. A estatística descritiva mostra que a amostra é composta de 210 observações e 21 

países. Com o objetivo de validar as hipóteses levantadas com base na teoria apresentada, 

utilizando o modelo conceitual apresentado, são utilizados dados anuais para as 21 economias 

europeias, durante o período de 2007 a 2016, resultando nas seguintes variáveis. 
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A variável dependente riqueza nacional (𝑅𝑁)  será representada pelo percentual de 

crescimento do PIB per capita anual (𝑝𝑖𝑏), extraído dos indicadores de desenvolvimento globais 

do banco mundial (WORLD BANK, 2017) 

De acordo com a teoria, o capital humano (𝐶 ) pode ser representado pelo conhecimento 

obtido, educação e criatividade, sendo representado pelo índice de capital humano (hci) elaborado 

pelo instituto PENN em seu relatório PENN World Table (PWT) (PENN, 2017) 

O capital estrutural (𝐶𝐸) , conhecido como os ativos de conhecimento não visíveis, é 

representado pelo logaritmo da razão do número total de patentes pelo PIB (𝑙𝑛𝑝𝑎𝑡), obtido na 

World Intellectual property organization (WIPO, 2017) 

A rede de relacionamento externo de um país é conhecida como capital relacional (𝐶𝑅), 

que é representado pelo percentual de investimento diretor estrangeiro em relação ao PIB(𝑖𝑛𝑓𝑑𝑖), 

conforme dados obtidos da UNCTAD (2017). 

Para analisar a influência do capital intelectual e seus componentes na riqueza nacional, no 

período estudado, é preciso levar em consideração o período de austeridade fiscal dos países 

analisados. Sendo assim, com base na teoria serão utilizadas variáveis dummy para analisar 

separadamente o período de austeridade implementada em 2011 e 2012 (𝑎𝑢𝑠𝑡). 

O primeiro modelo a ser testado, representado pela equação 1, é utilizado para analisar as 

hipóteses 1, 1a, 1b e 1c.   

𝑅𝑁𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝑎𝑢𝑠𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (1) 

 As variáveis utilizadas para estimação do modelo 1 são apresentadas a seguir: 

Tabela 3.2 - Variáveis do modelo 1 

Modelo 1 Variável Sigla Medida 

Variável 

dependente 
Riqueza nacional (RN) pib % variação PIB per capita 

Variáveis 

independentes 

Capital humano (CH) Hci Índice de capital humano 

Capital estrutural (CE) lnpat logaritmo do n° total de patentes/PIB 

Capital relacional (CR) infdi % investimento direto estrangeiro/PIB 

Austeridade (aust) aust variável dummy para austeridade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A competitividade das nações analisadas é representada pelos fatores de inovação e 

sofisticação (𝐼𝑆) obtidos pelo Relatório Global de Competitividade (The global competitiveness 

report) preparado pelo WEF (SCHWAB, 2016). Com o objetivo de verificar se os fatores de 
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inovação e sofisticação têm um efeito moderador sobre a relação entre o capital intelectual e a 

riqueza nacional (hipótese2) será analisada a equação a seguir: 

𝑅𝑁𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝐼𝑆(𝛽1𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑅𝑖𝑡) + 𝑎𝑢𝑠𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (2) 

É preciso analisar em primeiro lugar se os fatores de inovação e sofisticação têm um efeito 

moderador sobre a relação entre o capital humano e a riqueza nacional (hipótese 2a) que é o 

segundo modelo a ser testado, equação: 

𝑅𝑁𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝑆𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝑎𝑢𝑠𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (3) 

 Onde, as variáveis selecionadas para a estimação são: 

         Tabela 3.3 - Variáveis do modelo 2 

Modelo 2 Variável Sigla Medida 

Variável 

dependente 
Riqueza nacional (RN) Pib % variação PIB per capita 

Variáveis 

independentes 

Inovação e Sofistação x 

Capital Humano (ISCH) 
Isch 

Fatores de inovação e sofisticação x 

Índice de capital humano 

Capital estrutural (CE) Lnpat logaritmo do n° total de patentes/PIB 

Capital relacional (CR) Infdi % investimento direto estrangeiro/PIB 

Austeridade (aust) Aust variável dummy para austeridade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Em seguida é preciso analisar se os fatores de inovação e sofisticação têm um efeito 

moderador sobre a relação entre o capital estrutural e a riqueza nacional (hipótese 2b). Por meio da 

equação: 

𝑅𝑁𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑆𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝑎𝑢𝑠𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (4) 

Sendo que as variáveis utilizadas neste terceiro modelo são: 

Tabela 3.4 - Variáveis do modelo 3 

Modelo 3 Variável Sigla Medida 

Variável 

dependente 
Riqueza nacional (RN) pib % variação PIB per capita 

Variáveis 

independentes 

Capital humano (CH) hci Índice de capital humano 

Inovação e Sofistação x 

Capital Estrutural (ISCE) 
isce 

Fatores de inovaçaõ e sofisticação x 

logaritmo do n° total de patentes/PIB 

Capital relacional (CR) infdi % investimento direto estrangeiro/PIB 

Austeridade (aust) aust variável dummy para austeridade 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para avaliar o quarto e último modelo, que busca responder se os fatores de inovação e 

sofisticação têm um efeito moderador sobre a relação entre o capital relacional e a riqueza nacional 

(hipótese 2c), é utilizada a equação 5: 

𝑅𝑁𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑆𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝑎𝑢𝑠𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (5) 

Tabela 3.5 - Variáveis do modelo 4 

Modelo 4 Variável Sigla Medida 

Variável 

dependente 
Riqueza nacional (RN) Pib % variação PIB per capita 

Variáveis 

independentes 

Capital humano (CH) Hci Índice de capital humano 

Capital estrutural (CE) lnpat logaritmo do n° total de patentes/PIB 

Inovação e Sofistação x 

Capital Relacional (ISCR) 
Iscr 

Fatores de inovaçaõ e sofisticação x% 

investimento direto estrangeiro/PIB 

Austeridade (aust) aust variável dummy para austeridade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ao efetuar os testes econométricos nos quatro modelos será possível validar as hipóteses 

levantadas e responder se o capital intelectual influencia positivamente a riqueza nacional (hipótese 

1) e se os fatores de inovação e sofisticação têm um efeito moderador sobre a relação entre o capital 

intelectual e a riqueza nacional (hipótese 2). 

3.4.2 Metodologia 

A metodologia utilizada será a técnica de dados em painel, onde são apresentadas as 

estimações por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para dados em painel com efeito fixo, 

efeito aleatório e painel dinâmico 

O modelo que representa a metodologia de dados em painel pode ser representado por: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖𝑡 + 𝛽1𝑖𝑡𝑥1𝑖𝑡+ . . . + 𝛽𝑛𝑖𝑡𝑥𝑘𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡      (6) 

Onde  𝑖 representa os países analisados, 𝑡 demonstra o período, 𝛽0 e 𝛽𝑘 fazem referência 

ao parâmetro do intercepto e o coeficiente angular. 

 Conforme Hill et al (1999), as estimações por dados em painel com efeitos fixos buscam 

controlar os efeitos das variáveis omitidas que variam entre indivíduos e permanecem constantes 

ao longo do tempo. Supondo que o intercepto varia de um indivíduo para o outro, mas é constante 

ao longo do tempo, e os parâmetros são constantes para todos os países ao longo do tempo. Sendo 

assim: 

𝛽0𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖                       𝛽1𝑖𝑡 = 𝛽1 . . . … 𝛽𝑘𝑖𝑡 = 𝛽𝐾   
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E o modelo de efeitos fixos é dado por: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑥1𝑖𝑡+ . . . + 𝛽𝐾𝑡𝑥𝑘𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡      (7) 

 Sendo 𝛼𝑖 os interceptos a serem estimados para cada país. 

Além disso, o modelo de efeitos fixos supõe que o intercepto é um parâmetro fixo e 

desconhecido que capta as diferenças entre os indivíduos que estão na amostra. Ou seja, as 

inferências do modelo são somente para as observações que contenham dados disponiveis 

(DUARTE et al, 2007). 

Para Hill et al (1999), o modelo de efeitos aleatórios possui as mesmas suposições do 

modelo de efeitos fixos, ou seja, o intercepto varia de um país para o outro, mas não ao longo do 

tempo, e os parâmetros resposta são constantes para todos os indivíduos e em todos os períodos de 

tempo. A diferença entre os dois modelos é dada pelo tratamento do intercepto. O modelo de efeitos 

aleatórios trata os interceptos como variáveis aleatórias, considerando que os países sobre os quais 

temos dados são amostras aleatórias de uma população maior de indivíduos. Portanto, os 

interceptos são representados por:  

𝛽0𝑖 = 𝛽0̅̅ ̅ + 𝛼𝑖                  𝑖 = 1, . . . , 𝑛 

O modelo geral de efeitos aleatórios é dado por:  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0̅̅ ̅ + 𝛽1𝑥1𝑖𝑡+ . . . + 𝛽𝐾𝑡𝑥𝑘𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡      (8) 

Onde, 𝑣𝑖𝑡 = 𝑒𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 representa o erro.  

 O modelo de painel dinâmico é baseado na metodologia de Arellano e Bond (1991) e 

consiste em analisar as primeiras diferenças dos modelos originais, com o objetivo de eliminar 

efeitos fixos, possibilitando extrair as inconsistências do modelo a ser analisado. Os coeficientes 

são estimados pelo Método de Momentos Generalizados (Generalized Method of Moment, GMM), 

e o problema da endogeneidade é tratado com técnicas de variáveis instrumentais que incluem 

recursivamente todos os valores passados das variáveis endógenas do modelo. Na utilização da 

variável explicativa com suas defasagens é possível reduzir o problema da endogeneidade das 

variáveis (WOOLDRIDGE, 2005). 

Uma suposição crucial para a validade do modelo de dados em painel dinâmico pelo método 

GMM é que os instrumentos sejam exógenos. No teste de Sargan para sobreindentificação se o 

modelo estiver corretamente identificado, a detecção de instrumentos inválidos é impossível. Mas 

se o modelo estiver sobreidentificado, uma estatística de teste para a validade conjunta das 
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condições de momento (restrições de identificação) mostra que o modelo não está corretamente 

identificado. Sendo assim, o Wald test pode validar essa hipótese (ROODMAN, 2006) 

3.5 Resultados e discussão 

Com o objetivo de realizar a estimação dos modelos e validar as hipóteses levantadas 

anteriormente, as estimações são realizadas utilizando o software STATA, versão 13; em primeiro 

lugar é importante validar as variáveis e certificar-se de que não existe correlação significativa 

entre elas. Assim, o coeficiente de correlação Pearson que tem uma variação entre -1 e 1, o sinal 

(positivo ou negativo) indica a direção da correlação entre as variáveis. No caso de uma correlação 

perfeita (-1 ou 1) mostra-se que existe uma relação linear entre as variáveis. Por outro lado, quando 

não existe relação linear entre as variáveis o valor do coeficiente é zero. 

                         Tabela 3.6 - Coeficientes de correlação de Pearson 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 A matriz de correlação, exposta na tabela 3.6, mostra que as variáveis analisadas nos 

modelos têm baixa correlação entre elas. A maior correlação verificada é de 0,3857 entre a variável 

que representa o capital humano (hci) e a variável que representa o efeito moderador da 

competitividade, pelos fatores de inovação e sofisticação (is). 

 Desta forma, as variáveis são analisadas utilizando a técnica econométrica de dados em 

painel para verificar primeiramente a influência do capital intelectual e seus componentes na 

riqueza nacional (modelo 1), sendo efetuados testes de mínimos quadrados ordinários (ordinary 

least squares – OLS), painel com efeitos fixos, efeitos aleatórios e painéis dinâmicos, utilizando a 

equação: 

𝑅𝑁𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝑎𝑢𝑠𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (1) 

Os resultados das regressões apresentados na tabela 3.7 mostram que ao considerar um 

modelo OLS o capital humano, capital relacional e o período de austeridade tiveram influência 

significativa na relação com a riqueza nacional. O modelo em painel com efeito fixo mostrou 

evidências de influência significativa para o capital relacional e para austeridade. Ao analisar o 

pib hci lnpat infdi is aust

pib 1.0000

hci 0.1628 1.0000

lnpat 0.0985 -0.0177 1.0000

infdi 0.2836 -0.0226 0.0693 1.0000

is 0.0960 0.3857 0.0055 0.1535 1.0000

aust -0.1254 0.0136 -0.0362 0.0018 -0.0022 1.0000
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modelo com efeitos aleatórios percebe-se que as variáveis que representam o capital humano, 

capital relacional e austeridade apresentam influência significativa. O resultado do modelo com 

painel dinâmico demonstra influência significativa do capital humano e capital relacional. Em 

todos os modelos a austeridade mostra uma influência negativa na relação entre o capital intelectual 

e a riqueza nacional. 

Tabela 3.7 - Estimação da influência dos componentes do capital intelectual na riqueza 

nacional (H1, 1a, 1b, 1c) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Essa influência positiva do capital humano verificadas nos modelos de efeito aleatório e 

dinâmico, também é verificada nos trabalhos de Stam e Andriessen (2009) que analisaram a união 

européia entre 1995 e 2007, na análise do capital intelectual de 10 países árabes, realizada por 

Bontis (2004), onde o capital humano tem um poder de explicação de 20% da riqueza nacional, na 

pesquisa de 148 países em desenvolvimento, efetuada por Seleim e Bontis (2013), no trabalho 

realizado por Uziene (2014) ao analisar 28 países bálticos bem como no relatório de Schwab (2016), 

que aponta para a importância do capital humano no apoio das mudanças estruturais e aumento da 

competitividade. Por outro lado, assim como foi verificado na estimação utilizando painel com 

efeitos fixos, Andriessen e Stam (2004) também não encontraram uma relação significante entre o 

PIB per capita e o investimento em capital humano. 

Ao analisar a influência do capital estrutural na riqueza nacional, a tabela 3.7 demonstra 

que em nenhum modelo foi encontrada significância estatística, apesar dos sinais positivos, o que 

não é corroborado pelo trabalho de Andriessen e Stam (2004), que na análise do capital intelectual 

da União Europeia, no período de 1999 a 2001, encontraram uma correlação estatisticamente 

OLS Efeito Fixo Efeito Aleatório Painel Dinâmico

.0719641

0.92

1.786591  1.916446 1.806913 25.33261

     3.29*** 0.38    2.39**     3.95***

1.718758 1.74515  1.633961 1.675825

0.72 1.22 1.14 1.08

 13.28008 36.97871 14.12966 28.41297

   2.26**     4.23***     4.17*** 2.51**

-1.054709 -1063291 -1056366 -.8516064

   -2.29**     -2.00**    -1.96** -1.60

-5.521346 -7584999 -5641724 -84294

   -3.16** -0.47    -2.25** -4.05***

* significativo a 10%        ** significativo a 5%        *** significativo a 1%

CR (infdi)

cons.

n/a n/a

CH (hci)

CE (lnpat)

pib L1 n/a

aust.
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significante entre o PIB per capita e os investimentos em capital estrutural. Assim como mostra a 

pesquisa de Ruiz et al (2011) que, ao analisar 82 países, perceberam que o capital estrutural 

representa 96.6% do capital intelectual, enquanto o capital humano representa somente 3.4%. 

O capital relacional demonstrou ter uma relação positiva e significativa com a riqueza 

nacional em todos as estimações realizadas, o que ratifica os resultados encontrados anteriormente 

por Bontis (2004) e por Weziak (2007) indicando que o capital relacional promove o aumento da 

economia, que pode ser expressa pela capacidade de atrair investimentos estrangeiros diretos, bem 

como por Seleim e Bontis (2013) cujos resultados mostraram que, nos 148 países analisados,  

investimentos em capital relacional traz benefícios para o desempenho econômico. 

Ao considerarmos o período de austeridade fiscal no conjunto de países analisados, todos 

os modelos sugerem que a austeridade tem um efeito negativo sobre a relação entre capital 

intelectual e riqueza nacional, o que confirma a teoria sobre austeridade, na qual Leschke et al 

(2015) citam que nesse período algumas economias entraram em grande recessão levando a queda 

do desempenho econômico. O modelo de dados em painel dinâmico apesar de apresentar o sinal 

negativo, não mostrou significância estatística.  

Para verificar o efeito dos fatores de inovação e sofisticação no capital intelectual e riqueza 

dos países são efetuados os testes para as equações: 

𝑅𝑁𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝐼𝑆(𝛽1𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑅𝑖𝑡) + 𝑎𝑢𝑠𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (2) 

𝑅𝑁𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝑆𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝑎𝑢𝑠𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (3) 

𝑅𝑁𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑆𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝑎𝑢𝑠𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (4) 

𝑅𝑁𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑆𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝑎𝑢𝑠𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (5) 

 Conforme a teoria exposta, o capital intelectual é composto de capital humano, capital 

estrutural e capital relacional, ou seja, ao analisarmos o efeito moderador dos fatores de inovação 

e sofisticação sobre cada componente do capital intelectual, será possível avaliar o efeito sobre o 

capital intelectual. 

