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RESUMO 

 

Diante do vasto tema no campo da estrutura de capital, esta dissertação visa contribuir no 

avanço dos estudos analisando empresas pertencentes a Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA), no cenário de 1995 a 2013. Com foco em identificar o comportamento da 

alavancagem financeira e a velocidade de ajuste em diferentes condições macroeconômicas, 

analogamente com Cook e Tang (2010) e Mukherjee e Mahakud (2012). Alguns estudos em 

outros Países e no Brasil utilizaram as variáveis macroeconômicas como integrante na 

composição de endividamento da empresa, e há por parte de todos os agentes a necessidade 

de aprimorar o conhecimento em como as empresas reagem às mudanças dessas variáveis 

macroeconômicas. A partir de uma amostra de 334 empresas brasileiras, foi utilizado a 

técnica em painel, aplicando-se o método de efeitos fixos e em seguida utilizando o dinâmico 

por meio do método de GMM (General Method of Moments) como forma de comparar os 

resultados obtidos no modelo estático e entender a velocidade de ajustamento da 

alavancagem. Nossos resultados demonstram que as empresas brasileiras são influenciadas 

pelo PIB e M4 quando há um momento desfavorável na economia, ajustando a sua 

alavancagem mais rapidamente, diferentemente no caso das taxas de juros Selic, spread de 

juros, inflação e câmbio. De modo geral, verifica-se que no Brasil as empresas tendem 

aumentar a alavancagem quando há menor crescimento por não ter reservas sufiencientes para 

sobreviver a queda do crescimento, e beneficia-se do momentos de taxas baixas para obter 

maior benefício frente aos bancos e empresas de fomento.  

 

Palavras-Chave: Estrutura de Capital. Velocidade de Ajuste. Variáveis Macroeconômicas. 

Dados em Painel. 



ABSTRACT 

 

 

Given the broad topic in the field of capital structure, this work aims to contribute to the 

advancement of studies analyzing firms belonging to São Paulo Stock Exchange 

(BOVESPA), from 1995 to 2013. With the focus on identifying the behavior of financial 

leverage and the speed adjustment under different macroeconomic conditions, analogously 

with Cook and Tang (2010) and Mukherjee and Mahakud (2012). Some studies realized in 

other countries and also in Brazil used the macroeconomic variables as part of the company's 

debt composition, and there are, by all stakeholders, the need to improve knowledge on how 

companies react to changes of these macroeconomic variables. From a sample of 334 

Brazilian, the panel was used in the art, applying the fixed effects method and then using 

dynamic through the GMM method (General Method of Moments) as a way to compare the 

results obtained in the static model and understand the leverage adjustment speed. Our results 

demonstrate that Brazilian companies are influenced by GDP and M4 when there is an 

unfavorable moment in the economy, adjusting their leverage faster, unlike in the case of the 

Selic interest rate, interest spread, inflation and exchange. In general, it appears that in Brazil 

companies tend to increase leverage when there is less growth for not sufiencientes reserves 

to survive the fall of the growth, and benefits from the low rates of times to get the most 

benefit front of banks and companies of development. 

 

Keywords: Capital Structure; Adjustment Speed; Macroeconomic Variables; Panel Data. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Estudos sobre a estrutura de capital estão cada vez mais, ganhando espaço na área 

financeira, sobretudo no caso das empresas brasileiras. Sua importância se caracteriza pelo 

fato de que companhias que realizam endividamento consciente, casando bem seus passivos e 

ativos, se submetem a menores riscos, buscam maior retorno e passam por menos problemas 

financeiros, se estruturando melhor para crescer mais e de forma consistente.  

O nível de endividamento das empresas brasileiras está entre os mais altos dos países 

emergentes, esse ponto recebe influencia do crescimento econômico no país. Contudo, ao se 

financiarem, as empresas estão sujeitas às taxas de juros de curto e longo prazo, ao níveis de 

inflação e taxas câmbio, que podem aumentar os custos ou até impossibilitar a captações de 

recursos, conseqüentemente limitar o crescimento.  

Infere-se que as empresas precisam decidir entre a melhor composição de capital de 

terceiros e capital próprio, ou seja, a estrutura de capital ideal, de forma que contribua para a 

sobrevivência ou crescimento da empresa. Este estudo, sobre estrutura de capital, iniciou a 

partir da fundamentação de Modigliani e Miller (1958), no qual argumentaram que uma 

empresa não é capaz de alterar o valor de seus títulos mudando as proporções da estrutura de 

capital. Alguns anos mais tarde, Modigliani e Miller (1963) modificaram a teoria 

considerando o efeito dos impostos no endividamento, trazendo assim, uma discussão sobre a 

relação entre o risco e o retorno. 

Em estudos mais avançados, Jensen e Meckling (1976) elaboraram a Teoria de 

Agência, que se refere aos custos de agência derivados do endividamento. A partir da 

observação de variáveis comportamentais do agente tomador de decisão, os autores 

abordaram que a relação de agência é um nexo de contratos entre agentes que atuam pelo seu 

próprio interesse, e os custos que derivam dessa relação são os custos de agência definidos 

pela soma das despesas de monitoramento por parte do principal, das despesas com a 

concessão de garantias contratuais por parte do agente, e do custo residual. 

Com o intuito de aperfeiçoar o estudo realizado por Modigliani e Miller (1958, 1963), 

Myers (1984) acrescentou a esta teoria os custos de agência e as vantagens fiscais 

provenientes do uso da dívida, dando forma a Static Trade-off Theory. A Trade-off sugere que 

cada empresa tenha uma estrutura ótima de capital ou uma proporção que maximize o seu 

valor, determinada pelo equilíbrio entre o benefício fiscal da dívida e os custos de falência, 
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sendo assim a organização contrapõe os ganhos e os riscos potenciais do endividamento, 

buscando um valor que maximize o retorno dos acionistas e não aumente o risco do negócio.  

Pode-se adiantar que condições macroeconômicas têm implicações para a teoria do 

Trade-off dinâmico, a qual sugere que toda companhia tem um nível alvo de alavancagem em 

que maximiza o valor e diminui o risco de falência. Se ao determinar a alavancagem ótima, 

equilibra-se o benefício fiscal do endividamento e os custos de falência, tanto o benefício e o 

custo da dívida dependem das condições macroeconômicas. O benefício fiscal da dívida 

obviamente depende do nível dos fluxos de caixa, que por sua vez depende se a política 

monetária é expansionista ou contracionista. Além disso, os custos esperados de falência 

dependem da probabilidade de default e perda pelo incumprimento, o que deverá depender do 

estado atual da economia. Como resultado, as variações nas condições macroeconômicas 

devem induzir variações na alavancagem ótima (HACKBARTH ET AL., 2006).  

Continuando os estudos sobre a estrutura de capital, Leland e Pyle (1977) e Ross 

(1977) incorporaram os efeitos do mercado e a assimetria de informação. O fenômeno ocorre 

quando, em uma negociação, uma parte tem mais e/ou melhor informação do que a outra, e 

com isso obtém vantagem na negociação. Os problemas da assimetria de informação são 

tratados pela teoria da sinalização, uma vez que os sinais que a empresa dá funcionam como 

mecanismos de discriminação, capazes de alterar as crenças e transmitir informações a outros 

indivíduos.  

Porém o comportamento dos agentes decisórios também pode ir além da maximização 

de lucros do acionista ou de riqueza da empresa, e segundo a teoria da assimetria de 

informação os agentes podem optar pela obtenção de recursos financeiros de modo 

hierárquico. Esta é a teoria proposta por Myers e Majluf (1984), a Pecking Order hypothesis, 

onde as organizações fazem uma hierarquia do financiamento com menor custo decorrente de 

sinalização e de assimetria de informações. Segundo Myers e Majluf (1984), as empresas 

deveriam preferir financiamento interno a externo e se o financiamento externo fosse 

necessário, as empresas deveriam preferir emissão de dívida à emissão de ações.  Desta 

maneira, quanto maior o lucro da empresa, menos ela se endivida ao reservar caixa para 

futuras operações, evitando a necessidade de recorrer a empréstimos ou a emissão de valores 

mobiliários. 

Os estudos empíricos foram internacionalizados com Rajan e Zingales (1995) no qual 

aplicaram uma regressão entre a variável dependente “endividamento” e as variáveis 

independentes nos aspectos das características da empresa: tangibilidade, lucratividade, 

oportunidade de crescimento, e tamanho, verificando a hipótese da Trade-off theory.  E assim 
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com o passar do tempo foram sendo incluídas novas variáveis, tais como as macroeconômicas 

para explicar o comportamento da teoria da estrutura de capital. 

A partir dos achados de Miller (1977) sobre o reflexo das variações da dívida nos 

movimentos cíclicos da economia, o autor aponta que a proporção da dívida tende a cair em 

períodos de expansão econômica devido a não distribuição dos dividendos que aumentaria o 

capital próprio da empresa. Já DeAngelo e Masulis (1980) consideraram a existência de 

deduções fiscais no imposto de renda da pessoa jurídica e explicaram que a inflação leva a 

mais dívidas, pois uma vez que a inflação reduz o custo real da dívida, a demanda para títulos 

corporativos aumenta durante os períodos inflacionários. E Kim e Wu (1988), também 

descobriram que os efeitos da inflação têm relação com nível de endividamento da empresa. 

Anos mais tarde, Wald (1999), além de estudar a inflação incluiu a variável 

crescimento do PIB na qual demonstrou ser mais um fator determinante da estrutura de 

capital. Para Booth et al. (2001) e De Jong et al. (2008) além do PIB e da inflação, o 

desenvolvimento do país também influencia a estrutura de capital. Cooley e Quadrini (2006) 

apresentaram um modelo de equilíbrio geral dinâmico em que a heterogeneidade no 

patrimônio líquido endógeno provoca respostas diferenciadas aos choques monetários. E no 

Brasil, segundo Bekaert et al. (1995) e Grôppo (2006) as variáveis monetárias se relacionam 

com o índice da bolsa de valores (Ibovespa), e concluem que as empresas em países em 

desenvolvimento precisam se atentar as condições macroeconômicas. 

De acordo com Korajczyk e Levy (2003), Hackbarth et al. (2006), Cook e Tang (2010) 

e Mukherjee e Mahakud (2012) as empresas tendem ajustar sua alavancagem para o alvo, 

mais rapidamente em boas condições macroeconômicas. Logo, as empresas não podem 

ignorar que condições macroeconômicas impactam seus modelos de políticas de 

financiamento existentes.  

Uma pergunta que se coloca é se os trabalhos formulados internacionalmente se 

aplicariam a empresas no Brasil. Contudo, existem vários estudos brasileiros sobre a estrutura 

de capital focados na Pecking Order e Trade-off. Mas ainda há poucos estudos que ligam 

estas teorias com mais de duas variáveis macroeconômicas. 

Pretende-se contribuir no avanço dos estudos da estrutura de capital analisando o 

Brasil entre 1995-2013. Com foco em identificar o comportamento da alavancagem financeira 

em diferentes condições macroeconômicas, de modo similar à proposta de Cook e Tang 

(2010) e Mukherjee e Mahakud (2012) que investigaram o papel da condição econômica 

sobre a determinação de alavancagem financeira e encontraram que o comportamento de 

financiamento das empresas é diferente em boas e más condições econômicas. 
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O trabalho verificou os fatores determinantes da estrutura de capital de empresas 

pertencentes à Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), no cenário de 1995 a 2013, e 

buscou entender o comportamento e a velocidade de ajuste da alavancagem financeira das 

empresas em relação às condições macroeconômicas.  

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

 

O presente trabalho visa contribuir no campo dos estudos da estrutura de capital, 

abordando as variáveis macroeconômicas, mas também incluindo as variáveis monetárias 

como fatores determinantes da estrutura de capital. Desse modo a questão central deste estudo 

é: “Qual a influência das variáveis macroeconômicas e da política monetária, na composição 

da estrutura de capital das empresas brasileiras de capital aberto, no período Pós Plano Real?” 