A matriz de correlação mostra que a variável que representa o efeito moderador dos fatores 

de inovação e sofisticação sobre a relação entre o capital humano e a riqueza nacional (𝐼𝑆𝐶 ) não 

apresenta correlação significativa com as outras variáveis do modelo. 

 A tabela 3.8 apresenta os resultados dos testes econométricos para o efeito moderador dos 

fatores de inovação e sofisticação na relação entre capital humano e riqueza nacional. 
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Tabela 3.8 - Estimação do efeito moderador na relação capital humano e riqueza naiconal 

(H2a) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 Ao considerar o efeito moderador dos fatores de inovação e sofisticação sobre a relação 

entre o capital humano e a riqueza nacional, percebe-se que, na tabela 3.8, nos modelos OLS de 

efeitos fixos e dinâmico, o capital humano impactado pelo efeito dos fatores de inovação e 

sofisticação tem influência significativa na relação com a riqueza nacional. 

A seguir são apresentados os resultados dos testes econométricos para o efeito moderador 

dos fatores de inovação e sofisticação na relação entre capital estrutural e riqueza nacional. 

Tabela 3.9 - Estimação do efeito moderador na relação capital estrutural e riqueza nacional (H2b) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

OLS Efeito Fixo Efeito Aleatório Painel Dinâmico

.1100642

.1120164 1.548763 .1344626 3.438017

1.88*     3.47*** 1.56     4.06***

1.686654 1.694953 1.547105 2.284814

0.70 1.23 1.09 1.50

12.64555 28.6705 14.55905 -3897068

2.15**    3.31*** 3.84*** -0.31

-103928 -1095344 -1042601 -1642767

-2.20** -2.14* -1.95 -2.30**

-136931 -24798 -1842296 -5235443

-1.40    -3.66*** -1.34 -4.00***

* significativo a 10%        ** significativo a 5%        *** significativo a 1%

CR -infdi

aust.

cons.

pib L1 n/a n/a n/a

ISCH

-is x hci

CE -lnpat

OLS Efeito Fixo Efeito Aleatório Painel Dinâmico

.1760318

1.39

1.771451 1.860758 1.801624 12.40546

    3.25*** 0.37    2.28** 1.27

.4232075 .4864787 .4053892 .8106065

0.75 1.34 1.12  1.89*

13.21003 37.22854 14.43865 3.323976

   2.26**     4.26***     4.10*** 0.25

-1062657 -1068945 -106403 -1627452

   -2.32**    -2.01**    -1.98**    -2.11**

-5480635 -7448839 -5659567 -4016892

-3.14*** -0.46    -2.16** -1.26

* significativo a 10%        ** significativo a 5%        *** significativo a 1%

CR -infdi

aust.

cons.

pib L1 n/a n/a n/a

CH -hci

ISCE

-is x lnpat
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A matriz de correlação mostra que a variável que representa o efeito moderador dos fatores 

de inovação e sofisticação sobre a relação entre o capital estrutural e a riqueza nacional (𝐼𝑆𝐶𝐸) não 

apresenta correlação significativa com as outras variáveis do modelo. 

Percebe-se que ao considerar o efeito moderador dos fatores de inovação e sofisticação 

sobre a relação entre o capital estrutural e a riqueza nacional, na tabela 3.9, que não existe 

significância estatística para nenhum dos modelos, exceto o modelo em painel dinâmico. 

A variável que representa o efeito moderador dos fatores de inovação e sofisticação sobre 

a relação entre o capital relacional e a riqueza nacional ( 𝐼𝑆𝐶𝑅 ) não apresenta correlação 

significativa com as outras variáveis do modelo. 

Na análise dos resultados dos testes econométricos para o efeito moderador dos fatores de 

inovação e sofisticação na relação entre capital relacional e a riqueza nacional é possível verificar, 

na tabela 3.10, que existe uma relação positiva e estatisticamente significativa ao analisar os 

modelos OLS, efeitos fixos e efeitos aleatórios. 

Tabela 3.10 - Estimação do efeito moderador na relação capital relacional e riqueza nacional (H2c) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Para analisar o grau de multicolinearidade entre as variáveis, efetuou-se o teste (Variance 

Inflation Factor) para os quatro modelos de equações e os resultados mostraram que nenhuma das 

variáveis apresenta valores significativos, ou seja, os valores apresentados estão muito próximos 

de 1. De acordo com a tabela 3.11 é possível verificar que os maiores valores encontrados foram 

para as variáveis lnpat, infdi, isch, isce que apresentaram um VIF de 1.01. Mesmo assim esses 

OLS Efeito Fixo Efeito Aleatório Painel Dinâmico

.1658031

1.32

1.693097 .7442494 1.707344 11.80126

3.04*** 0.15    2.22** 1.21

1.754604 1.788425 1.655511 2.580141

0.73 1.26 1.16 1.59

 2.597452 7.434343  2.805562 1.186861

2.24**     4.41***     4.11*** 0.45

-1053759 -1051763 -1055659 -1623832

   -2.30**    -1.99** -1.96**    -2.10**

-5167133 -3678723 95277606 -3827124

   -2.92*** -0.23 -2.08** -1.20

* significativo a 10%        ** significativo a 5%        *** significativo a 1%

ISCR

-is x infdi

aust.

cons.

pib L1 n/a n/a n/a

CH -hci

CE -lnpat
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valores são considerados baixos, significando que em todos os modelos não existe presença de 

multicolinearidade entre as variáveis.  

Tabela 3.11 - Teste VIF (Variance Inflation Factor) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Em seguida, após a análise das correlações e estimações das variáveis, são apresentados os 

testes de validação dos modelos estimados. Os testes de Breusch e Pagan e White, apresentados na 

tabela 3.12, mostram heterocedasticidade dos dados em todos os modelos analisados, e para tornar 

os modelos mais adequados para teste optou-se por efetuar a correção robusta de White para 

eliminar este efeito. 

Tabela 3.12 - Testes de validação dos modelos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O teste de Hausman para efeitos fixos e aleatórios sugere a utilização do modelo de efeitos 

aleatórios para os modelos 1, 3 e 4. Por outro lado, para o Modelo 2 o teste sugere que a estimação 

mais adequada é com a utilização de dados em painel com efeito fixo. 

O teste Wald para os dados em painel com efeito aleatório e dinâmico apresentaram valores 

0.0000 para os efeitos aleatórios e os testes realizados com a estimação de dados em painel 

dinâmico apresentaram valores de 0.0000 e 0.0004 para os modelos 1 e 2 sugerindo que os 

instrumentos utilizados não têm especificação adequada. Já para os modelos 3 e 4 os valores da 

probabilidade foram maiores, 0.1590 e 0.2049, indicando que a estimação utilizando variáveis 

instrumentais seria o modelo mais ajustado para análise. O resultado do teste de Sargan para 

lnpat 1.01 infdi 1.01 isce 1.01 lnpat 1.01

infdi 1.01 isch 1.01 infdi 1.01 iscr 1.00

aust 1.00 lnpat 1.01 aust 1.00 aust 1.00

hci 1.00 aust 1.00 hci 1.00 hci 1.00

média 1.00 média 1.01 média 1.00 média 1.00

modelo 1 modelo 2 modelo 3 modelo 4

Chi2 Prob > chi2 Chi2 Prob > chi2 Chi2 Prob > chi2 Chi2 Prob > chi2

Breusch-Pagan 47.97 0.000 48.58 0.0000 46.41 0.0000 44.33 0.0000

white 34.09 0.0012 23.75 0.0335 33.38 0.0015 34.71 0.0009

Hausman 5.85 0.2105 19.39 0.0007 6.43 0.1694 7.17 0.1273

Lagrange 0.63 0.2133 2.41 0.0604 0.69 0.2035 0.98 0.1613

Sargan 52.66 0.0000 56.96 0.0000 52.10 0.0000 52.96 0.0000

Wald E.A. 28.34 0.000 23.82 0.0001 27.45 0.0000 27.65 0.0000

Wald Din. 35.68 0.0000 22.56 0.0004 7.95 0.1590 7.22 0.2049

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
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sobreidentificação mostra que os modelos de dados em painel dinâmico não apresentam 

exogeneidade nos dados, sugerindo a não validade dos instrumentos utilizados. 

 A tabela 3.13 apresenta as hipóteses levantadas com base na teoria apresentada, os sinais 

esperados para cada conjunto de hipóteses e os sinais obtidos nos testes realizados. 

Tabela 3.13 - Resumo dos resultados esperados e obtidos 

Literatura Hipóteses 
Sinais 

Esperado 

Sinais Obtido 

OLS E.F. E.A. Din. 

Seleim e Bontis (2013); Ruiz et 

al. (2011); Wezniak (2007); Lin 

e Edvinsson (2008); Phusavat, 

et al. (2012)  

H1: CI influencia 

positivamente a RN 
+ n.s. n.s. n.s. n.s. 

Andriessen e Stam (2004); 

Bontis (2004),  

Seleim e Bontis (2013);  

Uziene (2014); Schwab (2016)  

H1a: CH influencia 

positivamente a RN 
+ + n.s. + + 

Andriessen e Stam (2004); Ruiz 

et al. (2011) 

H1b: CE influencia 

positivamente a RN 
+ n.s. n.s. n.s. n.s. 

Bontis (2004); Weziak (2007); 

Seleim e Bontis (2013) 

H1c: CR influencia 

positivamente a RN 
+ + + + + 

n.a. H2: IS têm um efeito 

moderador sobre a 

relação entre CI e RN 

+ n.s. n.s. n.s. n.s. 

n.a. H2a: IS têm um efeito 

moderador sobre a 

relação entre CH e RN 

+ + + n.s. + 

n.a. H2b: IS têm um efeito 

moderador sobre a 

relação entre CE e RN 

+ n.s. n.s. n.s. n.s. 

n.a. H2c: IS têm um efeito 

moderador sobre a 

relação entre CR e RN 

+ + + + n.s. 

Fonte: Elaborado pelo autor  n.s.: não tem significância estatística a 1% 5% ou 10% 

Os resultados dos modelos econométricos estimados permitem chegar à conclusão das 

hipóteses levantadas durante o trabalho. Desta forma, para verificar se o capital intelectual 

influencia positivamente a riqueza nacional (hipótese 1) primeiramente é preciso responder as 

hipóteses 1a, 1b e 1c. Ou seja, saber se o capital humano, capital estrutural e capital relacional 

influenciam positivamente a riqueza nacional. Os resultados dos testes econométricos mostraram 

que não existe um consenso entre os modelos sobre a influência do capital humano na riqueza 

nacional, no entanto, é consenso entre os modelos que o capital estrutural não mostra evidências 

estatisticamente significativas da influência sobre a riqueza nacional. Por outro lado, o capital 
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relacional se mostrou positivo e significativo em todos as estimações realizadas. Sendo assim, 

apesar de encontrarmos evidencias da influência do capital relacional na riqueza nacional, não 

podemos concluir que o capital intelectual influencie positivamente a riqueza nacional. 

Ao buscar analisar se os fatores de inovação e sofisticação têm um efeito moderador sobre 

a relação entre capital intelectual e riqueza nacional (hipótese 2) precisamos seguir a mesma 

metodologia e analisar se os fatores de inovação e sofisticação afetam a relação entre capital 

humano e riqueza nacional (hipótese 2a), capital estrutural e riqueza nacional (hipótese 2b) e capital 

relacional e riqueza nacional (hipótese 2c). Os resultados alcançados mostram que os fatores de 

inovação e sofisticação têm um efeito moderador positivo na relação do capital humano com a 

riqueza nacional, exceto pela estimação por efeitos aleatórios. Ao analisar o efeito moderador sobre 

a relação do capital estrutural com a riqueza nacional, podemos perceber fortes evidências de que 

não existe uma relação significativa, exceto ao estimar com painéis dinâmicos. Na análise do efeito 

moderador na relação do capital relacional com a riqueza nacional, os resultados mostram 

evidências de um efeito positivo nas estimações, exceto pela estimação de painel dinâmico. Com 

isso, apesar das evidências de um efeito moderador positivo entre inovação e sofisticação e a 

relação do capital humano e relacional com a riqueza nacional, não podemos assumir que exista 

um efeito moderador sobre a relação entre capital intelectual e riqueza nacional. 

 

3.6 Conclusão 

Com o aumento da discussão sobre a nova perspectiva de visão da riqueza e do crescimento 

das nações, verifica-se a necessidade de entendimento dos novos tipos de capital existentes, do 

crescimento baseado em conhecimento e bens intangíveis, e da sua importância para o crescimento 

e competitividade nacional.  

Schwab (2016) percebeu a importância desses novos tipos de capital, propondo a 

atualização de seu modelo de mensuração da competitividade nacional com a apresentação do 

“WEF Global Competitiveness Index Updated”. Além disso, percebeu-se a necessidade de 

considerar o capital intelectual ao se analisar o comportamento da riqueza nacional. Sendo assim, 

esse estudo busca contribuir com a apresentação dos principais modelos de capital intelectual e 

competitividade, além de propor e testar um modelo conceitual que possa ser replicado para outros 

países e regiões 



97 

 

 Este trabalho teve como objetivo principal analisar a influência do capital intelectual e seus 

componentes na riqueza nacional dos países da união europeia e o efeito moderador da 

competitividade na relação entre capital intelectual e riqueza nacional, no período de 2007 a 2016. 

Os objetivos específicos foram de apresentar os principais modelos de capital intelectual a nível 

nacional, as principais métricas existentes para a mensuração da competitividade das nações, o 

desenvolvimento de uma nova proposta de modelo conceitual que busque evidenciar com mais 

clareza a riqueza nacional, e efetuar a analise econométrica de todos os componentes, utilizando a 

metodologia de dados em painel. 

Os dados apresentados fornecem informações para compreendermos os efeitos do capital 

intelectual e competitividade na riqueza nacional. Com isso, a análise dos dados nos permitiu 

identificar os principais componentes do capital intelectual e sua influência na riqueza nacional; 

além de compreender o efeito da competitividade, por meio dos fatores de inovação e sofisticação, 

nessa relação, e por meio do levantamento extensivo dos modelos de capital intelectual nacional. 

Com a proposta de um novo modelo, que mostre o efeito dos fatores de inovação e sofisticação, é 

possível contribuir para a literatura sobre os temas abordados. 

Os resultados dos modelos econométricos estimados permitiram chegar à conclusão das 

hipóteses levantadas durante o trabalho. Desta forma, para verificar se o capital intelectual 

influencia positivamente a riqueza nacional (hipótese 1) primeiramente foi preciso responder as 

hipóteses 1a, 1b e 1c. Ou seja, saber se o capital humano, capital estrutural e capital relacional 

influenciam positivamente a riqueza nacional. Os resultados dos testes econométricos mostraram 

que não existe um consenso entre os modelos sobre a influência do capital humano na riqueza 

nacional; no entanto, é consenso entre os modelos que o capital estrutural não mostra evidências 

estatisticamente significativas da influência sobre a riqueza nacional. Por outro lado, o capital 

relacional se mostrou positivo e significativo em todos as estimações realizadas. Sendo assim, 

apesar de encontrarmos evidencias da influência do capital relacional na riqueza nacional, não 

podemos concluir que o capital intelectual influencie positivamente a riqueza nacional. 

Ao buscar analisar se os fatores de inovação e sofisticação têm um efeito moderador sobre 

a relação entre capital intelectual e riqueza nacional (hipótese 2) precisamos seguir a mesma 

metodologia e analisar se os fatores de inovação e sofisticação afetam a relação entre capital 

humano e riqueza nacional (hipótese 2a), capital estrutural e riqueza nacional (hipótese 2b) e capital 

relacional e riqueza nacional (hipótese 2c). Os resultados alcançados mostram que os fatores de 
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inovação e sofisticação tem um efeito moderador positivo na relação do capital humano com a 

riqueza nacional, exceto pela estimação por efeitos aleatórios.  

Ao analisar o efeito moderador sobre a relação do capital estrutural com a riqueza nacional, 

podemos perceber fortes evidências de que não existe uma relação significativa, exceto ao estimar 

com painéis dinâmicos. Na análise do efeito moderador na relação do capital relacional com a 

riqueza nacional, os resultados mostram evidências de um efeito positivo nas estimações, exceto 

pela estimação de painel dinâmico. Com isso, apesar das evidências de um efeito moderador 

positivo entre inovação e sofisticação e a relação do capital humano e relacional com a riqueza 

nacional, não podemos assumir que exista um efeito moderador sobre a relação entre capital 

intelectual e riqueza nacional. 

Por fim, é importante ressaltar que os resultados alcançados estão de certa forma alinhados 

com grande parte dos estudos levantados sobre o assunto, ou seja, conforme os países evoluem, a 

importância do capital intelectual, humano, estrutural e relacional se torna cada vez mais 

significativo. 

Em termos de limitações, é importante ressaltar que a ideia inicial era analisar a influência 

do capital intelectual na riqueza nacional de um grupo maior de países e por um período de tempo 

mais extenso. No entanto, devido a dificuldade na obtenção de dados consistentes e confiáveis, 

optou-se por restringir a pesquisa a um número menor de países e um período de tempo reduzido, 

para garantir maior confiabilidade ao trabalho. Ao realizar os testes econométricos iniciais foi 

verificado que algumas variáveis que podiam explicar o efeito moderador da competitividade na 

relação entre capital intelectual e riqueza nacional possuíam alta correlação e multicolinearidade; 

com isso, para que os as estimações tivessem resultados satisfatórios, optou-se por restringir a 

pesquisa aos fatores de inovação e sofisticação.  

 Contudo, pesquisas futuras poderiam incorporar outros fatores de competitividade, como, 

por exemplo, os requisitos básicos ou intensificadores de eficiência e também verificar os efeitos 

moderadores sobre a relação do capital intelectual e riqueza nacional. Ou ainda, obter dados de 

competitividade conforme a metodologia do IMD e verificar os efeitos da eficiência governamental, 

empresarial e infraestrutura, conforme a metodologia. Outra sugestão seria uma modificação da 

escala efetuada nesta pesquisa e analisar se o capital intelectual influencia positivamente a riqueza 

regional, possivelmente subdividida por NUTS I ou II.  
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ANPÊDICE A 

 

Testes para a primeira parte: 

PARIDADE DO PODER DE COMPRA E EFEITO BALASSA-SAMUELSON: Um estudo 

Brasil e EUA (1948 a 2016) 

 
. tsset ANO, yearly 

        time variable:  ANO, 1948 to 2016 

                delta:  1 year 

 

.  

. var DPPC DBAL, lags(1/2) small dfk 

 

Vector autoregression 

 

Sample:  1950 - 2016                               No. of obs      =        67 

Log likelihood = -458.3354                         AIC             =  13.98016 

FPE            =  4043.891                         HQIC            =  14.11037 

Det(Sigma_ml)  =  2998.595                         SBIC            =  14.30922 

 

Equation           Parms      RMSE     R-sq        F       P > F 

---------------------------------------------------------------- 

DPPC                  5     26.2973   0.1398   2.519674   0.0500 

DBAL                  5     2.25422   0.1706   3.188678   0.0191 

---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DPPC         | 

        DPPC | 

         L1. |  -.1449369   .1191882    -1.22   0.229    -.3831907    .0933169 

         L2. |  -.2912472   .1206322    -2.41   0.019    -.5323876   -.0501068 

             | 

        DBAL | 

         L1. |   .7001247   1.439014     0.49   0.628    -2.176424    3.576674 

         L2. |  -3.001587   1.435585    -2.09   0.041    -5.871281   -.1318936 

             | 

       _cons |  -3.000211   3.257017    -0.92   0.361    -9.510895    3.510474 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DBAL         | 

        DPPC | 

         L1. |   .0107778   .0102169     1.05   0.296    -.0096455     .031201 

         L2. |   -.006933   .0103407    -0.67   0.505    -.0276037    .0137376 

             | 

        DBAL | 

         L1. |   .2366814    .123353     1.92   0.060    -.0098977    .4832606 

         L2. |   .2566031   .1230591     2.09   0.041     .0106116    .5025946 

             | 

       _cons |  -.1532054   .2791931    -0.55   0.585    -.7113045    .4048936 

------------------------------------------------------------------------------ 

. vargranger 

 

   Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |     F      df    df_r  Prob > F | 

  |--------------------------------------+---------------------------------| 

  |              DPPC               DBAL |  2.1959     2      62   0.1198  | 

  |              DPPC                ALL |  2.1959     2      62   0.1198  | 

  |--------------------------------------+---------------------------------| 
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  |              DBAL               DPPC |  .85882     2      62   0.4286  | 

  |              DBAL                ALL |  .85882     2      62   0.4286  | 

  +------------------------------------------------------------------------+ 

. var DPPC DBAL, lags(1/2) 

 

Vector autoregression 

 

Sample:  1950 - 2016                               No. of obs      =        67 

Log likelihood = -458.3354                         AIC             =  13.98016 

FPE            =  4043.891                         HQIC            =  14.11037 

Det(Sigma_ml)  =  2998.595                         SBIC            =  14.30922 

 

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2 

---------------------------------------------------------------- 

DPPC                  5     26.2973   0.1398    10.8915   0.0278 

DBAL                  5     2.25422   0.1706   13.78332   0.0080 

---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DPPC         | 

        DPPC | 

         L1. |  -.1449369   .1146547    -1.26   0.206    -.3696559    .0797821 

         L2. |  -.2912472   .1160438    -2.51   0.012    -.5186888   -.0638056 

             | 

        DBAL | 

         L1. |   .7001247   1.384279     0.51   0.613    -2.013012    3.413261 

         L2. |  -3.001587    1.38098    -2.17   0.030    -5.708258   -.2949163 

             | 

       _cons |  -3.000211   3.133131    -0.96   0.338    -9.141034    3.140612 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DBAL         | 

        DPPC | 

         L1. |   .0107778   .0098283     1.10   0.273    -.0084853    .0300408 

         L2. |   -.006933   .0099473    -0.70   0.486    -.0264294    .0125634 

             | 

        DBAL | 

         L1. |   .2366814   .1186611     1.99   0.046       .00411    .4692528 

         L2. |   .2566031   .1183783     2.17   0.030     .0245859    .4886203 

             | 

       _cons |  -.1532054   .2685735    -0.57   0.568    -.6795998    .3731889 

------------------------------------------------------------------------------ 

. vargranger 

 

   Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |   chi2     df Prob > chi2 | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |              DPPC               DBAL |   4.746     2    0.093    | 

  |              DPPC                ALL |   4.746     2    0.093    | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |              DBAL               DPPC |  1.8562     2    0.395    | 

  |              DBAL                ALL |  1.8562     2    0.395    | 

  +------------------------------------------------------------------+ 

 

. tsset ANO, yearly 

        time variable:  ANO, 1948 to 2016 

                delta:  1 year 

.  

. var DPPC DBAL, lags(1/4) small dfk 

 

Vector autoregression 
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Sample:  1952 - 2016                               No. of obs      =        65 

Log likelihood = -442.5795                         AIC             =  14.17168 

FPE            =  4912.334                         HQIC            =  14.40926 

Det(Sigma_ml)  =  2813.199                         SBIC            =  14.77382 

 

Equation           Parms      RMSE     R-sq        F       P > F 

---------------------------------------------------------------- 

DPPC                  9     26.3446   0.2127   1.891267   0.0796 

DBAL                  9     2.34102   0.1794   1.530169   0.1677 

---------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DPPC         | 

        DPPC | 

         L1. |  -.2041786   .1297593    -1.57   0.121    -.4641177    .0557604 

         L2. |  -.2723043    .131295    -2.07   0.043    -.5353198   -.0092888 

         L3. |  -.1428435    .129756    -1.10   0.276     -.402776    .1170889 

         L4. |   .0187153   .1292263     0.14   0.885    -.2401561    .2775867 

             | 

        DBAL | 

         L1. |   .3993679   1.490487     0.27   0.790    -2.586437    3.385173 

         L2. |  -3.405824   1.540692    -2.21   0.031    -6.492201   -.3194465 

         L3. |  -.2462557   1.665677    -0.15   0.883    -3.583008    3.090497 

         L4. |   2.762548   1.617119     1.71   0.093    -.4769313    6.002028 

             | 

       _cons |  -3.688918   3.356268    -1.10   0.276    -10.41233    3.034496 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DBAL         | 

        DPPC | 

         L1. |   .0104536   .0115306     0.91   0.369     -.012645    .0335521 

         L2. |  -.0087419   .0116671    -0.75   0.457    -.0321138      .01463 

         L3. |   .0024089   .0115303     0.21   0.835     -.020689    .0255069 

         L4. |  -.0018647   .0114832    -0.16   0.872    -.0248684    .0211389 

             | 

        DBAL | 

         L1. |    .243738   .1324467     1.84   0.071    -.0215846    .5090607 

         L2. |   .2705681    .136908     1.98   0.053    -.0036916    .5448278 

         L3. |  -.0031338   .1480144    -0.02   0.983    -.2996422    .2933746 

         L4. |  -.0571011   .1436994    -0.40   0.693    -.3449656    .2307635 

             | 

       _cons |  -.1997245   .2982426    -0.67   0.506    -.7971762    .3977272 

------------------------------------------------------------------------------ 

. vargranger 

 

   Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |     F      df    df_r  Prob > F | 

  |--------------------------------------+---------------------------------| 

  |              DPPC               DBAL |  1.6812     4      56   0.1672  | 

  |              DPPC                ALL |  1.6812     4      56   0.1672  | 

  |--------------------------------------+---------------------------------| 

  |              DBAL               DPPC |  .41988     4      56   0.7936  | 

  |              DBAL                ALL |  .41988     4      56   0.7936  | 

  +------------------------------------------------------------------------+ 

. var DPPC DBAL, lags(1/4) 

 

Vector autoregression 

 

Sample:  1952 - 2016                               No. of obs      =        65 

Log likelihood = -442.5795                         AIC             =  14.17168 

FPE            =  4912.334                         HQIC            =  14.40926 
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Det(Sigma_ml)  =  2813.199                         SBIC            =  14.77382 

 

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2 

---------------------------------------------------------------- 

DPPC                  9     26.3446   0.2127   17.56176   0.0248 

DBAL                  9     2.34102   0.1794   14.20871   0.0765 

---------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DPPC         | 

        DPPC | 

         L1. |  -.2041786   .1204414    -1.70   0.090    -.4402394    .0318821 

         L2. |  -.2723043   .1218668    -2.23   0.025    -.5111589   -.0334497 

         L3. |  -.1428435   .1204383    -1.19   0.236    -.3788983    .0932112 

         L4. |   .0187153   .1199467     0.16   0.876    -.2163759    .2538065 

             | 

        DBAL | 

         L1. |   .3993679   1.383457     0.29   0.773    -2.312158    3.110893 

         L2. |  -3.405824   1.430057    -2.38   0.017    -6.208683   -.6029645 

         L3. |  -.2462557   1.546067    -0.16   0.873    -3.276491    2.783979 

         L4. |   2.762548   1.500996     1.84   0.066    -.1793492    5.704445 

             | 

       _cons |  -3.688918   3.115258    -1.18   0.236    -9.794711    2.416876 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DBAL         | 

        DPPC | 

         L1. |   .0104536   .0107026     0.98   0.329    -.0105231    .0314303 

         L2. |  -.0087419   .0108293    -0.81   0.420    -.0299668    .0124831 

         L3. |   .0024089   .0107023     0.23   0.822    -.0185672    .0233851 

         L4. |  -.0018647   .0106586    -0.17   0.861    -.0227553    .0190258 

             | 

        DBAL | 

         L1. |    .243738   .1229359     1.98   0.047     .0027882    .4846879 

         L2. |   .2705681   .1270768     2.13   0.033     .0215022     .519634 

         L3. |  -.0031338   .1373856    -0.02   0.982    -.2724046     .266137 

         L4. |  -.0571011   .1333805    -0.43   0.669    -.3185221    .2043199 

             | 

       _cons |  -.1997245   .2768261    -0.72   0.471    -.7422936    .3428447 

------------------------------------------------------------------------------ 

. vargranger 

 

   Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |   chi2     df Prob > chi2 | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |              DPPC               DBAL |  7.8053     4    0.099    | 

  |              DPPC                ALL |  7.8053     4    0.099    | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |              DBAL               DPPC |  1.9495     4    0.745    | 

  |              DBAL                ALL |  1.9495     4    0.745    | 

  +------------------------------------------------------------------+ 

. tsset ANO, yearly 

        time variable:  ANO, 1948 to 2016 

                delta:  1 year 

 

. var DPPC DBAL, lags(1/5) small dfk 

 

Vector autoregression 

 

Sample:  1953 - 2016                               No. of obs      =        64 

Log likelihood = -434.9497                         AIC             =  14.27968 



107 

 

FPE            =  5490.735                         HQIC            =  14.57204 

Det(Sigma_ml)  =  2741.951                         SBIC            =   15.0218 

 

Equation           Parms      RMSE     R-sq        F       P > F 

---------------------------------------------------------------- 

DPPC                 11     26.3713   0.2352   1.629606   0.1236 

DBAL                 11      2.4018   0.1820   1.179103   0.3256 

---------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DPPC         | 

        DPPC | 

         L1. |  -.2418144   .1343806    -1.80   0.078    -.5113478    .0277189 

         L2. |  -.3024297   .1347251    -2.24   0.029     -.572654   -.0322055 

         L3. |  -.1696465    .137773    -1.23   0.224    -.4459841    .1066912 

         L4. |   .0036157   .1314142     0.03   0.978    -.2599678    .2671991 

         L5. |  -.0227543   .1296952    -0.18   0.861    -.2828898    .2373813 

             | 

        DBAL | 

         L1. |   .0373337   1.510039     0.02   0.980    -2.991421    3.066088 

         L2. |  -3.298539   1.544945    -2.14   0.037    -6.397306   -.1997727 

         L3. |  -.3710759   1.777001    -0.21   0.835    -3.935288    3.193137 

         L4. |    2.50701   1.668889     1.50   0.139    -.8403576    5.854377 

         L5. |    .701039   1.704535     0.41   0.683    -2.717826    4.119904 

             | 

       _cons |  -4.597592   3.420732    -1.34   0.185    -11.45871    2.263528 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DBAL         | 

        DPPC | 

         L1. |   .0112778   .0122389     0.92   0.361    -.0132704     .035826 

         L2. |  -.0089595   .0122703    -0.73   0.468    -.0335706    .0156516 

         L3. |   .0008526   .0125479     0.07   0.946    -.0243152    .0260205 

         L4. |  -.0025949   .0119688    -0.22   0.829    -.0266012    .0214114 

         L5. |  -.0044365   .0118122    -0.38   0.709    -.0281287    .0192558 

             | 

        DBAL | 

         L1. |   .2434304   .1375291     1.77   0.082    -.0324181     .519279 

         L2. |   .2712809   .1407083     1.93   0.059    -.0109442    .5535059 

         L3. |   .0022984   .1618431     0.01   0.989    -.3223178    .3269146 

         L4. |  -.0439507   .1519967    -0.29   0.774    -.3488174     .260916 

         L5. |  -.0447555   .1552432    -0.29   0.774    -.3561339     .266623 

             | 

       _cons |  -.2090188   .3115485    -0.67   0.505    -.8339059    .4158684 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. vargranger 

 

   Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |     F      df    df_r  Prob > F | 

  |--------------------------------------+---------------------------------| 

  |              DPPC               DBAL |  1.3354     5      53   0.2638  | 

  |              DPPC                ALL |  1.3354     5      53   0.2638  | 

  |--------------------------------------+---------------------------------| 

  |              DBAL               DPPC |  .35665     5      53   0.8757  | 

  |              DBAL                ALL |  .35665     5      53   0.8757  | 

  +------------------------------------------------------------------------+ 

 

. var DPPC DBAL, lags(1/5) 

 

Vector autoregression 
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Sample:  1953 - 2016                               No. of obs      =        64 

Log likelihood = -434.9497                         AIC             =  14.27968 

FPE            =  5490.735                         HQIC            =  14.57204 

Det(Sigma_ml)  =  2741.951                         SBIC            =   15.0218 

 

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2 

---------------------------------------------------------------- 

DPPC                 11     26.3713   0.2352   19.67826   0.0324 

DBAL                 11      2.4018   0.1820   14.23822   0.1624 

---------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DPPC         | 

        DPPC | 

         L1. |  -.2418144   .1222882    -1.98   0.048    -.4814949    -.002134 

         L2. |  -.3024297   .1226017    -2.47   0.014    -.5427246   -.0621349 

         L3. |  -.1696465   .1253753    -1.35   0.176    -.4153776    .0760846 

         L4. |   .0036157   .1195887     0.03   0.976    -.2307739    .2380052 

         L5. |  -.0227543   .1180244    -0.19   0.847    -.2540778    .2085692 

             | 

        DBAL | 

         L1. |   .0373337   1.374156     0.03   0.978    -2.655963     2.73063 

         L2. |  -3.298539   1.405921    -2.35   0.019    -6.054094   -.5429851 

         L3. |  -.3710759   1.617095    -0.23   0.819    -3.540524    2.798373 

         L4. |    2.50701   1.518712     1.65   0.099    -.4696108     5.48363 

         L5. |    .701039   1.551151     0.45   0.651     -2.33916    3.741238 

             | 

       _cons |  -4.597592   3.112913    -1.48   0.140    -10.69879    1.503606 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DBAL         | 

        DPPC | 

         L1. |   .0112778   .0111376     1.01   0.311    -.0105515    .0331071 

         L2. |  -.0089595   .0111661    -0.80   0.422    -.0308447    .0129258 

         L3. |   .0008526   .0114188     0.07   0.940    -.0215277     .023233 

         L4. |  -.0025949   .0108917    -0.24   0.812    -.0239423    .0187525 

         L5. |  -.0044365   .0107493    -0.41   0.680    -.0255046    .0166317 

             | 

        DBAL | 

         L1. |   .2434304   .1251534     1.95   0.052    -.0018657    .4887266 

         L2. |   .2712809   .1280464     2.12   0.034     .0203144    .5222473 

         L3. |   .0022984   .1472795     0.02   0.988    -.2863641    .2909609 

         L4. |  -.0439507   .1383191    -0.32   0.751    -.3150511    .2271496 

         L5. |  -.0447555   .1412735    -0.32   0.751    -.3216464    .2321354 

             | 

       _cons |  -.2090188   .2835134    -0.74   0.461    -.7646949    .3466574 

----------------------------------------------------------------------------- 

. vargranger 

 

   Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |   chi2     df Prob > chi2 | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |              DPPC               DBAL |  8.0625     5    0.153    | 

  |              DPPC                ALL |  8.0625     5    0.153    | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |              DBAL               DPPC |  2.1534     5    0.828    | 

  |              DBAL                ALL |  2.1534     5    0.828    | 

  +------------------------------------------------------------------+ 

  

end of do-file 
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. tsset ANO, yearly 

        time variable:  ANO, 1948 to 2016 

                delta:  1 year 

 

.  