 

 

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é identificar a relação entre a estrutura de capital das 

empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) entre o período 

de 1995 a 2013 e as diferentes condições macroeconômicas.  

Os objetivos específicos são: 

 Discriminar metodologicamente os períodos macroeconômicos favoráveis e 

desfavoráveis, a partir das variáveis PIB, taxa de juros Selic, spread de juros, taxa de 

câmbio, inflação, e meio de pagamento M4. 

 Identificar as proxies das variáveis da alavancagem a partir das teorias estudadas e a 

relação esperada com o endividamento. 

 Analisar a relação da alavancagem e Condição Macroeconômica no Painel Estático e 

Dinâmico. 

 Identificar e analisar a velocidade de ajuste para o alvo da alavancagem financeira. 
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2 CENÁRIO ECONÔMICO  

 

 

Os planos de estabilização da moeda foram centro de discussões acerca das pré-

condições para adoção de um plano de combate à inflação no Brasil, e em 1994 o Plano Real 

conseguiu derrotar a inflação por meio de três fases. A primeira fase foi o equilíbrio das 

contas do governo gerando queda na inflação, a segunda fase foi o plano de desindexação no 

qual se criou um padrão estável de valor denominado Unidade Real de Valor (URV), e a 

terceira fase, para garantir a estabilidade do Plano Real, foi o estabelecimento das regras de 

emissão e lastramento da nova moeda (BACEN, 2011). 

A seguir, para que se entenda melhor o processo econômico no decorrer da história, a 

tabela 1 apresenta as das taxas de crescimento, juros, câmbio, inflação e o meio monetário 

M4, no período pós plano real até 2013. 

 

Tabela 1 – Série histórica das variáveis macroeconômicas
1
 

Ano PIB Juros Selic TJLP Câmbio IPC M4 

1995 4358,746 0,53372 17.72 0,9730 25,91 2.595514,5310 

1996 5133,848 0,27451 11.02 1,0394 11,34 3.611609,1380 

1997 5626,144 0,25003 9.89 1,1164 7,21 4.436617,7280 

1998 5778,381 0,29501 18.06 1,2087 1,66 5.259404,0650 

1999 6191,630 0,26261 12.50 1,7882 9,12 6.128808,6122 

2000 6759,019 0,17588 9.75 1,9546 6,21 7.183162,7303 

2001 7358,022 0,17467 10.00 2,3196 7,94 8.520093,5115 

2002 8237,867 0,19113 10.00 3,5325 12,18 9.280438,0728 

2003 9353,070 0,23366 11.00 2,8884 8,93 10.405434,3393 

2004 10551,030 0,16244 9.75 2,6536 6,27 12.411664,8706 

2005 11535,464 0,19123 9.75 2,3399 4,93 14.438009,1664 

2006 12594,640 0,15278 6.85 2,1372 2,05 17.173603,0149 

2007 14007,297 0,11979 6.25 1,7705 4,60 20.804950,9771 

2008 15812,031 0,12355 6.25 2,3362 6,07 24.757064,4503 

2009 16741,891 0,10063 6.25 1,7404 3,95 28.692150,3577 

2010 19312,955 0,09801 6.25 1,6858 6,24 33.508526,5913 

2011 21037,452 0,11664 6.00 1,8588 6,36 39.356390,1287 

2012 22161,609 0,08476 5.50 2,0483 5,74 46.388181,7062 

2013 24180,318 0,08178 5.00 2,3538 5,63 51.361975,5456 

Fonte: A autora, a partir de dados do IBGE, FMI e Banco Central. 

Pode-se observar pela tabela 1, em 1995 o desempenho macroeconômico no primeiro 

mandato de Fernando Henrique Cardoso é resumido por meio das seguintes características: 

inflação baixa, alta taxa de juros, e taxa de câmbio sobrevalorizada. Essa inconsistência 

                                                      
1
 PIB: Produto Interno Bruto em moeda nacional divido pela população. Juros Selic: taxa anual básica de juros 

em porcentagem. TJLP: taxa de juros de longo prazo em porcentagem. Câmbio: valor em R$/US$. IPC: Índice 

de Preço ao Consumidor em porcentagem. M4: soma dos títulos federais, quotas de fundos depositários, 

operações compromissadas registradas no Selic, depósitos em poupança, títulos emitidos por instituições 

depositárias, papel-moeda em poder do público e depósitos à vista no sistema bancário. 
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macroeconômica gerou acréscimo significativo da dívida com o capital estrangeiro e do PIB, 

atenuada pela receita das privatizações, e pelo fim do imposto inflacionário como mecanismo 

de financiamento.  

Deve-se ressaltar que o mercado financeiro internacional foi afetado por três 

sucessivas crises importantes: a crise do México com reflexos em 1995, a crise asiática com 

reflexos em 1998 e a crise da Rússia com reflexos no início de 1999. Nesse momento elevou-

se o déficit externo e a taxa de juros alta já não surtia efeito (BACEN, 2011). De acordo com 

Giambiagi (2006), devido às crises internacionais, o Brasil foi afetado pelo efeito contágio 

associado à redução dos empréstimos aos países emergentes. No entanto, em contraste com as 

desvalorizações nos países asiáticos, a crise no Brasil não afetou o seu crescimento 

ligeiramente positivo do PIB.  

Diante da pressão das eleições presidenciais e do acordo negociado com o FMI (Fundo 

monetário Internacional) prevendo o aperto fiscal e superávits primários, o governo deixou o 

câmbio flutuar e desvalorizar. Observa-se na tabela 1 que a partir de 1999, com o câmbio 

flutuante, a taxa de juros permaneceu mais estável e em níveis mais baixos, criando um 

espaço para o desenvolvimento do mercado de crédito.  

Em 1999 o governo adotou um regime de metas inflacionárias, como referencial de 

política monetária e assim o principal instrumento da política monetária, a taxa de juros de 

curto prazo, passou a ser utilizado exclusivamente para controlar os níveis de inflação 

(BACEN, 2014; GIAMBIAGI ET AL., 2006; GRÔPPO, 2006).  