. dfuller PPC, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        68 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -3.314            -3.555            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0143 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       D.PPC |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         PPC | 

         L1. |  -.2514958   .0758916    -3.31   0.001    -.4030183   -.0999734 

             | 

       _cons |   26.28957   8.948043     2.94   0.005     8.424225    44.15491 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller PPC, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        68 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -3.710            -4.110            -3.482            -3.169 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0217 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.PPC        |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         PPC | 

         L1. |  -.3376585   .0910109    -3.71   0.000    -.5194199   -.1558971 

      _trend |  -.3146775   .1888679    -1.67   0.101    -.6918728    .0625177 

       _cons |   46.67953   15.09096     3.09   0.003     16.54081    76.81826 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. dfuller PPC, noconstant regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        68 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -1.527            -2.613            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       D.PPC |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         PPC | 

         L1. |  -.0422523   .0276707    -1.53   0.131    -.0974833    .0129787 



110 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller BAL, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        68 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -0.758            -3.555            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8311 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       D.BAL |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         BAL | 

         L1. |  -.0282438   .0372588    -0.76   0.451    -.1026334    .0461459 

             | 

       _cons |  -.1983162   .3182154    -0.62   0.535    -.8336536    .4370213 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller BAL, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        68 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -0.855            -4.110            -3.482            -3.169 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9608 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.BAL        |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         BAL | 

         L1. |  -.0322656   .0377596    -0.85   0.396    -.1076767    .0431455 

      _trend |    -.01129   .0149695    -0.75   0.453    -.0411862    .0186062 

       _cons |   .2053476   .6232092     0.33   0.743    -1.039287    1.449982 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. dfuller BAL, noconstant regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        68 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -1.119            -2.613            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       D.BAL |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         BAL | 

         L1. |  -.0378154   .0337908    -1.12   0.267    -.1052621    .0296312 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

end of do-file 
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. do "C:\Users\tucat\AppData\Local\Temp\STD01000000.tmp" 

 

. set more off 

  

. tsset ANO, yearly 

        time variable:  ANO, 1948 to 2016 

                delta:  1 year 

  

. dfuller DPPC, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        68 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -9.065            -3.555            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      D.DPPC |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        DPPC | 

         L1. |  -1.113336    .122822    -9.06   0.000    -1.358558   -.8681136 

             | 

       _cons |   -1.74329   3.324657    -0.52   0.602    -8.381183    4.894602 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. dfuller DPPC, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        68 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -9.029            -4.110            -3.482            -3.169 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.DPPC       |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        DPPC | 

         L1. |  -1.115926   .1235959    -9.03   0.000    -1.362764   -.8690883 

      _trend |   .0898161   .1700688     0.53   0.599    -.2498347     .429467 

       _cons |   -4.84665   6.760629    -0.72   0.476    -18.34856    8.655258 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller DPPC, noconstant regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        68 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -9.099            -2.613            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      D.DPPC |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
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        DPPC | 

         L1. |  -1.109017   .1218806    -9.10   0.000    -1.352291   -.8657418 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. dfuller DBAL, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        68 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -5.949            -3.555            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      D.DBAL |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        DBAL | 

         L1. |  -.7090979   .1191908    -5.95   0.000      -.94707   -.4711258 

             | 

       _cons |  -.2246756   .2804715    -0.80   0.426     -.784655    .3353037 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller DBAL, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        68 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -5.937            -4.110            -3.482            -3.169 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.DBAL       |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        DBAL | 

         L1. |  -.7124109   .1199916    -5.94   0.000    -.9520506   -.4727711 

      _trend |  -.0077328   .0143033    -0.54   0.591    -.0362984    .0208329 

       _cons |   .0412721    .567016     0.07   0.942    -1.091137    1.173681 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller DBAL, noconstant regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        68 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -5.913            -2.613            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      D.DBAL |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        DBAL | 

         L1. |  -.6989053   .1181924    -5.91   0.000    -.9348183   -.4629923 

------------------------------------------------------------------------------ 
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end of do-file 

 

. do "C:\Users\tucat\AppData\Local\Temp\STD01000000.tmp" 

 

. set more off 

 

.  

. tsset ANO, yearly 

        time variable:  ANO, 1948 to 2016 

                delta:  1 year 

 

.  

. pperron PPC, regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        68 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -13.909           -19.224           -13.444           -10.808 

 Z(t)             -3.095            -3.555            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0269 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         PPC |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         PPC | 

         L1. |   .7485042   .0758916     9.86   0.000     .5969817    .9000266 

             | 

       _cons |   26.28957   8.948043     2.94   0.005     8.424225    44.15491 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. pperron PPC, trend regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        68 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -20.323           -26.312           -20.124           -17.052 

 Z(t)             -3.539            -4.110            -3.482            -3.169 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0354 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

PPC          |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         PPC | 

         L1. |   .6623415   .0910109     7.28   0.000     .4805801    .8441029 

      _trend |  -.3146775   .1888679    -1.67   0.101    -.6918728    .0625177 

       _cons |   46.67953   15.09096     3.09   0.003     16.54081    76.81826 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. pperron PPC, noconstant regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        68 

                                                   Newey-West lags =         3 
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                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)           -2.108           -13.044            -7.772            -5.536 

 Z(t)             -1.491            -2.613            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         PPC |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         PPC | 

         L1. |   .9577477   .0276707    34.61   0.000     .9025167    1.012979 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. pperron BAL, regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        68 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)           -4.503           -19.224           -13.444           -10.808 

 Z(t)             -1.326            -3.555            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.6174 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         BAL |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         BAL | 

         L1. |   .9717562   .0372588    26.08   0.000     .8973666    1.046146 

             | 

       _cons |  -.1983162   .3182154    -0.62   0.535    -.8336536    .4370213 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. pperron BAL, trend regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        68 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)           -4.805           -26.312           -20.124           -17.052 

 Z(t)             -1.401            -4.110            -3.482            -3.169 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8606 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

BAL          |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         BAL | 

         L1. |   .9677344   .0377596    25.63   0.000     .8923233    1.043146 

      _trend |    -.01129   .0149695    -0.75   0.453    -.0411862    .0186062 

       _cons |   .2053476   .6232092     0.33   0.743    -1.039287    1.449982 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. pperron BAL, noconstant regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        68 
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                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)           -4.781           -13.044            -7.772            -5.536 

 Z(t)             -1.535            -2.613            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         BAL |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         BAL | 

         L1. |   .9621846   .0337908    28.47   0.000     .8947379    1.029631 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

end of do-file 

 

. tsset ANO, yearly 

        time variable:  ANO, 1948 to 2016 

                delta:  1 year 

.  

. pperron DPPC, regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        68 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -62.960           -19.224           -13.444           -10.808 

 Z(t)             -9.518            -3.555            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        DPPC |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        DPPC | 

         L1. |  -.1133356    .122822    -0.92   0.359    -.3585576    .1318864 

             | 

       _cons |   -1.74329   3.324657    -0.52   0.602    -8.381183    4.894602 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. pperron DPPC, trend regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        68 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -62.604           -26.312           -20.124           -17.052 

 Z(t)             -9.517            -4.110            -3.482            -3.169 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

DPPC         |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        DPPC | 
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         L1. |  -.1159264   .1235959    -0.94   0.352    -.3627645    .1309117 

      _trend |   .0898161   .1700688     0.53   0.599    -.2498347     .429467 

       _cons |   -4.84665   6.760629    -0.72   0.476    -18.34856    8.655258 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. pperron DPPC, noconstant regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        68 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -63.130           -13.044            -7.772            -5.536 

 Z(t)             -9.530            -2.613            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        DPPC |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        DPPC | 

         L1. |  -.1090166   .1218806    -0.89   0.374    -.3522913    .1342582 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. pperron DBAL, regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        68 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -52.889           -19.224           -13.444           -10.808 

 Z(t)             -6.102            -3.555            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        DBAL |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        DBAL | 

         L1. |   .2909021   .1191908     2.44   0.017       .05293    .5288742 

             | 

       _cons |  -.2246756   .2804715    -0.80   0.426     -.784655    .3353037 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. pperron DBAL, trend regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        68 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -53.106           -26.312           -20.124           -17.052 

 Z(t)             -6.091            -4.110            -3.482            -3.169 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

DBAL         |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 

        DBAL | 

         L1. |   .2875891   .1199916     2.40   0.019     .0479494    .5272289 

      _trend |  -.0077328   .0143033    -0.54   0.591    -.0362984    .0208329 

       _cons |   .0412721    .567016     0.07   0.942    -1.091137    1.173681 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. pperron DBAL, noconstant regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        68 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -52.107           -13.044            -7.772            -5.536 

 Z(t)             -6.066            -2.613            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        DBAL |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        DBAL | 

         L1. |   .3010947   .1181924     2.55   0.013     .0651817    .5370077 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

end of do-file 

 

. tsset ANO, yearly 

        time variable:  ANO, 1948 to 2016 

                delta:  1 year 

 

. varsoc PPC BAL, maxlag(8) 

 

   Selection-order criteria 

   Sample:  1956 - 2016                         Number of obs      =        61 

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  |lag |    LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC    | 

  |----+----------------------------------------------------------------------| 

  |  0 | -497.721                        44737   16.3843   16.4114   16.4535  | 

  |  1 | -397.648  200.15    4  0.000  1917.46   13.2344   13.3157*   13.442* | 

  |  2 | -393.927  7.4415    4  0.114  1936.21   13.2435   13.3791   13.5896  | 

  |  3 | -386.952   13.95*   4  0.007  1758.55*   13.146*  13.3358   13.6304  | 

  |  4 | -385.965  1.9742    4  0.740  1945.62   13.2447   13.4889   13.8676  | 

  |  5 | -384.754  2.4222    4  0.659  2139.67   13.3362   13.6345   14.0975  | 

  |  6 | -384.521  .46485    4  0.977  2433.85   13.4597   13.8123   14.3594  | 

  |  7 | -380.908  7.2275    4  0.124  2482.95   13.4724   13.8792   14.5105  | 

  |  8 | -379.237  3.3416    4  0.502  2706.13   13.5487   14.0098   14.7253  | 

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

   Endogenous:  PPC BAL 

    Exogenous:  _cons 

 

. vecrank PPC BAL, trend(constant) lags(4) max 

 

                       Johansen tests for cointegration                         

Trend: constant                                         Number of obs =      65 

Sample:  1952 - 2016                                             Lags =       4 

------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         5% 

maximum                                      trace    critical 

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 

    0      14     -444.29904           .     24.0815    15.41 

    1      17      -434.3792     0.26304      4.2418     3.76 
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    2      18     -432.25832     0.06317 

------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         5% 

maximum                                       max     critical 

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 

    0      14     -444.29904           .     19.8397    14.07 

    1      17      -434.3792     0.26304      4.2418     3.76 

    2      18     -432.25832     0.06317 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

. vecrank PPC BAL, trend(constant) lags(3) max 

 

                       Johansen tests for cointegration                         

Trend: constant                                         Number of obs =      66 

Sample:  1951 - 2016                                             Lags =       3 

------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         5% 

maximum                                      trace    critical 

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 

    0      10     -452.23727           .     18.5524    15.41 

    1      13     -444.52057     0.20851      3.1190*    3.76 

    2      14     -442.96109     0.04616 

------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         5% 

maximum                                       max     critical 

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 

    0      10     -452.23727           .     15.4334    14.07 

    1      13     -444.52057     0.20851      3.1190     3.76 

    2      14     -442.96109     0.04616 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

. vecrank PPC BAL, trend(constant) lags(2) max 

 

                       Johansen tests for cointegration                         

Trend: constant                                         Number of obs =      67 

Sample:  1950 - 2016                                             Lags =       2 

------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         5% 

maximum                                      trace    critical 

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 

    0      6      -465.48534           .     13.7046*   15.41 

    1      9      -459.47403     0.16426      1.6820     3.76 

    2      10     -458.63305     0.02479 

------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         5% 

maximum                                       max     critical 

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 

    0      6      -465.48534           .     12.0226    14.07 

    1      9      -459.47403     0.16426      1.6820     3.76 

    2      10     -458.63305     0.02479 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

. vecrank PPC BAL, trend(constant) lags(1) max 

 

                       Johansen tests for cointegration                         

Trend: constant                                         Number of obs =      68 

Sample:  1949 - 2016                                             Lags =       1 

------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         5% 

maximum                                      trace    critical 

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 

    0      2      -475.55888           .     11.6242*   15.41 

    1      5      -470.04725     0.14965      0.6010     3.76 
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    2      6      -469.74677     0.00880 

------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         5% 

maximum                                       max     critical 

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 

    0      2      -475.55888           .     11.0233    14.07 

    1      5      -470.04725     0.14965      0.6010     3.76 

    2      6      -469.74677     0.00880 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. vec PPC BAL, trend(constant) rank(1) lags(4) 

 

Vector error-correction model 

 

Sample:  1952 - 2016                               No. of obs      =        65 

                                                   AIC             =  13.88859 

Log likelihood = -434.3792                         HQIC            =  14.11297 

Det(Sigma_ml)  =  2185.849                         SBIC            =  14.45728 

 

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2 

---------------------------------------------------------------- 

D_PPC                 8     23.0019   0.3930   36.90151   0.0000 

D_BAL                 8     2.32337   0.1920   13.54506   0.0944 

---------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

D_PPC        | 

        _ce1 | 

         L1. |  -.4125975   .0915305    -4.51   0.000    -.5919939    -.233201 

             | 

         PPC | 

         LD. |  -.0360387   .1169935    -0.31   0.758    -.2653418    .1932644 

        L2D. |  -.1820797   .1109926    -1.64   0.101    -.3996213    .0354619 

        L3D. |  -.0889395   .1125305    -0.79   0.429    -.3094952    .1316162 

             | 

         BAL | 

         LD. |   .2045187   1.301206     0.16   0.875    -2.345797    2.754835 

        L2D. |  -3.364624   1.311624    -2.57   0.010     -5.93536    -.793888 

        L3D. |  -1.638986   1.483581    -1.10   0.269    -4.546751    1.268778 

             | 

       _cons |  -.0006965   3.039911    -0.00   1.000    -5.958813    5.957419 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

D_BAL        | 

        _ce1 | 

         L1. |   .0014077   .0092453     0.15   0.879    -.0167128    .0195281 

             | 

         PPC | 

         LD. |   .0099242   .0118173     0.84   0.401    -.0132373    .0330856 

        L2D. |  -.0078906   .0112111    -0.70   0.482     -.029864    .0140828 

        L3D. |   .0027298   .0113665     0.24   0.810    -.0195481    .0250077 

             | 

         BAL | 

         LD. |   .2442871    .131432     1.86   0.063    -.0133149    .5018891 

        L2D. |   .2634168   .1324844     1.99   0.047     .0037522    .5230814 

        L3D. |  -.0105644   .1498533    -0.07   0.944    -.3042716    .2831427 

             | 

       _cons |  -.2041595    .307055    -0.66   0.506    -.8059762    .3976572 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cointegrating equations 
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Equation           Parms    chi2     P>chi2 

------------------------------------------- 

_ce1                  1   1.323806   0.2499 

------------------------------------------- 

 

Identification:  beta is exactly identified 

 

                 Johansen normalization restriction imposed 

------------------------------------------------------------------------------ 

        beta |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

_ce1         | 

         PPC |          1          .        .       .            .           . 

         BAL |  -1.093853   .9507077    -1.15   0.250    -2.957206    .7694993 

       _cons |  -93.65028          .        .       .            .           . 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. test ([D_PPC]: LD.BAL L2D.BAL L3D.BAL) 

 

 ( 1)  [D_PPC]LD.BAL = 0 

 ( 2)  [D_PPC]L2D.BAL = 0 

 ( 3)  [D_PPC]L3D.BAL = 0 

 

           chi2(  3) =   10.24 

         Prob > chi2 =    0.0166 

 

. veclmar 

 

   Lagrange-multiplier test 

  +--------------------------------------+ 

  | lag  |      chi2    df   Prob > chi2 | 

  |------+-------------------------------| 

  |   1  |   20.0473     4     0.00049   | 

  |   2  |    4.4338     4     0.35047   | 

  +--------------------------------------+ 

   H0: no autocorrelation at lag order 

. vecnorm, jbera 

 

   Jarque-Bera test 

  +--------------------------------------------------------+ 

  |           Equation |            chi2   df  Prob > chi2 | 

  |--------------------+-----------------------------------| 

  |              D_PPC |          104.821   2    0.00000   | 

  |              D_BAL |            1.313   2    0.51858   | 

  |                ALL |          106.134   4    0.00000   | 

  +--------------------------------------------------------+ 

 

VAR 
. var PPC BAL, lags(1/1) 

 

Vector autoregression 

 

Sample:  1949 - 2016                               No. of obs      =        68 

Log likelihood = -469.7468                         AIC             =  13.99255 

FPE            =  4092.505                         HQIC            =  14.07015 

Det(Sigma_ml)  =  3430.041                         SBIC            =  14.18839 

 

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2 

---------------------------------------------------------------- 

PPC                   3     25.6354   0.5974   100.8894   0.0000 

BAL                   3     2.40838   0.9116   701.2899   0.0000 

---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------ 
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             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

PPC          | 

         PPC | 

         L1. |   .7454168   .0748561     9.96   0.000     .5987015     .892132 

             | 

         BAL | 

         L1. |   .2034171   .3918422     0.52   0.604    -.5645795    .9714137 

             | 

       _cons |   25.91504   8.827587     2.94   0.003     8.613284    43.21679 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

BAL          | 

         PPC | 

         L1. |  -.0013972   .0070325    -0.20   0.843    -.0151807    .0123863 

             | 

         BAL | 

         L1. |   .9723373   .0368125    26.41   0.000     .9001861    1.044489 

             | 

       _cons |  -.0457642   .8293285    -0.06   0.956    -1.671218     1.57969 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. vargranger 

 

   Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |   chi2     df Prob > chi2 | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |               PPC                BAL |   .2695     1    0.604    | 

  |               PPC                ALL |   .2695     1    0.604    | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |               BAL                PPC |  .03947     1    0.843    | 

  |               BAL                ALL |  .03947     1    0.843    | 

  +------------------------------------------------------------------+ 

. test ([PPC]: L.BAL) 

 

 ( 1)  [PPC]L.BAL = 0 

 

           chi2(  1) =    0.27 

         Prob > chi2 =    0.6037 

 

. varlmar, mlag(1) 

 

   Lagrange-multiplier test 

  +--------------------------------------+ 

  | lag  |      chi2    df   Prob > chi2 | 

  |------+-------------------------------| 

  |   1  |    7.9393     4     0.09383   | 

  +--------------------------------------+ 

   H0: no autocorrelation at lag order 

 

. varnorm, jbera 

 

   Jarque-Bera test 

  +--------------------------------------------------------+ 

  |           Equation |            chi2   df  Prob > chi2 | 

  |--------------------+-----------------------------------| 

  |                PPC |          222.434   2    0.00000   | 

  |                BAL |            0.032   2    0.98421   | 

  |                ALL |          222.466   4    0.00000   | 

  +--------------------------------------------------------+ 
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ANPÊDICE B 

 

Testes para o segundo trabalho: 

A RELAÇÃO ENTRE TAXA DE CÂMBIO E SALÁRIOS: Um estudo pós-abertura comercial 

para a economia brasileira. 

. do "C:\Users\tucat\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp" 

. tsset QUARTER, quarterly 

        time variable:  QUARTER, 1999q1 to 2015q4 

                delta:  1 quarter 

. var DSALBRA DCAMBIO, lags(1/2) small dfk 

Vector autoregression 

Sample:  1999q3 - 2015q4                           No. of obs      =        66 

Log likelihood = -585.0468                         AIC             =  18.03172 

FPE            =  232477.8                         HQIC            =  18.16282 

Det(Sigma_ml)  =  171602.9                         SBIC            =  18.36349 

Equation           Parms      RMSE     R-sq        F       P > F 

---------------------------------------------------------------- 

DSALBRA               5     38.5838   0.4623   13.11315   0.0000 

DCAMBIO               5     11.7177   0.1349   2.377021   0.0617 

---------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

             |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DSALBRA      | 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.7566773   .1306771    -5.79   0.000    -1.017982   -.4953723 

         L2. |  -.1134051   .1346213    -0.84   0.403     -.382597    .1557868 

             | 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .0178661   .4205828     0.04   0.966    -.8231411    .8588733 

         L2. |   .1908054   .4346667     0.44   0.662    -.6783644    1.059975 

             | 

       _cons |   4.738629   4.828973     0.98   0.330    -4.917499    14.39476 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DCAMBIO      | 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.0226451   .0396859    -0.57   0.570    -.1020019    .0567118 

         L2. |   .0507114   .0408837     1.24   0.220    -.0310407    .1324634 

             | 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .2930978   .1277286     2.29   0.025     .0376887    .5485069 

         L2. |  -.1535959   .1320058    -1.16   0.249    -.4175578    .1103661 

             | 

       _cons |   .8154259   1.466532     0.56   0.580    -2.117085    3.747937 

------------------------------------------------------------------------------ 

. vargranger 

 

   Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |     F      df    df_r  Prob > F | 

  |--------------------------------------+---------------------------------| 

  |           DSALBRA            DCAMBIO |  .11091     2      61   0.8952  | 

  |           DSALBRA                ALL |  .11091     2      61   0.8952  | 

  |--------------------------------------+---------------------------------| 

  |           DCAMBIO            DSALBRA |  2.7072     2      61   0.0747  | 

  |           DCAMBIO                ALL |  2.7072     2      61   0.0747  | 

  +------------------------------------------------------------------------+ 

. var DSALBRA DCAMBIO, lags(1/2) 

Vector autoregression 
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Sample:  1999q3 - 2015q4                           No. of obs      =        66 

Log likelihood = -585.0468                         AIC             =  18.03172 

FPE            =  232477.8                         HQIC            =  18.16282 

Det(Sigma_ml)  =  171602.9                         SBIC            =  18.36349 

 

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2 

---------------------------------------------------------------- 

DSALBRA               5     38.5838   0.4623   56.75199   0.0000 

DCAMBIO               5     11.7177   0.1349   10.28743   0.0359 

---------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DSALBRA      | 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.7566773   .1256297    -6.02   0.000    -1.002907   -.5104476 

         L2. |  -.1134051   .1294216    -0.88   0.381    -.3670668    .1402565 

             | 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .0178661   .4043379     0.04   0.965    -.7746215    .8103538 

         L2. |   .1908054   .4178778     0.46   0.648    -.6282201    1.009831 

             | 

       _cons |   4.738629   4.642455     1.02   0.307    -4.360416    13.83767 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DCAMBIO      | 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.0226451    .038153    -0.59   0.553    -.0974236    .0521335 

         L2. |   .0507114   .0393046     1.29   0.197    -.0263242     .127747 

             | 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .2930978   .1227951     2.39   0.017     .0524238    .5337718 

         L2. |  -.1535959   .1269071    -1.21   0.226    -.4023293    .0951375 

             | 

       _cons |   .8154259   1.409887     0.58   0.563    -1.947902    3.578754 

------------------------------------------------------------------------------ 

vargranger 

   Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |   chi2     df Prob > chi2 | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |           DSALBRA            DCAMBIO |     .24     2    0.887    | 

  |           DSALBRA                ALL |     .24     2    0.887    | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |           DCAMBIO            DSALBRA |  5.8581     2    0.053    | 

  |           DCAMBIO                ALL |  5.8581     2    0.053    | 

  +------------------------------------------------------------------+ 

 tsset QUARTER, quarterly 

        time variable:  QUARTER, 1999q1 to 2015q4 

                delta:  1 quarter 

 var DSALBRA DCAMBIO, lags(1/4) small dfk 

Vector autoregression 

Sample:  2000q1 - 2015q4                           No. of obs      =        64 

Log likelihood = -560.6667                         AIC             =  18.08333 

FPE            =  245568.8                         HQIC            =  18.32254 

Det(Sigma_ml)  =  139396.8                         SBIC            =  18.69052 

Equation           Parms      RMSE     R-sq        F       P > F 

---------------------------------------------------------------- 

DSALBRA               9     36.6724   0.5587    8.70493   0.0000 

DCAMBIO               9     11.9754   0.1761   1.469129   0.1898 

---------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

             |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 



124 

 

DSALBRA      | 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.8382602   .1359492    -6.17   0.000    -1.110708   -.5658118 

         L2. |  -.4622308   .1730287    -2.67   0.010     -.808988   -.1154735 

         L3. |  -.4784263   .1767799    -2.71   0.009    -.8327011   -.1241515 

         L4. |  -.0678558   .1493201    -0.45   0.651    -.3670998    .2313883 

             | 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .0373665   .4140766     0.09   0.928    -.7924615    .8671945 

         L2. |  -.0669969   .4548745    -0.15   0.883    -.9785857     .844592 

         L3. |   .2251238   .4486714     0.50   0.618    -.6740338    1.124281 

         L4. |  -.3974981   .4363759    -0.91   0.366    -1.272015    .4770187 

             | 

       _cons |   8.038344   4.920967     1.63   0.108    -1.823494    17.90018 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DCAMBIO      | 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.0102318   .0443945    -0.23   0.819    -.0992004    .0787368 

         L2. |   .0634889   .0565029     1.12   0.266    -.0497454    .1767232 

         L3. |   .0216322   .0577278     0.37   0.709    -.0940569    .1373214 

         L4. |   .0316805   .0487608     0.65   0.519    -.0660383    .1293993 

             | 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .3010554   .1352176     2.23   0.030     .0300733    .5720375 

         L2. |  -.1647671   .1485402    -1.11   0.272    -.4624484    .1329142 

         L3. |  -.0781359   .1465146    -0.53   0.596    -.3717577     .215486 

         L4. |  -.1030573   .1424995    -0.72   0.473    -.3886326     .182518 

             | 

       _cons |   .6669021   1.606952     0.42   0.680    -2.553502    3.887306 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. vargranger 

 Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |     F      df    df_r  Prob > F | 

  |--------------------------------------+---------------------------------| 

  |           DSALBRA            DCAMBIO |  .22932     4      55   0.9208  | 

  |           DSALBRA                ALL |  .22932     4      55   0.9208  | 

  |--------------------------------------+---------------------------------| 

  |           DCAMBIO            DSALBRA |  1.4247     4      55   0.2380  | 

  |           DCAMBIO                ALL |  1.4247     4      55   0.2380  | 

  +------------------------------------------------------------------------+ 

. var DSALBRA DCAMBIO, lags(1/4) 

Vector autoregression 

 

Sample:  2000q1 - 2015q4                           No. of obs      =        64 

Log likelihood = -560.6667                         AIC             =  18.08333 

FPE            =  245568.8                         HQIC            =  18.32254 

Det(Sigma_ml)  =  139396.8                         SBIC            =  18.69052 

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2 

---------------------------------------------------------------- 

DSALBRA               9     36.6724   0.5587   81.03498   0.0000 

DCAMBIO               9     11.9754   0.1761   13.67626   0.0906 

---------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DSALBRA      | 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.8382602   .1260283    -6.65   0.000    -1.085271   -.5912492 

         L2. |  -.4622308   .1604019    -2.88   0.004    -.7766127   -.1478488 

         L3. |  -.4784263   .1638793    -2.92   0.004    -.7996239   -.1572287 

         L4. |  -.0678558   .1384234    -0.49   0.624    -.3391606    .2034491 
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             | 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .0373665   .3838593     0.10   0.922    -.7149838    .7897168 

         L2. |  -.0669969   .4216799    -0.16   0.874    -.8934744    .7594806 

         L3. |   .2251238   .4159295     0.54   0.588    -.5900831    1.040331 

         L4. |  -.3974981   .4045312    -0.98   0.326    -1.190365    .3953686 

             | 

       _cons |   8.038344   4.561858     1.76   0.078    -.9027343    16.97942 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DCAMBIO      | 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.0102318   .0411548    -0.25   0.804    -.0908937    .0704301 

         L2. |   .0634889   .0523796     1.21   0.225    -.0391732     .166151 

         L3. |   .0216322   .0535151     0.40   0.686    -.0832555      .12652 

         L4. |   .0316805   .0452025     0.70   0.483    -.0569146    .1202757 

             | 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .3010554   .1253501     2.40   0.016     .0553738     .546737 

         L2. |  -.1647671   .1377005    -1.20   0.231    -.4346551    .1051209 

         L3. |  -.0781359   .1358227    -0.58   0.565    -.3443434    .1880717 

         L4. |  -.1030573   .1321005    -0.78   0.435    -.3619696     .155855 

             | 

       _cons |   .6669021   1.489685     0.45   0.654    -2.252826     3.58663 

------------------------------------------------------------------------------ 

. vargranger 

   Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |   chi2     df Prob > chi2 | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |           DSALBRA            DCAMBIO |  1.0674     4    0.899    | 

  |           DSALBRA                ALL |  1.0674     4    0.899    | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |           DCAMBIO            DSALBRA |  6.6314     4    0.157    | 

  |           DCAMBIO                ALL |  6.6314     4    0.157    | 

  +------------------------------------------------------------------+ 

. tsset QUARTER, quarterly 

        time variable:  QUARTER, 1999q1 to 2015q4 

                delta:  1 quarter 

. var DSALBRA DCAMBIO, lags(1/5) small dfk 

Vector autoregression 

Sample:  2000q2 - 2015q4                           No. of obs      =        63 

Log likelihood =  -547.877                         AIC             =  18.09133 

FPE            =  248403.1                         HQIC            =  18.38568 

Det(Sigma_ml)  =  122659.2                         SBIC            =  18.83973 

Equation           Parms      RMSE     R-sq        F       P > F 

---------------------------------------------------------------- 

DSALBRA              11     37.4394   0.5621   6.676154   0.0000 

DCAMBIO              11     11.4232   0.2854   2.076505   0.0435 

---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DSALBRA      | 

     DSALBRA | 

         L1. |   -.828502   .1405916    -5.89   0.000     -1.11062   -.5463845 

         L2. |  -.4100522   .1864535    -2.20   0.032    -.7841985   -.0359058 

         L3. |  -.4241222   .1913308    -2.22   0.031    -.8080556   -.0401888 

         L4. |   .0319961   .1925698     0.17   0.869    -.3544235    .4184157 

         L5. |   .1309335   .1532096     0.85   0.397    -.1765041    .4383711 

             | 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .0063171   .4291652     0.01   0.988    -.8548659    .8675002 

         L2. |  -.0233556   .4722393    -0.05   0.961    -.9709731     .924262 



126 

 

         L3. |   .1897339   .4749246     0.40   0.691     -.763272     1.14274 

         L4. |  -.3484831   .4707212    -0.74   0.462    -1.293054     .596088 

         L5. |   .0107057   .4528775     0.02   0.981    -.8980595    .9194708 

             | 

       _cons |   7.015921    5.21959     1.34   0.185    -3.457952    17.48979 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DCAMBIO      | 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.0044131   .0428962    -0.10   0.918    -.0904906    .0816644 

         L2. |   .0284253   .0568892     0.50   0.619    -.0857313    .1425819 

         L3. |  -.0250434   .0583774    -0.43   0.670    -.1421862    .0920993 

         L4. |  -.0550107   .0587554    -0.94   0.353     -.172912    .0628906 

         L5. |  -.1108815   .0467461    -2.37   0.021    -.2046845   -.0170786 

             | 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .3383664   .1309435     2.58   0.013      .075609    .6011239 

         L2. |   -.160791    .144086    -1.12   0.270    -.4499206    .1283386 

         L3. |  -.0191846   .1449053    -0.13   0.895    -.3099583    .2715891 

         L4. |  -.2175503   .1436228    -1.51   0.136    -.5057504    .0706498 

         L5. |   .2611198   .1381784     1.89   0.064    -.0161555    .5383952 

             | 

       _cons |   1.568543    1.59256     0.98   0.329    -1.627163    4.764249 

------------------------------------------------------------------------------ 

. vargranger 

 Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |     F      df    df_r  Prob > F | 

  |--------------------------------------+---------------------------------| 

  |           DSALBRA            DCAMBIO |  .13033     5      52   0.9848  | 

  |           DSALBRA                ALL |  .13033     5      52   0.9848  | 

  |--------------------------------------+---------------------------------| 

  |           DCAMBIO            DSALBRA |  2.2968     5      52   0.0584  | 

  |           DCAMBIO                ALL |  2.2968     5      52   0.0584  | 

  +------------------------------------------------------------------------+ 

. var DSALBRA DCAMBIO, lags(1/5) 