Em 2001, mesmo com a crise de energia no Brasil e a crise da Argentina, as metas de 

inflação, câmbio flutuante e austeridade fiscal criavam condições para o desenvolvimento 

econômico futuro com baixa inflação e equilíbrio nas contas externas (GIAMBIAGI ET AL., 

2006). Já em 2002 havia falta de liquidez internacional, pois os investidores tinham receio 

quanto à candidatura de Luís Inácio Lula da Silva, e isso causou depreciação na taxa de 

câmbio para conter a pressão inflacionária (BACEN, 2011). Além disso, segundo Ferrari 

Filho et al. (2011) a “deflação” do Índice Nasdaq, gerou um ataque especulativo contra o Real 

de tal forma que ocasionou a desvalorização da moeda brasileira. Porém, a maior disposição 

internacional ao risco, reprimiram o aumento das taxas de juros brasileiras, contendo as metas 

de inflação, o câmbio flutuante e a rigidez fiscal que contribuía para a manutenção do 

ambiente econômico propício ao crescimento do crédito (BACEN, 2011).  

De acordo com Ferrari Filho et al. (2011) 2003 foi um ano de austeridade monetária, 

primeiro pelo fato de ser necessário garantir o cumprimento das metas de inflação, e segundo 

pela valorização cambial, a qual cabe ressaltar que a valorização do câmbio foi intensificada 
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pela alta dos preços das commodities que o Brasil exportava. A partir desses acontecimentos a 

economia entrou em um ritmo acelerado de crescimento, sustentado pelo boom global e por 

uma rápida expansão do crédito doméstico (BACEN, 2011). 

Mesmo com a crise internacional em 2008, o BACEN divulgou que o Brasil passava à 

condição de credor internacional, além de receber o grau de investimento pela agência 

americana de classificação de risco Standard & Poor’s (BACEN, 2008; BACEN, 2011). 

Porém em 2010, houve grande exposição cambial e elevação do risco por parte dos bancos 

atuantes no Brasil, e como podermos observar na tabela 1, a taxa de juros Selic foi de 9% ao 

ano (MODENESI E MODENESI, 2012).  

De acordo com o relatório anual do BACEN (2013), a economia mundial iniciou o ano 

de 2012 diante de fortes expectativas e incertezas econômicas, que contribuíram para as 

medidas econômicas no Brasil. Primeiro devido ao enfraquecimento do sistema bancário 

europeu com a exposição aos títulos de dívida dos países na periferia da Área do Euro, e o 

temor da saída da Grécia da União Europeia. Segundo, com a recuperação lenta dos Estados 

Unidos, pós-crise. Terceiro, o crescimento desacelerado dos países emergentes. O resultado 

foi um ano marcado por desaceleração da inflação, e queda na taxa de juros Selic (Tabela 1). 

E por fim, em 2013, devido às expectativas quanto às eleições, o crescimento econômico no 

Brasil manteve-se em ritmo lento, com destaque para os níveis altos de juros e inflação 

(BACEN, 2014).  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

No estudo de finanças não há uma única contribuição teórica que seja inquestionável e 

aplicável a todas as empresas, e apesar de existir exemplos convincentes das três teorias: 

Trade-off, marketing timing, e Pecking Order, nenhuma delas prevê uma explicação ampla 

sobre o tema estrutura de capital.  

Partindo desta fundamentação, o trabalho clássico desenvolvido por Modigliani e 

Miller (1958) pressupõe que o mercado é eficiente, portanto não há possibilidade de obter-se 

ganhos por meio da arbitragem, logo, duas empresas idênticas teriam o mesmo valor, 

independente da sua estrutura de capital. Os autores não consideram a presença de 

intervenção do governo no modelo, pois consideram a ausência de impostos, então todo o 

fluxo de caixa da empresa vai para os acionistas e os credores, sendo assim não importa a 

proporção da participação de cada grupo, já que nenhuma estrutura de capital é melhor ou 

pior.  

O que define o valor e a atratividade de um investimento, segundo Modigliani e Miller 

(1958) é a rentabilidade da empresa e o risco associado à decisão de investimento, pois isto 

afetaria o fluxo de caixa. A partir de então, a estrutura de capital, passaria a explicar que 

mesmo que o capital de terceiros tenha menores custos, quando for incorporado no 

financiamento da organização, existe uma contrapartida com o aumento da taxa de desconto 

do capital próprio, frente ao maior risco da alavancagem financeira. 

Outra proposição que Modigliani e Miller (1958) explicam é que o custo médio 

ponderado de capital é uma constante, pois não está correlacionada com a estrutura de capital, 

e isso ocorre porque embora o capital de terceiros tenha custos menores, os investidores 

elevam sua taxa de retorno esperado para as ações (capital próprio), como maneira de 

compensar o risco financeiro assumido. Portanto, o benefício financeiro do endividamento é 

compensado pelo aumento do custo de capital próprio.  

Em 1963, Modigliani e Miller, avançaram na teoria Neoclássica e publicaram um 

artigo corrigindo seu primeiro trabalho realizado (MODIGLIANI; MILLER, 1958), ao 

admitir a presença de imposto de renda corporativo e os benefícios fiscais gerados pelos 

impostos com o aumento da alavancagem financeira e o consequente aumento do risco para a 

empresa. 

Nesse novo postulado, Modigliani e Miller (1963) dão o primeiro passo para a Static 

Trade-off hypothesis, concluindo que quanto maior a participação de capital de terceiros, 
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maior o risco, e então os acionistas passarão a exigir maior retorno de seu capital investido. 

Assim, concluíram que as empresas deveriam trabalhar preferencialmente com capitais de 

terceiros, pois os juros pagos pelos empréstimos seriam deduzidos do imposto, gerando um 

benefício fiscal.  