Vector autoregression 

Sample:  2000q2 - 2015q4                           No. of obs      =        63 

Log likelihood =  -547.877                         AIC             =  18.09133 

FPE            =  248403.1                         HQIC            =  18.38568 

Det(Sigma_ml)  =  122659.2                         SBIC            =  18.83973 

Equation           Parms      RMSE     R-sq      chi2     P>chi2 

---------------------------------------------------------------- 

DSALBRA              11     37.4394   0.5621   80.88417   0.0000 

DCAMBIO              11     11.4232   0.2854   25.15766   0.0051 

---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DSALBRA      | 

     DSALBRA | 

         L1. |   -.828502   .1277293    -6.49   0.000    -1.078847   -.5781572 

         L2. |  -.4100522   .1693956    -2.42   0.015    -.7420613    -.078043 

         L3. |  -.4241222   .1738266    -2.44   0.015    -.7648161   -.0834283 

         L4. |   .0319961   .1749523     0.18   0.855     -.310904    .3748963 

         L5. |   .1309335    .139193     0.94   0.347    -.1418798    .4037468 

             | 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .0063171   .3899024     0.02   0.987    -.7578776    .7705118 

         L2. |  -.0233556   .4290358    -0.05   0.957    -.8642503    .8175392 

         L3. |   .1897339   .4314754     0.44   0.660    -.6559424     1.03541 

         L4. |  -.3484831   .4276565    -0.81   0.415    -1.186675    .4897083 

         L5. |   .0107057   .4114453     0.03   0.979    -.7957123    .8171237 

             | 
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       _cons |   7.015921   4.742068     1.48   0.139    -2.278361     16.3102 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

DCAMBIO      | 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.0044131   .0389718    -0.11   0.910    -.0807963    .0719702 

         L2. |   .0284253   .0516846     0.55   0.582    -.0728747    .1297254 

         L3. |  -.0250434   .0530366    -0.47   0.637    -.1289933    .0789064 

         L4. |  -.0550107   .0533801    -1.03   0.303    -.1596337    .0496123 

         L5. |  -.1108815   .0424695    -2.61   0.009    -.1941202   -.0276429 

             | 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .3383664    .118964     2.84   0.004     .1052013    .5715315 

         L2. |   -.160791    .130904    -1.23   0.219    -.4173582    .0957762 

         L3. |  -.0191846   .1316484    -0.15   0.884    -.2772107    .2388415 

         L4. |  -.2175503   .1304832    -1.67   0.095    -.4732927    .0381921 

         L5. |   .2611198    .125537     2.08   0.038     .0150719    .5071678 

             | 

       _cons |   1.568543   1.446863     1.08   0.278    -1.267255    4.404342 

------------------------------------------------------------------------------ 

. vargranger 

  Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |   chi2     df Prob > chi2 | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |           DSALBRA            DCAMBIO |  .78948     5    0.978    | 

  |           DSALBRA                ALL |  .78948     5    0.978    | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |           DCAMBIO            DSALBRA |  13.913     5    0.016    | 

  |           DCAMBIO                ALL |  13.913     5    0.016    | 

  +------------------------------------------------------------------+ 

 

. vargranger 

 

   Granger causality Wald tests 

  +------------------------------------------------------------------+ 

  |          Equation           Excluded |   chi2     df Prob > chi2 | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |           DSALBRA            DCAMBIO |  .78948     5    0.978    | 

  |           DSALBRA                ALL |  .78948     5    0.978    | 

  |--------------------------------------+---------------------------| 

  |           DCAMBIO            DSALBRA |  13.913     5    0.016    | 

  |           DCAMBIO                ALL |  13.913     5    0.016    | 

  +------------------------------------------------------------------+ 

end of do-file 

. tsset QUARTER, quarterly 

        time variable:  QUARTER, 1999q1 to 2015q4 

                delta:  1 quarter 

 

. dfuller CAMBIO, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -1.727            -3.556            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.4173 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    D.CAMBIO |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
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      CAMBIO | 

         L1. |  -.0780211   .0451769    -1.73   0.089    -.1682457    .0122034 

             | 

       _cons |   10.43695   6.451147     1.62   0.111    -2.446877    23.32078 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
. dfuller CAMBIO, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -1.655            -4.113            -3.483            -3.170 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7701 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.CAMBIO     |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      CAMBIO | 

         L1. |  -.1122828    .067836    -1.66   0.103    -.2478007    .0232351 

      _trend |   -.079271   .1166917    -0.68   0.499    -.3123896    .1538475 

       _cons |   17.89003   12.74112     1.40   0.165    -7.563278    43.34333 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
. dfuller CAMBIODEF, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -1.876            -3.556            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3435 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 D.CAMBIODEF |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   CAMBIODEF | 

         L1. |  -.0457785   .0244036    -1.88   0.065    -.0945159    .0029589 

             | 

       _cons |   .1416338   .1595626     0.89   0.378    -.1770348    .4603024 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. dfuller CAMBIODEF, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -1.903            -4.113            -3.483            -3.170 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.6529 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.CAMBIODEF  |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 

   CAMBIODEF | 

         L1. |  -.1244012   .0653563    -1.90   0.061    -.2549654    .0061631 

      _trend |  -.0129101   .0099639    -1.30   0.200    -.0328153     .006995 

       _cons |   1.039421    .710851     1.46   0.149    -.3806676    2.459509 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. dfuller SALBRA, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -3.285            -3.556            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0156 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    D.SALBRA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      SALBRA | 

         L1. |  -.2693785    .081998    -3.29   0.002    -.4331397   -.1056173 

             | 

       _cons |   54.17798   16.82134     3.22   0.002     20.58345    87.77251 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. dfuller SALBRA, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -7.337            -4.113            -3.483            -3.170 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.SALBRA     |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      SALBRA | 

         L1. |  -.9326699   .1271174    -7.34   0.000    -1.186616   -.6787237 

      _trend |   2.818301   .4623114     6.10   0.000     1.894728    3.741874 

       _cons |   86.17829   14.46941     5.96   0.000     57.27232    115.0843 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. dfuller SALBRADEF, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -6.408            -3.556            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 D.SALBRADEF |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   SALBRADEF | 

         L1. |  -.7815976   .1219649    -6.41   0.000    -1.025178   -.5380169 

             | 

       _cons |   5.430711   .8598241     6.32   0.000     3.713524    7.147899 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. dfuller SALBRADEF, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -6.456            -4.113            -3.483            -3.170 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.SALBRADEF  |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   SALBRADEF | 

         L1. |  -.8095739   .1253949    -6.46   0.000    -1.060079   -.5590687 

      _trend |   .0071703   .0074029     0.97   0.336    -.0076187    .0219592 

       _cons |   5.381544   .8617299     6.25   0.000     3.660041    7.103047 

------------------------------------------------------------------------------ 

. tsset QUARTER, quarterly 

        time variable:  QUARTER, 1999q1 to 2017q2 

                delta:  1 quarter 

 

. dfuller CAMBIO, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        73 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -1.713            -3.548            -2.912            -2.591 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.4243 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    D.CAMBIO |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      CAMBIO | 

         L1. |  -.0836754    .048842    -1.71   0.091    -.1810636    .0137129 

             | 

       _cons |   11.47989   6.577692     1.75   0.085    -1.635658    24.59543 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. dfuller CAMBIO, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        73 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 
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 Z(t)             -1.704            -4.099            -3.477            -3.166 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7489 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.CAMBIO     |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      CAMBIO | 

         L1. |  -.0837944   .0491638    -1.70   0.093    -.1818485    .0142597 

      _trend |   .0186596   .0664211     0.28   0.780    -.1138131    .1511324 

       _cons |   10.80515   7.042964     1.53   0.129    -3.241598     24.8519 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. dfuller CAMBIODEF, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -1.876            -3.556            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3435 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 D.CAMBIODEF |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   CAMBIODEF | 

         L1. |  -.0457785   .0244036    -1.88   0.065    -.0945159    .0029589 

             | 

       _cons |   .1416338   .1595626     0.89   0.378    -.1770348    .4603024 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. dfuller CAMBIODEF, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -1.903            -4.113            -3.483            -3.170 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.6529 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.CAMBIODEF  |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   CAMBIODEF | 

         L1. |  -.1244012   .0653563    -1.90   0.061    -.2549654    .0061631 

      _trend |  -.0129101   .0099639    -1.30   0.200    -.0328153     .006995 

       _cons |   1.039421    .710851     1.46   0.149    -.3806676    2.459509 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller SALBRA, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -3.285            -3.556            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0156 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    D.SALBRA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      SALBRA | 

         L1. |  -.2693785    .081998    -3.29   0.002    -.4331397   -.1056173 

             | 

       _cons |   54.17798   16.82134     3.22   0.002     20.58345    87.77251 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. dfuller SALBRA, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -7.337            -4.113            -3.483            -3.170 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.SALBRA     |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      SALBRA | 

         L1. |  -.9326699   .1271174    -7.34   0.000    -1.186616   -.6787237 

      _trend |   2.818301   .4623114     6.10   0.000     1.894728    3.741874 

       _cons |   86.17829   14.46941     5.96   0.000     57.27232    115.0843 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller SALBRADEF, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -6.408            -3.556            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 D.SALBRADEF |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   SALBRADEF | 

         L1. |  -.7815976   .1219649    -6.41   0.000    -1.025178   -.5380169 

             | 

       _cons |   5.430711   .8598241     6.32   0.000     3.713524    7.147899 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller SALBRADEF, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -6.456            -4.113            -3.483            -3.170 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.SALBRADEF  |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   SALBRADEF | 

         L1. |  -.8095739   .1253949    -6.46   0.000    -1.060079   -.5590687 

      _trend |   .0071703   .0074029     0.97   0.336    -.0076187    .0219592 

       _cons |   5.381544   .8617299     6.25   0.000     3.660041    7.103047 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. dfuller LCAMBIO, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        73 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -1.591            -3.548            -2.912            -2.591 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.4882 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

   D.LCAMBIO |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     LCAMBIO | 

         L1. |  -.0742123   .0466475    -1.59   0.116    -.1672247    .0188001 

             | 

       _cons |    .363902   .2268315     1.60   0.113    -.0883872    .8161911 

------------------------------------------------------------------------------ 

. dfuller LCAMBIO, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        73 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -1.586            -4.099            -3.477            -3.166 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7979 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.LCAMBIO    |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     LCAMBIO | 

         L1. |  -.0744381   .0469357    -1.59   0.117    -.1680483    .0191721 

      _trend |   .0001716   .0004549     0.38   0.707    -.0007358    .0010789 

       _cons |   .3586516   .2286386     1.57   0.121    -.0973537     .814657 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. dfuller LCAMBIODEF, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 
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 Z(t)             -1.448            -3.556            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5591 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.LCAMBIODEF |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  LCAMBIODEF | 

         L1. |  -.0284043   .0196185    -1.45   0.152    -.0675852    .0107766 

             | 

       _cons |    .027746   .0336007     0.83   0.412    -.0393593    .0948512 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. dfuller LCAMBIODEF, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -1.414            -4.113            -3.483            -3.170 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8568 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.LCAMBIODEF |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  LCAMBIODEF | 

         L1. |  -.0928183   .0656468    -1.41   0.162    -.2239628    .0383263 

      _trend |  -.0017291   .0016817    -1.03   0.308    -.0050886    .0016305 

       _cons |   .1921396   .1633797     1.18   0.244    -.1342489    .5185282 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller LSALBRA, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -2.544            -3.556            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1050 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

   D.LSALBRA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     LSALBRA | 

         L1. |  -.1498336   .0588877    -2.54   0.013    -.2674405   -.0322267 

             | 

       _cons |   .7934371   .3066639     2.59   0.012     .1809871    1.405887 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller LSALBRA, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -5.185            -4.113            -3.483            -3.170 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0001 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.LSALBRA    |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     LSALBRA | 

         L1. |  -.6067335   .1170112    -5.19   0.000    -.8404902   -.3729768 

      _trend |   .0098508   .0022588     4.36   0.000     .0053383    .0143633 

       _cons |   2.831743   .5404495     5.24   0.000     1.752071    3.911414 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. dfuller LSALBRADEF, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -6.077            -3.556            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.LSALBRADEF |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  LSALBRADEF | 

         L1. |  -.7360622   .1211263    -6.08   0.000    -.9779681   -.4941562 

             | 

       _cons |   1.417751   .2342145     6.05   0.000     .9499928     1.88551 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller LSALBRADEF, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        67 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -6.104            -4.113            -3.483            -3.170 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.LSALBRADEF |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  LSALBRADEF | 

         L1. |  -.7641754   .1251857    -6.10   0.000    -1.014262   -.5140883 

      _trend |   .0008847    .000975     0.91   0.368    -.0010631    .0028325 

       _cons |   1.441866   .2360343     6.11   0.000     .9703338    1.913399 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. dfuller DCAMBIO, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        73 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -6.707            -3.548            -2.912            -2.591 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

   D.DCAMBIO |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     DCAMBIO | 

         L1. |  -.7813324   .1165025    -6.71   0.000    -1.013632   -.5490331 

             | 

       _cons |   .3976848     1.3854     0.29   0.775    -2.364724    3.160093 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. dfuller DCAMBIO, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        73 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -6.664            -4.099            -3.477            -3.166 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.DCAMBIO    |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     DCAMBIO | 

         L1. |  -.7816342   .1172865    -6.66   0.000    -1.015555   -.5477137 

      _trend |   .0164052    .066168     0.25   0.805    -.1155626    .1483731 

       _cons |   -.209214   2.817258    -0.07   0.941    -5.828059     5.40963 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. dfuller DCAMBIODEF, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        73 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -7.813            -3.548            -2.912            -2.591 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.DCAMBIODEF |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  DCAMBIODEF | 

         L1. |  -.9245356   .1183398    -7.81   0.000    -1.160498   -.6885728 

             | 

       _cons |  -.1486313   .0829631    -1.79   0.077     -.314055    .0167925 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. dfuller DCAMBIODEF, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        73 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)             -7.768            -4.099            -3.477            -3.166 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.DCAMBIODEF |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  DCAMBIODEF | 

         L1. |   -.925501   .1191472    -7.77   0.000    -1.163133   -.6878693 

      _trend |   .0011658   .0038585     0.30   0.763    -.0065297    .0088613 

       _cons |  -.1919218   .1658331    -1.16   0.251    -.5226654    .1388218 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. dfuller DSALBRA, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        73 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)            -13.745            -3.548            -2.912            -2.591 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

   D.DSALBRA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     DSALBRA | 

         L1. |  -1.453699   .1057606   -13.75   0.000     -1.66458   -1.242819 

             | 

       _cons |  -1.714667   5.882808    -0.29   0.772    -13.44465    10.01532 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. dfuller DSALBRA, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        73 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)            -14.002            -4.099            -3.477            -3.166 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.DSALBRA    |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     DSALBRA | 

         L1. |  -1.473925   .1052639   -14.00   0.000    -1.683867   -1.263982 

      _trend |  -.4543499    .277812    -1.64   0.106    -1.008428    .0997286 

       _cons |   15.07242   11.79699     1.28   0.206    -8.455933    38.60078 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. dfuller DSALBRADEF, regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        73 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 
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               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)            -14.137            -3.548            -2.912            -2.591 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.DSALBRADEF |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  DSALBRADEF | 

         L1. |  -1.475755   .1043867   -14.14   0.000    -1.683896   -1.267614 

             | 

       _cons |  -.1160339   .1573376    -0.74   0.463    -.4297562    .1976885 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. dfuller DSALBRADEF, trend regress lags(0) 

 

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        73 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(t)            -14.390            -4.099            -3.477            -3.166 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

D.DSALBRADEF |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  DSALBRADEF | 

         L1. |  -1.495021   .1038902   -14.39   0.000    -1.702224   -1.287819 

      _trend |  -.0120353   .0074213    -1.62   0.109    -.0268365     .002766 

       _cons |   .3277562   .3147788     1.04   0.301    -.3000504    .9555627 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

end of do-file 

 

. pperron CAMBIO, regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        73 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)           -7.792           -19.314           -13.484           -10.838 

 Z(t)             -1.943            -3.548            -2.912            -2.591 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3120 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      CAMBIO |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      CAMBIO | 

         L1. |   .9163246    .048842    18.76   0.000     .8189364    1.013713 

             | 

       _cons |   11.47989   6.577692     1.75   0.085    -1.635658    24.59543 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

. pperron CAMBIO, trend regress 
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Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        73 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)           -7.805           -26.482           -20.214           -17.122 

 Z(t)             -1.936            -4.099            -3.477            -3.166 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.6358 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

CAMBIO       |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      CAMBIO | 

         L1. |   .9162056   .0491638    18.64   0.000     .8181515     1.01426 

      _trend |   .0186596   .0664211     0.28   0.780    -.1138131    .1511324 

       _cons |   10.80515   7.042964     1.53   0.129    -3.241598     24.8519 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron CAMBIO, noconstant regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        73 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)           -0.077           -13.084            -7.792            -5.546 

 Z(t)             -0.093            -2.611            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      CAMBIO |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      CAMBIO | 

         L1. |   .9996412   .0104701    95.48   0.000     .9787695    1.020513 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron SALBRA, regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        67 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -12.685           -19.206           -13.436           -10.802 

 Z(t)             -2.882            -3.556            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0475 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      SALBRA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      SALBRA | 

         L1. |   .7306215    .081998     8.91   0.000     .5668603    .8943827 

             | 

       _cons |   54.17798   16.82134     3.22   0.002     20.58345    87.77251 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  
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. pperron SALBRA, trend regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        67 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -73.306           -26.278           -20.106           -17.038 

 Z(t)             -7.539            -4.113            -3.483            -3.170 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

SALBRA       |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      SALBRA | 

         L1. |   .0673301   .1271174     0.53   0.598    -.1866162    .3212763 

      _trend |   2.818301   .4623114     6.10   0.000     1.894728    3.741874 

       _cons |   86.17829   14.46941     5.96   0.000     57.27232    115.0843 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. pperron SALBRA, noconstant regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        67 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)            0.056           -13.036            -7.768            -5.534 

 Z(t)              0.066            -2.613            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      SALBRA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      SALBRA | 

         L1. |   .9787124   .0300433    32.58   0.000     .9187289    1.038696 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron LCAMBIO, regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        73 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)           -6.728           -19.314           -13.484           -10.838 

 Z(t)             -1.785            -3.548            -2.912            -2.591 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3881 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     LCAMBIO |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     LCAMBIO | 

         L1. |   .9257877   .0466475    19.85   0.000     .8327753      1.0188 

             | 

       _cons |    .363902   .2268315     1.60   0.113    -.0883872    .8161911 
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------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron LCAMBIO, trend regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        73 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)           -6.744           -26.482           -20.214           -17.122 

 Z(t)             -1.780            -4.099            -3.477            -3.166 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7143 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

LCAMBIO      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     LCAMBIO | 

         L1. |   .9255619   .0469357    19.72   0.000     .8319517    1.019172 

      _trend |   .0001716   .0004549     0.38   0.707    -.0007358    .0010789 

       _cons |   .3586516   .2286386     1.57   0.121    -.0973537     .814657 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron LCAMBIO, noconstant regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        73 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)            0.039           -13.084            -7.792            -5.546 

 Z(t)              0.255            -2.611            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     LCAMBIO |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     LCAMBIO | 

         L1. |   1.000557   .0019806   505.19   0.000     .9966092    1.004506 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron LSALBRA, regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        67 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)           -5.774           -19.206           -13.436           -10.802 

 Z(t)             -2.193            -3.556            -2.916            -2.593 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2087 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     LSALBRA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     LSALBRA | 

         L1. |   .8501664   .0588877    14.44   0.000     .7325595    .9677733 
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             | 

       _cons |   .7934371   .3066639     2.59   0.012     .1809871    1.405887 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron LSALBRA, trend regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        67 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -42.249           -26.278           -20.106           -17.038 

 Z(t)             -5.253            -4.113            -3.483            -3.170 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0001 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

LSALBRA      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     LSALBRA | 

         L1. |   .3932665   .1170112     3.36   0.001     .1595098    .6270232 

      _trend |   .0098508   .0022588     4.36   0.000     .0053383    .0143633 

       _cons |   2.831743   .5404495     5.24   0.000     1.752071    3.911414 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron LSALBRA, noconstant regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        67 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)            0.176           -13.036            -7.768            -5.534 

 Z(t)              1.246            -2.613            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     LSALBRA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     LSALBRA | 

         L1. |   1.002136   .0043999   227.76   0.000     .9933509     1.01092 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron DCAMBIO, regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        73 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -52.998           -19.314           -13.484           -10.838 

 Z(t)             -6.616            -3.548            -2.912            -2.591 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     DCAMBIO |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
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     DCAMBIO | 

         L1. |   .2186676   .1165025     1.88   0.065    -.0136317    .4509669 

             | 

       _cons |   .3976848     1.3854     0.29   0.775    -2.364724    3.160093 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron DCAMBIO, trend regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        73 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -53.040           -26.482           -20.214           -17.122 

 Z(t)             -6.572            -4.099            -3.477            -3.166 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

DCAMBIO      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .2183658   .1172865     1.86   0.067    -.0155548    .4522863 

      _trend |   .0164052    .066168     0.25   0.805    -.1155626    .1483731 

       _cons |   -.209214   2.817258    -0.07   0.941    -5.828059     5.40963 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron DCAMBIO, noconstant regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        73 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)          -53.013           -13.084            -7.792            -5.546 

 Z(t)             -6.658            -2.611            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     DCAMBIO |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     DCAMBIO | 

         L1. |   .2195428   .1157181     1.90   0.062     -.011137    .4502225 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. pperron DSALBRA, regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        73 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)         -109.408           -19.314           -13.484           -10.838 

 Z(t)            -13.435            -3.548            -2.912            -2.591 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
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     DSALBRA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.4536993   .1057606    -4.29   0.000      -.66458   -.2428187 

             | 

       _cons |  -1.714667   5.882808    -0.29   0.772    -13.44465    10.01532 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron DSALBRA, trend regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        73 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)         -108.242           -26.482           -20.214           -17.122 

 Z(t)            -13.930            -4.099            -3.477            -3.166 

------------------------------------------------------------------------------ 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

DSALBRA      |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.4739246   .1052639    -4.50   0.000    -.6838669   -.2639824 

      _trend |  -.4543499    .277812    -1.64   0.106    -1.008428    .0997286 

       _cons |   15.07242   11.79699     1.28   0.206    -8.455933    38.60078 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. pperron DSALBRA, noconstant regress 

 

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        73 

                                                   Newey-West lags =         3 

 

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 

               Statistic           Value             Value             Value 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Z(rho)         -109.445           -13.084            -7.792            -5.546 

 Z(t)            -13.509            -2.611            -1.950            -1.610 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     DSALBRA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     DSALBRA | 

         L1. |  -.4530457   .1050628    -4.31   0.000    -.6624845   -.2436068 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  tsset QUARTER, quarterly 

        time variable:  QUARTER, 1999q1 to 2017q2 

                delta:  1 quarter 

 

.   

.  varsoc LSALBRA LCAMBIO, maxlag(8) 

 

   Selection-order criteria 

   Sample:  2001q1 - 2015q4                     Number of obs      =        60 

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

  |lag |    LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC    | 

  |----+----------------------------------------------------------------------| 

  |  0 | -1.82765                      .003895   .127588   .154896     .1974  | 
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  |  1 |  83.8966  171.45    4  0.000  .000256  -2.59655  -2.51463  -2.38712  | 

  |  2 |    99.24  30.687    4  0.000  .000175* -2.97467* -2.83813* -2.62561* | 

  |  3 |  101.889  5.2984    4  0.258  .000184  -2.92964  -2.73849  -2.44096  | 

  |  4 |  107.035  10.291    4  0.036  .000177  -2.96782  -2.72205  -2.33951  | 

  |  5 |  108.174  2.2788    4  0.685  .000196  -2.87246  -2.57209  -2.10454  | 

  |  6 |  111.398  6.4473    4  0.168  .000202  -2.84658  -2.49159  -1.93904  | 

  |  7 |  114.712  6.6292    4  0.157  .000208  -2.82374  -2.41413  -1.77657  | 

  |  8 |   121.27  13.115*   4  0.011  .000193  -2.90899  -2.44477  -1.72219  | 

  +---------------------------------------------------------------------------+ 

   Endogenous:  LSALBRA LCAMBIO 

    Exogenous:  _cons 

 
.  vecrank LSALBRA LCAMBIO, trend(constant) lags(2) max 

 

                       Johansen tests for cointegration                         

Trend: constant                                         Number of obs =      66 

Sample:  1999q3 - 2015q4                                         Lags =       2 

------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         5% 

maximum                                      trace    critical 

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 

    0      6       105.53346           .      6.4815*   15.41 

    1      9       107.52096     0.05845      2.5065     3.76 

    2      10      108.77422     0.03727 

------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         5% 

maximum                                       max     critical 

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 

    0      6       105.53346           .      3.9750    14.07 

    1      9       107.52096     0.05845      2.5065     3.76 

    2      10      108.77422     0.03727 

------------------------------------------------------------------------------- 

.   

.  vecrank LSALBRA LCAMBIO, trend(constant) lags(3) max 

 

                       Johansen tests for cointegration                         

Trend: constant                                         Number of obs =      65 

Sample:  1999q4 - 2015q4                                         Lags =       3 

------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         5% 

maximum                                      trace    critical 

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 

    0      10      105.85555           .      6.5861*   15.41 

    1      13       108.0036     0.06396      2.2900     3.76 

    2      14       109.1486     0.03462 

------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         5% 

maximum                                       max     critical 

  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value 

    0      10      105.85555           .      4.2961    14.07 

    1      13       108.0036     0.06396      2.2900     3.76 

    2      14       109.1486     0.03462 

------------------------------------------------------------------------------- 
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ANPÊDICE C 

 

Testes para o terceiro trabalho:  

COMPETITIVIDADE E CAPITAL INTELECTUAL DAS NAÇÕES: Reapreciando o papel das 

condições de inovação e sofisticação e das medidas de austeridade. 

. xtset pais ano 

       panel variable:  pais (strongly balanced) 

        time variable:  ano, 2007 to 2016 

                delta:  1 unit 

 

. xtsum pib hci lnpat infdi is aust 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

pib      overall |  1.129518   3.372612  -9.132494   26.27606 |     N =     210 

         between |             1.431896  -2.637016   3.679915 |     n =      21 

         within  |             3.067976  -7.463276   23.72566 |     T =      10 

                 |                                            | 

hci      overall |  3.274718   .3251985   2.281869   3.734285 |     N =     210 

         between |             .3294059   2.372527   3.704118 |     n =      21 

         within  |             .0437995   3.108352   3.403692 |     T =      10 

                 |                                            | 

lnpat    overall |  .0540726   .1519324   -1.12442   .9202046 |     N =     210 

         between |              .029267   .0011198   .1150746 |     n =      21 

         within  |             .1492105  -1.071467   .9731574 |     T =      10 

                 |                                            | 

infdi    overall |  .0691476   .0717034   .0091284   .4094401 |     N =     210 

         between |             .0687012    .011808   .3193259 |     n =      21 

         within  |             .0249953  -.0691051   .2151081 |     T =      10 

                 |                                            | 

is       overall |  4.718799   .7231307   3.357896   5.856698 |     N =     210 

         between |             .7304361   3.513105    5.75488 |     n =      21 

         within  |             .1111594   4.381908    4.98315 |     T =      10 

                 |                                            | 

aust     overall |        .2   .4009558          0          1 |     N =     210 

         between |                    0         .2         .2 |     n =      21 

         within  |             .4009558          0          1 |     T =      10 

 

. correlate pib hci lnpat infdi is aust 

(obs=210) 

 

             |      pib      hci    lnpat    infdi       is     aust 

-------------+------------------------------------------------------ 

         pib |   1.0000 

         hci |   0.1628   1.0000 

       lnpat |   0.0985  -0.0177   1.0000 

       infdi |   0.2836  -0.0226   0.0693   1.0000 

          is |   0.0960   0.3857   0.0055   0.1535   1.0000 

        aust |  -0.1254   0.0136  -0.0362   0.0018  -0.0022   1.0000 

 

OLS – H1, H1a, H1b, H1c  
 

. regress pib hci lnpat infdi aust, robust 

 

Linear regression                                      Number of obs =     210 

                                                       F(  4,   205) =    6.02 

                                                       Prob > F      =  0.0001 

                                                       R-squared     =  0.1315 

                                                       Root MSE      =  3.1736 
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------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

         pib |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |   1.786591    .542953     3.29   0.001     .7161031    2.857079 

       lnpat |   1.718758   2.394149     0.72   0.474    -3.001555    6.439071 

       infdi |   13.28008   5.863221     2.26   0.025     1.720129    24.84002 

        aust |  -1.054709    .459667    -2.29   0.023     -1.96099   -.1484277 

       _cons |  -5.521346   1.745084    -3.16   0.002    -8.961959   -2.080733 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       lnpat |      1.01    0.993632 

       infdi |      1.01    0.994719 

        aust |      1.00    0.998499 

         hci |      1.00    0.999058 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

 

Efeitos Fixos – H1, H1a, H1b, H1c  
 

. xtreg pib hci lnpat infdi aust, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       210 

Group variable: pais                            Number of groups   =        21 

 

R-sq:  within  = 0.1172                         Obs per group: min =        10 

       between = 0.3233                                        avg =      10.0 

       overall = 0.1133                                        max =        10 

 

                                                F(4,185)           =      6.14 

corr(u_i, Xb)  = -0.7754                        Prob > F           =    0.0001 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |   1.916446   4.996245     0.38   0.702    -7.940495    11.77339 

       lnpat |    1.74515   1.426004     1.22   0.223    -1.068171    4.558471 

       infdi |   36.97871   8.736487     4.23   0.000     19.74276    54.21466 

        aust |  -1.063291   .5316984    -2.00   0.047    -2.112263   -.0143193 

       _cons |  -7.584999    16.2261    -0.47   0.641    -39.59698    24.42698 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  2.1581229 

     sigma_e |  3.0638624 

         rho |  .33161826   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(20, 185) =     1.75             Prob > F = 0.0294 

 

Efeitos Aleatórios – H1, H1a, H1b, H1c  
 

. xtreg pib hci lnpat infdi aust, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       210 

Group variable: pais                            Number of groups   =        21 

 

R-sq:  within  = 0.0947                         Obs per group: min =        10 

       between = 0.3932                                        avg =      10.0 

       overall = 0.1313                                        max =        10 

 

                                                Wald chi2(4)       =     28.34 
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corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |   1.806913   .7570087     2.39   0.017     .3232029    3.290623 

       lnpat |   1.633961   1.432904     1.14   0.254     -1.17448    4.442402 

       infdi |   14.12966   3.385282     4.17   0.000     7.494631    20.76469 

        aust |  -1.056366   .5399784    -1.96   0.050    -2.114704    .0019722 

       _cons |  -5.641724   2.509153    -2.25   0.025    -10.55957   -.7238732 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   .5314552 

     sigma_e |  3.0638624 

         rho |  .02920925   (fraction of variance due to u_i) 

 

Painel Dinâmico – H1, H1a, H1b, H1c 
 

. xtabond pib hci lnpat infdi aust 

 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =       168 

Group variable: pais                         Number of groups      =        21 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         8 

                                                               avg =         8 

                                                               max =         8 

 

Number of instruments =     41               Wald chi2(5)          =     35.68 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         pib | 

         L1. |   .0719641   .0785921     0.92   0.360    -.0820737    .2260018 

             | 

         hci |   25.33261   6.406737     3.95   0.000     12.77563    37.88958 

       lnpat |   1.675825   1.558142     1.08   0.282    -1.378077    4.729728 

       infdi |   28.41297   11.33984     2.51   0.012     6.187291    50.63865 

        aust |  -.8516064   .5323329    -1.60   0.110     -1.89496    .1917469 

       _cons |    -84.294   20.81002    -4.05   0.000    -125.0809   -43.50711 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).pib 

        Standard: D.hci D.lnpat D.infdi D.aust 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

. hettest 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of pib 

 

         chi2(1)      =    47.97 

         Prob > chi2  =   0.0000 

 

. imtest, white 

 

White's test for Ho: homoskedasticity 

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

 

         chi2(13)     =     34.09 

         Prob > chi2  =    0.0012 
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. hausman fixed random 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     fixed        random       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |    1.916446     1.806913        .1095334        4.938563 

       lnpat |     1.74515     1.633961        .1111886               . 

       infdi |    36.97871     14.12966        22.84905        8.053947 

        aust |   -1.063291    -1.056366        -.006925               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        5.85 

                Prob>chi2 =      0.2105 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

. xttest0 

 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

 

        pib[pais,t] = Xb + u[pais] + e[pais,t] 

 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     pib |   11.37451       3.372612 

                       e |   9.387253       3.063862 

                       u |   .2824446       .5314552 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =     0.63 

                          Prob > chibar2 =   0.2133 

 

. estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(7)      =  52.65997 

        Prob > chi2  =    0.0000 

 

OLS – H2a 
. correlate pib isch lnpat infdi aust 

(obs=210) 

 

             |      pib     isch    lnpat    infdi     aust 

-------------+--------------------------------------------- 

         pib |   1.0000 

        isch |   0.1315   1.0000 

       lnpat |   0.0985  -0.0055   1.0000 

       infdi |   0.2836   0.0894   0.0693   1.0000 

        aust |  -0.1254   0.0044  -0.0362   0.0018   1.0000 

 

 

. regress pib isch lnpat infdi aust, robust 

 

Linear regression                                      Number of obs =     210 

                                                       F(  4,   205) =    3.23 

                                                       Prob > F      =  0.0134 
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                                                       R-squared     =  0.1135 

                                                       Root MSE      =  3.2063 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

         pib |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        isch |   .1120164   .0596882     1.88   0.062     -.005665    .2296978 

       lnpat |   1.686654   2.401107     0.70   0.483    -3.047376    6.420685 

       infdi |   12.64555   5.877952     2.15   0.033     1.056561    24.23454 

        aust |   -1.03928   .4723304    -2.20   0.029    -1.970528   -.1080314 

       _cons |   -1.36931   .9801432    -1.40   0.164    -3.301764    .5631433 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

       infdi |      1.01    0.987130 

        isch |      1.01    0.991864 

       lnpat |      1.01    0.993742 

        aust |      1.00    0.998654 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.01 

 