Contudo, Modigliani e Miller (1963) constataram que apesar do efeito fiscal 

proporcionado pelos juros do endividamento, a empresa não deverá endividar-se totalmente, 

sob pena de perder flexibilidade no que concerne à gestão de tesouraria e da escolha das suas 

fontes de financiamento, elevando o risco de falência e consequentemente o custo dos 

empréstimos.  

 

 

3.1 TEORIA DOS CUSTOS DE AGÊNCIA 

 

 

Várias foram as teorias que surgiram posteriormente a Modigliani e Miller (1958 e 

1963), especificamente as teorias do efeito fiscal, dos custos de falência, da agência e da 

informação assimétrica, que procuram explicar o comportamento financeiro das empresas, 

defendendo a existência de uma estrutura de capital ótima. Mas para Harris e Raviv (1991), a 

teoria de agência tem sido uma das mais importantes em levantar implicações acerca do 

financiamento da empresa. 

Até então as empresas foram consideradas como importantes participantes das teorias 

de mercado, tal como uma “caixa preta” manipulada para atender às condições dos acionistas, 

de forma a maximizar os lucros. Porém, até o ano de 1976 não havia nenhuma teoria que 

explicasse com exatidão sobre quais seriam os objetivos conflitantes dos participantes 

individuais que atingem o equilíbrio de forma a gerar esse resultado.  

Segundo os autores Jensen e Meckling (1976), as diversas tentativas das teorias 

anteriores tinham o propósito de desenvolver uma teoria da empresa, por meio da substituição 

de modelos pela maximização de valor ou lucro, porém todas foram inadequadas para 

explicar o comportamento dos administradores de grandes empresas. Sendo assim, os autores 

passam a incluir variáveis do comportamento gerencial e a estrutura de propriedade na teoria 

da empresa, e assim elaboram os custos de agência da empresa, com base nos conflitos de 

interesses entre sócios/acionistas e dirigentes, e entre estes e os credores. Mais adiante Myers 

(1977) declara que o impacto da dívida com risco no valor de mercado da empresa é menor no 

caso de empresas que têm opções de investimento sobre ativos relativamente arriscados face 
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aos existentes, defendendo que as empresas com maior nível de risco endividam-se mais do 

que aquelas que se revelam mais seguras. 

Jensen e Meckling (1976) definiram que um relacionamento de agência é como um 

contrato entre duas partes, onde uma ou mais pessoas contratam um agente para desempenhar 

determinado serviço em seu nome, mediante uma delegação de poderes (dados ao agente). Ou 

seja, a empresa serve apenas como um nexo de contratos entre gerentes, acionistas, 

fornecedores, consumidores e outras partes, que agem em seu próprio interesse.  

A partir de então foram identificados dois tipos de conflito na empresa, o conflito 

entre acionistas e gestores, que surge da separação entre a propriedade e a gestão da empresa; 

e o conflito entre acionistas/gestores e credores, que deriva do recurso a capital alheio por 

parte da empresa. Se ambas as partes agem em benefício de sua maximização de utilidade, o 

agente não irá agir sempre no melhor interesse da parte principal.  

Assim, quando uma empresa utiliza capital de terceiros, surgem conflitos de interesse 

entre acionistas e credores que agravam quando as empresas passam por dificuldades 

financeiras. Segundo Ross et al. (2002) existem três tipos de estratégias egoístas que os 

acionistas utilizam para prejudicar os credores e beneficiar a si próprios, os quais são: 

incentivo a assumir riscos elevados, incentivo ao subinvestimento, e esvaziamento da 

propriedade. Essas estratégias acarretam custos porque reduzem o valor de mercado da 

empresa como um todo 

Ross et al. (2002) citam que o comportamento dos acionistas e os riscos corridos pelos 

titulares de dívida são limitadores para uma maior alavancagem financeira. Contudo, Jensen e 

Meckling (1976) argumentaram que o endividamento gera também custos de agência 

decorrentes dos conflitos de interesses, tais como os custos de oportunidade causados pelo 

impacto da dívida nas decisões de investimento, custos de controle e obrigação, e custos de 

insolvência financeira (falência ou reorganização). Contudo, Jensen e Meckling (1976) 

defendem a existência de uma estrutura ótima de capital, caracterizada por uma proporção de 

capitais próprios e alheios que minimiza os custos de agência totais. 

 

 

3.2 TEORIA DA SINALIZAÇÃO E ASSIMETRIA INFORMACIONAL 

 

 

Duas correntes foram desenvolvidas por Leland e Pyle (1977) e Ross (1977), a teoria 

da assimetria informacional e a teoria da sinalização. De forma resumida essas duas teorias 
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abordam quando não há uma distribuição uniforme de informação entre os gestores e 

investidores, partindo do pressuposto de que os gestores obtenham mais informações que os 

investidores, utilizando destas informações para elevar o desempenho da empresa.  

A Signaling framework proposta por Ross (1977) apresenta uma percepção da 

empresa similar a elaborada inicialmente por Jensen e Meckling (1976), não mais como uma 

caixa preta, mas como uma relação entre gestores e investidores que influenciam na tomada 

de decisão. Neste modelo, Ross (1977) apresenta que os gestores possuem a informação real 

da distribuição de resultados e dos projetos da empresa, mas os investidores não. Para evitar 

essa falta de informação, os gestores deveriam sinalizar ao mercado por meio de divulgação 

de informações. No entanto, como aponta Ross (1977), nada impede uma empresa que não 

detenha a mesma condição favorável, de sinalizar o mercado de forma enganosa e 

sobrevalorizar a condição da empresa.  

Contudo, a teoria proposta por Leland e Pyle (1977) também parte de uma curva de 

utilidade e riqueza, e considera que o fato do gestor ter conhecimento diferenciado superior da 

situação da empresa permitiria que este considerasse uma proporção ideal da estrutura de 

capital. De acordo com Leland e Pyle (1977), os gestores buscariam financiamento para 

projetos com qualidade, uma vez que esta qualidade só é reconhecida quando eles mesmo 

investissem em seus projetos.  

As diferentes maneiras utilizadas para redução do impacto da assimetria informacional 

no mercado de crédito são a coparticipação das empresas nos investimentos dos projetos que 

estão sendo vendidos aos investidores, como também a realização de triagens e 

monitoramentos dos processos de crédito, obtendo maior controle das informações 

(LELAND; PYLE, 1977). A criação de mecanismos, como sugere Ross (1977), busca 

incentivar os gestores a sinalizar corretamente seus resultados futuros, não somente evitando o 

risco moral presente no problema, como também maximizando o valor da empresa ao permitir 

que esta assuma a estrutura de capital que melhor cabe aos fluxos de valor esperados para o 

seu futuro.  

 

 

3.3 MODELOS BASEADOS EM INCENTIVOS FICAIS 

 

 

Após os artigos de Modigliani e Miller (1958) e a versão atualizada em Modigliani e 

Miller (1963), alguns resultados ainda equivocados (como a utilização da taxa livre de risco 
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para a avaliação do valor das empresas) eram nitidamente perceptíveis. Entretanto, Miller 

(1977) escreveu uma nova versão de seu trabalho na qual as incorreções foram 

definitivamente solucionadas. O artigo Debt and Taxes (MILLER, 1977) estuda as falhas da 

abordagem dos custos de falência e apresenta outros argumentos para explicar a decisão da 

estrutura ótima de capital, ou seja, saber se existe um ponto ótimo entre a escolha de capital 

próprio (ações) ou dívida (obrigações). 

Miller (1977) defende que as variações anuais na proporção da dívida refletem os 

movimentos cíclicos da economia, uma vez que a proporção da dívida tende a cair em 

períodos de expansão econômica, devido a não distribuição dos dividendos que aumentaria o 

capital próprio da empresa.  

Os resultados apontados por Miller (1977) mostram que os detentores de capital de 

uma empresa alavancada têm a vantagem de ver a sua carga fiscal e custos financeiros 

minimizados. Porém, de acordo com o autor a dedução deixa de ser vantajosa quando as taxas 

proporcionam uma igualdade, ou seja, o efeito do benefício fiscal diminui quando os impostos 

das pessoas físicas são levados em consideração, causando uma redução na alavancagem. O 

efeito do benefício fiscal pode então ser maximizado quando as alíquotas de impostos 

pessoais dos acionistas e credores forem idênticas, causando assim uma maior alavancagem 

financeira. 

DeAngelo e Masulis (1980) estudaram os mesmos pontos em relação aos benefícios 

fiscais decorrentes de diferentes composições da estrutura de capital e abordaram um 

contraponto quanto a irrelevância da Estrutura de Capital colocada por Miller (1977), assim 

os autores defendem que mudanças na alavancagem afetariam o valor de mercado da 

empresa. 

No modelo proposto por DeAngelo e Masulis (1980) além de incorporar a tributação 

na empresa e nos investidores detentores de dívida e de ações, os autores também consideram 

a existência de outras deduções fiscais (tax shields) da base de cálculo do imposto de renda da 

pessoa jurídica, além da existência de itens não relacionados a dívida (non-debt) como a 

depreciação e os créditos fiscais. 

DeAngelo e Masulis (1980) estabeleceram o conceito de benefícios fiscais não 

associados à dívida como substitutos do tax shields, assim as empresas com subsídios ou 

deduções fiscais associadas a investimentos e amortizações elevadas (relativas a possuírem 

muitos ativos fixos) deveriam usar menos dívida. 
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3.4 TEORIA DO TRADE-OFF 

 

 

Diante das considerações feitas por Modigliani e Miller (1963), iniciando o 

pensamento da Trade-off Theory, na qual os benefícios fiscais da dívida que levam as 

empresas a aumentar seus níveis de endividamento, contrapõem o aumento dos custos de 

falência, em função do mesmo endividamento. Myers (1984) destacou duas correntes de 

pensamento sobre a determinação da estrutura de capital das empresas sendo a primeira a 

Static Trade-off Theory e a segunda encontra-se nos estudos de Myers e Majluf (1984), a 

Pecking Order Theory. 

Conforme Myers (1984), a Static Trade-off Theory defende que as empresas devem 

estabelecer uma meta de endividamento como objetivo de longo prazo, ou seja, as empresas 

devem buscar uma estrutura de capital ótima na qual maximize os benefícios e minimize os 

custos do endividamento. 

O benefício proveniente desta teoria, em relação ao patrimônio líquido, é tributário, 

ocorrendo economias fiscais da dívida e redução do fluxo de caixa livre da empresa. Quanto 

maiores forem as dívidas, menores serão as despesas com juros, pois estas são dedutíveis dos 

impostos, enquanto os fluxos de caixa do patrimônio líquido (dividendos) não. Tal benefício 

foi observado por Modigliani e Miller (1963) que demonstram que quanto maior for a 

alavancagem da empresa, menor será o montante de imposto de renda pago.  

Segundo Myers (1984), no modelo Trade-off, as empresas ajustam os pagamentos de 

dividendos em direção às suas metas de remuneração, ou seja, buscam esse nível, da mesma 

forma que procuram o melhor nível de endividamento. Para o autor, reduzir os pagamentos de 

dividendos é uma medida defensiva num período de dificuldades financeiras, portanto pagar 

dividendos não é atrativo nem recomendável para empresas pouco lucrativas e muito 

alavancadas.  

Portanto a Static Trade-off Theory contrapõe os benefícios frente aos custos da dívida 

que incluem a perda da flexibilidade financeira, o aumento do risco de falência e a elevação 

dos juros cobrados pelos credores. O alto endividamento pode acarretar aumento dos juros da 

dívida, eliminando por conseguinte, os benefícios da alavancagem. Assim, no nível ótimo de 

endividamento, o custo da última unidade monetária se iguala ao benefício gerado pela 

mesma dívida (MYERS, 1984).  
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De acordo com essa teoria, as empresas com ativos tangíveis e com bastante renda 

tributável devem ter índices de endividamento superiores aos de empresas com baixa renda 

tributável e com ativos de risco e intangíveis. As empresas que tem maior risco devem 

depender primariamente do financiamento de capital próprio, tais como as empresas de alta 

tecnologia e inovação, cujos ativos são, na maioria das vezes, intangíveis e utilizam pouca 

dívida. Porém a Static Trade-off Theory não conseguiu explicar o motivo pelo qual algumas 

empresas bem-sucedidas e com alta renda tributável, prosperam com poucas dívidas “abrindo 

mão” dos benefícios fiscais. Assim como, as empresas de capital aberto que raramente fazem 

grandes mudanças na estrutura de capital devido aos benefícios dos impostos, e é difícil 

detectar o valor presente dos benefícios fiscais dos juros nos valores de mercado das 

empresas. 