Efeitos Fixos – H2a 
  
. xtreg pib isch lnpat infdi aust, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       210 

Group variable: pais                            Number of groups   =        21 

 

R-sq:  within  = 0.1706                         Obs per group: min =        10 

       between = 0.1387                                        avg =      10.0 

       overall = 0.0552                                        max =        10 

 

                                                F(4,185)           =      9.52 

corr(u_i, Xb)  = -0.9430                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        isch |   1.548763   .4457052     3.47   0.001     .6694444    2.428081 

       lnpat |   1.694953   1.382218     1.23   0.222    -1.031984    4.421889 

       infdi |    28.6705   8.648718     3.31   0.001      11.6077     45.7333 

        aust |  -1.095344   .5128975    -2.14   0.034    -2.107224   -.0834639 

       _cons |    -24.798   6.772192    -3.66   0.000    -38.15866   -11.43735 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  5.2687398 

     sigma_e |  2.9696986 

         rho |   .7589006   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(20, 185) =     2.70             Prob > F = 0.0003 

 

 

Efeitos Aleatórios – H2a 
 

. xtreg pib isch lnpat infdi aust, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       210 

Group variable: pais                            Number of groups   =        21 

 

R-sq:  within  = 0.1104                         Obs per group: min =        10 

       between = 0.2773                                        avg =      10.0 
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       overall = 0.1130                                        max =        10 

 

                                                Wald chi2(4)       =     23.82 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0001 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        isch |   .1344626   .0862524     1.56   0.119     -.034589    .3035142 

       lnpat |   1.547105   1.425622     1.09   0.278    -1.247063    4.341274 

       infdi |   14.55905   3.795978     3.84   0.000     7.119069    21.99903 

        aust |  -1.042601   .5357763    -1.95   0.052    -2.092703    .0075013 

       _cons |  -1.842296   1.376485    -1.34   0.181    -4.540157    .8555656 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .80355057 

     sigma_e |  2.9696986 

         rho |  .06822049   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Painel Dinâmico – H2a 
 

. xtabond pib isch lnpat infdi aust, lags(1) maxldep(1) maxlags(1) artests(2) 

 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =       168 

Group variable: pais                         Number of groups      =        21 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         8 

                                                               avg =         8 

                                                               max =         8 

 

Number of instruments =     13               Wald chi2(5)          =     22.56 

                                             Prob > chi2           =    0.0004 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         pib | 

         L1. |   .1100642    .113409     0.97   0.332    -.1122134    .3323418 

             | 

        isch |   3.438017   .8469412     4.06   0.000     1.778043    5.097991 

       lnpat |   2.284814   1.520485     1.50   0.133    -.6952816    5.264909 

       infdi |  -3.897068   12.56042    -0.31   0.756    -28.51504     20.7209 

        aust |  -1.642767   .7140692    -2.30   0.021    -3.042317   -.2432168 

       _cons |  -52.35443   13.07942    -4.00   0.000    -77.98962   -26.71925 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/2).pib 

        Standard: D.isch D.lnpat D.infdi D.aust 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

. hettest 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of pib 

 

         chi2(1)      =    48.58 

         Prob > chi2  =   0.0000 

 

. imtest, white 

 

White's test for Ho: homoskedasticity 

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity 
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         chi2(13)     =     23.75 

         Prob > chi2  =    0.0335 

 

. hausman fixed random 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     fixed        random       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        isch |    1.548763     .1344626          1.4143        .4372798 

       lnpat |    1.694953     1.547105        .1478473               . 

       infdi |     28.6705     14.55905        14.11145        7.771157 

        aust |   -1.095344    -1.042601        -.052743               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =       19.39 

                Prob>chi2 =      0.0007 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

. xttest0 

 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

 

        pib[pais,t] = Xb + u[pais] + e[pais,t] 

 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     pib |   11.37451       3.372612 

                       e |    8.81911       2.969699 

                       u |   .6456935       .8035506 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =     2.41 

                          Prob > chibar2 =   0.0604 

 

. estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(7)      =  56.19583 

        Prob > chi2  =    0.0000 

 

OLS – H2b 
. correlate pib hci isce infdi aust 

(obs=210) 

 

             |      pib      hci     isce    infdi     aust 

-------------+--------------------------------------------- 

         pib |   1.0000 

         hci |   0.1628   1.0000 

        isce |   0.1039   0.0009   1.0000 

       infdi |   0.2836  -0.0226   0.0908   1.0000 

        aust |  -0.1254   0.0136  -0.0245   0.0018   1.0000 

 

 

.  
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. regress pib hci isce infdi aust, robust 

 

Linear regression                                      Number of obs =     210 

                                                       F(  4,   205) =    5.99 

                                                       Prob > F      =  0.0001 

                                                       R-squared     =  0.1311 

                                                       Root MSE      =  3.1743 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

         pib |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |   1.771451   .5445346     3.25   0.001     .6978445    2.845057 

        isce |   .4232075   .5612224     0.75   0.452    -.6833004    1.529715 

       infdi |   13.21003   5.854234     2.26   0.025     1.667803    24.75226 

        aust |  -1.062657   .4581777    -2.32   0.021    -1.966002   -.1593124 

       _cons |  -5.480635   1.746433    -3.14   0.002    -8.923909   -2.037362 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. vif 

 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

        isce |      1.01    0.991134 

       infdi |      1.01    0.991217 

        aust |      1.00    0.999198 

         hci |      1.00    0.999292 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

 

Efeitos Fixos – H2b 
. xtreg pib hci isce infdi aust, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       210 

Group variable: pais                            Number of groups   =        21 

 

R-sq:  within  = 0.1186                         Obs per group: min =        10 

       between = 0.3201                                        avg =      10.0 

       overall = 0.1128                                        max =        10 

 

                                                F(4,185)           =      6.22 

corr(u_i, Xb)  = -0.7790                        Prob > F           =    0.0001 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |   1.860758   4.992306     0.37   0.710    -7.988412    11.70993 

        isce |   .4864787   .3639592     1.34   0.183    -.2315654    1.204523 

       infdi |   37.22854   8.740773     4.26   0.000     19.98413    54.47295 

        aust |  -1.068945   .5311105    -2.01   0.046    -2.116757   -.0211335 

       _cons |  -7.448839    16.2123    -0.46   0.646     -39.4336    24.53593 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  2.1840739 

     sigma_e |  3.0614922 

         rho |  .33728403   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(20, 185) =     1.77             Prob > F = 0.0267 

.  

. estimate store fixed 

. 

 

Efeitos Aleatórios – H2b 
. xtreg pib hci isce infdi aust, re 
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Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       210 

Group variable: pais                            Number of groups   =        21 

 

R-sq:  within  = 0.0975                         Obs per group: min =        10 

       between = 0.3884                                        avg =      10.0 

       overall = 0.1309                                        max =        10 

 

                                                Wald chi2(4)       =     27.45 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |   1.801624   .7916858     2.28   0.023     .2499479    3.353299 

        isce |   .4053892   .3630024     1.12   0.264    -.3060824    1.116861 

       infdi |   14.43865   3.518566     4.10   0.000     7.542386    21.33491 

        aust |   -1.06403   .5371865    -1.98   0.048    -2.116896   -.0111635 

       _cons |  -5.659567   2.622388    -2.16   0.031    -10.79935   -.5197809 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .64265065 

     sigma_e |  3.0614922 

         rho |  .04220428   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. estimate store random 

 

. hausman fixed random 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     fixed        random       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |    1.860758     1.801624        .0591347        4.929133 

        isce |    .4864787     .4053892        .0810896        .0263738 

       infdi |    37.22854     14.43865        22.78989          8.0013 

        aust |   -1.068945     -1.06403       -.0049157               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        6.43 

                Prob>chi2 =      0.1694 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

. xttest0 

 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

 

        pib[pais,t] = Xb + u[pais] + e[pais,t] 

 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     pib |   11.37451       3.372612 

                       e |   9.372734       3.061492 

                       u |   .4129999       .6426507 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =     0.69 
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                          Prob > chibar2 =   0.2035 

 

Painel Dinâmico – H2b 
.  

. xtabond pib hci isce infdi aust, lags(1) maxldep(1) maxlags(1) artests(2) 

 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =       168 

Group variable: pais                         Number of groups      =        21 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         8 

                                                               avg =         8 

                                                               max =         8 

 

Number of instruments =     13               Wald chi2(5)          =      7.95 

                                             Prob > chi2           =    0.1590 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         pib | 

         L1. |   .1760318   .1265716     1.39   0.164    -.0720441    .4241076 

             | 

         hci |   12.40546   9.744276     1.27   0.203    -6.692973    31.50389 

        isce |   .8106065   .4298966     1.89   0.059    -.0319753    1.653188 

       infdi |   3.323976   13.33742     0.25   0.803    -22.81689    29.46484 

        aust |  -1.627452   .7728474    -2.11   0.035    -3.142205    -.112699 

       _cons |  -40.16892   31.88837    -1.26   0.208     -102.669    22.33113 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/2).pib 

        Standard: D.hci D.isce D.infdi D.aust 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

.  

. regress pib hci isce infdi aust 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     210 

-------------+------------------------------           F(  4,   205) =    7.73 

       Model |  311.654981     4  77.9137453           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  2065.61843   205  10.0761875           R-squared     =  0.1311 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1141 

       Total |  2377.27342   209  11.3745139           Root MSE      =  3.1743 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |   1.771451   .6754299     2.62   0.009     .4397709    3.103131 

        isce |   .4232075    .368369     1.15   0.252      -.30307    1.149485 

       infdi |   13.21003   3.075749     4.29   0.000     7.145874    19.27419 

        aust |  -1.062657   .5478387    -1.94   0.054    -2.142778    .0174636 

       _cons |  -5.480635   2.239753    -2.45   0.015     -9.89654   -1.064731 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. hettest 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of pib 

 

         chi2(1)      =    46.41 

         Prob > chi2  =   0.0000 

 

.  



156 

 

. imtest, white 

 

White's test for Ho: homoskedasticity 

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

 

         chi2(13)     =     33.38 

         Prob > chi2  =    0.0015 

 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

 

--------------------------------------------------- 

              Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

  Heteroskedasticity |      33.38     13    0.0015 

            Skewness |      11.96      4    0.0176 

            Kurtosis |       1.23      1    0.2683 

---------------------+----------------------------- 

               Total |      46.57     18    0.0002 

--------------------------------------------------- 

.  

end of do-file 

 

. estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(7)      =  52.10271 

        Prob > chi2  =    0.0000 

 

OLS – H2c 
 

. correlate pib hci lnpat iscr aust 

(obs=210) 

 

             |      pib      hci    lnpat     iscr     aust 

-------------+--------------------------------------------- 

         pib |   1.0000 

         hci |   0.1628   1.0000 

       lnpat |   0.0985  -0.0177   1.0000 

        iscr |   0.2835   0.0096   0.0642   1.0000 

        aust |  -0.1254   0.0136  -0.0362   0.0021   1.0000 

 

. regress pib hci lnpat iscr aust, robust 

 

Linear regression                                      Number of obs =     210 

                                                       F(  4,   205) =    6.01 

                                                       Prob > F      =  0.0001 

                                                       R-squared     =  0.1286 

                                                       Root MSE      =  3.1788 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

         pib |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |   1.693097   .5570342     3.04   0.003     .5948462    2.791347 

       lnpat |   1.754604   2.397071     0.73   0.465    -2.971469    6.480677 

        iscr |   2.597452   1.161202     2.24   0.026      .308021    4.886882 

        aust |  -1.053759   .4591386    -2.30   0.023    -1.958998   -.1485194 

       _cons |  -5.167133   1.770157    -2.92   0.004    -8.657181   -1.677084 

------------------------------------------------------------------------------ 

. vif 

 

    Variable |       VIF       1/VIF   
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-------------+---------------------- 

       lnpat |      1.01    0.994237 

        iscr |      1.00    0.995743 

        aust |      1.00    0.998502 

         hci |      1.00    0.999406 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      1.00 

 

Efeitos Fixos – H2c 
. xtreg pib hci lnpat iscr aust, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       210 

Group variable: pais                            Number of groups   =        21 

 

R-sq:  within  = 0.1237                         Obs per group: min =        10 

       between = 0.2562                                        avg =      10.0 

       overall = 0.1017                                        max =        10 

 

                                                F(4,185)           =      6.53 

corr(u_i, Xb)  = -0.7666                        Prob > F           =    0.0001 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |   .7442494    5.03376     0.15   0.883    -9.186704     10.6752 

       lnpat |   1.788425   1.421186     1.26   0.210    -1.015389    4.592239 

        iscr |   7.434343   1.686691     4.41   0.000     4.106721    10.76196 

        aust |  -1.051763     .52978    -1.99   0.049     -2.09695   -.0065759 

       _cons |  -3.678723   16.33229    -0.23   0.822    -35.90021    28.54276 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  2.2346364 

     sigma_e |   3.052512 

         rho |  .34892391   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(20, 185) =     1.87             Prob > F = 0.0171 

.  

. estimate store fixed 

 

Efeitos Aleatórios – H2c 
. xtreg pib hci lnpat iscr aust, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       210 

Group variable: pais                            Number of groups   =        21 

 

R-sq:  within  = 0.0998                         Obs per group: min =        10 

       between = 0.3638                                        avg =      10.0 

       overall = 0.1284                                        max =        10 

 

                                                Wald chi2(4)       =     27.65 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |   1.707344    .768796     2.22   0.026      .200532    3.214157 

       lnpat |   1.655511   1.431923     1.16   0.248    -1.151007    4.462029 

        iscr |   2.805562   .6822658     4.11   0.000     1.468346    4.142779 

        aust |  -1.055659   .5395438    -1.96   0.050    -2.113146    .0018271 

       _cons |  -5.277606   2.539855    -2.08   0.038    -10.25563   -.2995814 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .56706979 

     sigma_e |   3.052512 

         rho |  .03335978   (fraction of variance due to u_i) 
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------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. estimate store random 

. hausman fixed random 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     fixed        random       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |    .7442494     1.707344        -.963095        4.974705 

       lnpat |    1.788425     1.655511        .1329137               . 

        iscr |    7.434343     2.805562        4.628781        1.542543 

        aust |   -1.051763    -1.055659        .0038962               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        7.17 

                Prob>chi2 =      0.1273 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

 

. xttest0 

 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

 

        pib[pais,t] = Xb + u[pais] + e[pais,t] 

 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                     pib |   11.37451       3.372612 

                       e |   9.317829       3.052512 

                       u |   .3215681       .5670698 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =     0.98 

                          Prob > chibar2 =   0.1613 

.  

Painel Dinâmico – H2c 
 

. xtabond pib hci lnpat iscr aust, lags(1) maxldep(1) maxlags(1) artests(2) 

 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =       168 

Group variable: pais                         Number of groups      =        21 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         8 

                                                               avg =         8 

                                                               max =         8 

 

Number of instruments =     13               Wald chi2(5)          =      7.22 

                                             Prob > chi2           =    0.2049 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         pib | 

         L1. |   .1658031   .1258473     1.32   0.188     -.080853    .4124592 

             | 

         hci |   11.80126   9.770507     1.21   0.227    -7.348577    30.95111 

       lnpat |   2.580141   1.626747     1.59   0.113    -.6082249    5.768507 
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        iscr |   1.186861    2.62126     0.45   0.651    -3.950714    6.324437 

        aust |  -1.623832   .7715686    -2.10   0.035    -3.136078   -.1115853 

       _cons |  -38.27124   31.94824    -1.20   0.231    -100.8886    24.34616 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/2).pib 

        Standard: D.hci D.lnpat D.iscr D.aust 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

. regress pib hci lnpat iscr aust 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     210 

-------------+------------------------------           F(  4,   205) =    7.57 

       Model |  305.782026     4  76.4455065           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  2071.49139   205   10.104836           R-squared     =  0.1286 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1116 

       Total |  2377.27342   209  11.3745139           Root MSE      =  3.1788 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         pib |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         hci |   1.693097   .6763506     2.50   0.013     .3596016    3.026592 

       lnpat |   1.754604   1.451431     1.21   0.228    -1.107042     4.61625 

        iscr |   2.597452   .6124187     4.24   0.000     1.390005    3.804899 

        aust |  -1.053759   .5488082    -1.92   0.056    -2.135791    .0282734 

       _cons |  -5.167133   2.236611    -2.31   0.022    -9.576843   -.7574222 

------------------------------------------------------------------------------ 

.  

. hettest 

 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of pib 

 

         chi2(1)      =    44.33 

         Prob > chi2  =   0.0000 

 

. imtest, white 

 

White's test for Ho: homoskedasticity 

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

 

         chi2(13)     =     34.71 

         Prob > chi2  =    0.0009 

 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

 

--------------------------------------------------- 

              Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

  Heteroskedasticity |      34.71     13    0.0009 

            Skewness |      12.50      4    0.0140 

            Kurtosis |       1.22      1    0.2688 

---------------------+----------------------------- 

               Total |      48.44     18    0.0001 

--------------------------------------------------- 

. estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(7)      =   52.9572 

        Prob > chi2  =    0.0000 