Anos mais tarde, ao desenvolver um estudo no qual proporcionou a 

internacionalização da teoria da estrutura de capital, Rajan e Zingales (1995) elaborou um 

estudo no qual confirma em maior parte a teoria do Trade-off, porém ainda não podendo ser 

generalizado. Os autores discutiram a composição das variáveis da estrutura de capital a partir 

das diferenças contábeis nos dados de balanço utilizados para os países do G7 (EUA, Japão, 

Alemanha, Franca, Itália, Reino Unido e Canadá) abrangendo o período de 1987 a 1991. 

Rajan e Zingales (1995) encontram uma relação positiva entre o nível de 

endividamento e os fatores tangibilidade e tamanho, e relação negativa para os fatores 

crescimento e rentabilidade. Quanto a teoria de Trade-off, os autores apontam que os 

resultados das variáveis tangibilidade, ao crescimento e ao tamanho são coerentes com essa 

teoria, pois pressupõe uma tendência de que as empresas buscam nível ótimo de 

endividamento, o qual seria atingido, caso não houvesse custos de transação nem assimetria 

de informações. Porém o resultado da rentabilidade é aderente à teoria da Pecking Order, 

onde empresas mais rentáveis são menos endividadas porque têm recursos próprios em 

volume compatível com seus projetos de investimento. 

 

 

3.5 TEORIA DA PECKING ORDER 

 

 

A Pecking Order Theory, proposta por Myers e Majluf (1984), aborda a existência de 

uma forma da composição da estrutura de capital da empresa, a hierarquia na ordem de 

preferências em relação à escolha de obtenção de recursos externos e internos. Uma vez que 
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os administradores da empresa são mais bem informados do que os investidores em relação às 

tendências dos negócios da empresa (relação de assimetria de informação), a escolha inicial 

recairia no uso de recursos internos. Nessa lógica, empresas que geram mais caixa operacional 

e sejam mais rentáveis operacionalmente tenderiam a ser menos endividadas. Os gestores 

prefeririam, portanto utilizar na ordem recursos gerados internamente, captar recursos por 

meio de novas dívidas e, em último lugar, captar recursos por meio do lançamento de novas 

ações. 

Por sua vez, Myers (1984), inicia seu famoso estudo, intitulado “The Capital Structure 

Puzzle”, em busca de respostas, ainda que não absolutamente conclusivas, neste mesmo 

artigo, a proposição da Teoria de Hierarquização de Fontes de Financiamento, cujo título, em 

inglês, é “The Pecking Order Theory”. E é com base nesta teoria que se investiga os fatores 

determinantes da estrutura de capital das empresas de capital aberto, listadas em Bolsa de 

Valores, no Brasil, entre os anos de 1998 e 2002. Vale dizer, que não há a pretensão de se 

esgotar a discussão sobre o assunto, mas sim procurar trazer à tona novas evidências sobre a 

aderência ou não deste modelo à realidade brasileira, no período em análise. 

Essa hierarquia de escolha se constitui na base da Teoria da Pecking Order. A 

fundamentação teórica reside no fato de os recursos gerados internamente não apresentarem 

custos de transação além do problema de sinalização ao mercado. O pressuposto de Myers e 

Majluf (1984), é de que as empresas adotam uma hierarquia para escolha das fontes de 

financiamentos, preferindo inicialmente fundos gerados internamente, seguidos por 

contratação de dívidas e, como última opção, emissão de ações. Assim, a Pecking Order 

Theory passa a ser formulada através da assimetria da informação, na qual os administradores 

têm mais conhecimento sobre a empresa do que os investidores. Quando uma empresa 

anuncia, por exemplo, o aumento no pagamento dos dividendos regulares, o preço das ações 

tende a subir, pois os investidores interpretam tal anúncio como sinal de que a administração 

vislumbra melhores ganhos futuros.  

Pode-se concluir que com o aumento dos dividendos as informações dos insiders 

passarão a ser transferidas para os outsiders, como por exemplo em uma oferta de ações, 

ocasião na qual os investidores podem interpretar uma mensagem de que os resultados futuros 

não estão bons, pois se realmente tivesse os administradores dariam preferência ao 

financiamento por dívidas para não ter que dividir os lucros com novos acionistas. Porém se a 

empresa possui uma boa expectativa para o futuro, então seus administradores prefeririam o 

financiamento com dívida. Além disso os investidores, reagem de forma contrária ao anúncio 

de emissão de ações baixando suas expectativas do valor da empresa.  
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Fica claro pelas características denotadas que o trabalho de Myers e Majluf de 1984 

desvela uma nova faceta, que vai além do agency cost framework e, ao considerar a assimetria 

de informação entre os agentes, avança nas questões apresentadas tanto na Signaling 

framework de Ross (1977) quanto no Pecking Order hypothesis apresentado por Myers em 

seu artigo de 1984. 

 

 

3.6 ESTUDOS MACROECONÔMICOS E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

 

Alguns estudos em outros Países e no Brasil utilizaram as variáveis macroeconômicas 

como integrante na composição de endividamento da empresa, e há por parte de todos os 

agentes a necessidade de aprimorar o conhecimento em como as empresas reagem às 

mudanças dessas variáveis macroeconômicas. A seguir serão destacados em ordem 

cronológica os principais estudos que utilizam variáveis macroeconômicas como variáveis 

explicativas e discriminantes da estrutura de capital. 

Kim e Wu (1988) foram pioneiros ao incluir nos estudos da estrutura de capital o 

efeito da inflação. Os autores verificaram três efeitos da inflação sobre a estrutura de capital: 

o primeiro efeito mostra que o aumento da inflação impactando no retorno sobre os títulos 

corporativos, o segundo efeito afirma que o aumento da inflação impacta em um maior 

retorno sobre os títulos da dívida em relação às ações, e o terceiro efeito refere-se ao aumento 

da inflação impactando em uma maior taxa de depreciação. 

Enquanto isso, no Brasil, o trabalho de Bekaert et al. (1995) estudou os pontos 

inflacionários e as variáveis monetárias, analisando qual a relação para alocação de recursos 

nas empresas. Ao observar e analisar a dinâmica entre Ibovespa e as variáveis de política 

monetária, Bekaert et al. (1995) abordaram que após a implementação do Plano Real o 

mercado acionário teve um grande desenvolvimento, tanto em termos de volume dos negócios 

quanto na eficiência de alocação de recursos. O estudo abrangeu diversos países em 

desenvolvimento, e os autores concluíram a importância do desenvolvimento dos mercados 

financeiros como sendo o principal responsável pela melhora na eficiência de alocação de 

recursos, pois permite uma redução nos custos do capital e facilita a captação de recursos no 

exterior. 

Diferentemente destes estudos anteriores o trabalho de Wald (1999) foi estudar a 

ligação entre as decisões da estrutura de capital e suas diferenças legais e institucionais a 
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partir de uma amostra de 4404 empresas, no Japão, França, Alemanha, Reino Unido e Estados 

Unidos. Além de abordar a relação do efeito inflacionário, o autor também comparou o 

endividamento com o crescimento do PIB e a participação da empresa de capital aberto na 

economia.  

Os achados de Wald (1999) mostraram que o crescimento do PIB, a participação na 

economia das companhias de capital aberto e o tempo médio de abertura de um negócio no 

país possuem relação negativa, porém a inflação possui relação positiva com o 

endividamento. 

Wald (1999) concluiu que há diferenças nos fatores institucionais que influenciam nos 

determinantes da estrutura de capital conforme o país analisado, e que as diferenças em 

políticas fiscais e problemas de agência explicam as características individuais dos países. 

Essas diferenças são observadas por meio dos resultados do estudo de Wald (1999), que 

verificou que as proxies das variáveis tangibilidade dos ativos, substitutos do benefício fiscal 

da dívida, P&D e lucratividade mostraram-se consistentes. Mas as proxies para risco, 

crescimento, tamanho e estoques apresentaram efeitos diferentes sobre a alavancagem. 

Booth et al. (2001) analisaram a estrutura de capital de empresas em 10 países em 

desenvolvimento. E abordaram que o estudo de estrutura de capital se aplica tanto para países 

desenvolvidos (Estados Unidos e países da Europa) quanto para os países em 

desenvolvimento, encontrando evidências que sustentam que as decisões sobre o 

endividamento são afetadas pelas mesmas variáveis, apesar da grande diferença de fatores 

institucionais entre os países em desenvolvimento.  

Dos resultados importantes de Booth et al. (2001) apontam que as empresas nos países 

em desenvolvimento têm maior grau de endividamento, e verificaram que é mais importante 

saber o país de origem do que a dimensão das variáveis independentes específicas de cada 

empresa, pois as decisões de endividamento das empresas estão relacionadas com a taxa de 

crescimento do PIB, taxas de inflação, e desenvolvimento do mercado. 

Korajczyk e Levy (2003) incluíram um ponto importante, destacando como as 

empresas reagem ao ciclo da economia. Através de uma amostra de 4.913 companhias de 

capital aberto, constataram que as empresas com restrições financeiras emitem títulos para os 

períodos de condições macroeconômicas favoráveis, porém as empresas sem restrições 

financeiras têm comportamento anticíclico. Neste estudo o PIB foi negativamente relacionado 

com alavancagem, e ambas as teorias Pecking Order e Trade-off foram consistentes. 

Igualmente ao estudo anterior, foram os achados de Glen e Singh (2004) no qual 

concluíram que as empresas em economias emergentes usam níveis inferiores de dívida de 



29 
 

longo prazo em relação as sediadas em mercados desenvolvidos. Neste estudo que abrangeu 

22 países desenvolvidos e 22 países emergentes, no período de 1994 a 2000, os autores 

reforçam que a alavancagem média das organizações de todos os países tem caído com o 

tempo.  

A fim de contrapor os modelos existentes sobre políticas de financiamento das 

empresas, Hackbarth et al. (2006) abordam que as condições macroeconômicas têm um 

grande impacto não apenas sobre o risco de crédito, mas também nas decisões de 

financiamento. Os autores encontraram que as empresas devem ajustar a sua estrutura de 

capital com mais frequência em “booms” do que em recessões, logo, quanto maior o PIB 

menos as empresas se endividam. Os índices de alavancagem que o modelo contingente gera 

estão de acordo com os índices de alavancagem observados na prática, e ainda prevê que a 

alavancagem é anticíclica, afirmação consistente com a evidência relatada por Korajczyk e 

Levy (2003). De acordo com Hackbarth et al. (2006) se a taxa de recuperação é pró-cíclica, a 

capacidade de endividamento da empresa em um “boom” pode ser até 40% maior do que a 

capacidade de endividamento da mesma empresa em um período de contração.  

Nos Estados Unidos, Cooley e Quadrini (2006) desenvolveram um modelo de 

equilíbrio geral estudando as decisões financeiras das empresas que são heterógenas. Os 

autores justificam o estudo apontando que a estrutura de capital das empresas muda 

endogenamente ao longo do tempo devido as suas decisões financeiras e devido aos choques 

idiossincráticos.  

Cooley e Quadrini (2006) constataram que o resultado das decisões financeiras das 

empresas é influenciado pelos choques monetários, e apontam que os choques monetários 

levam à considerável volatilidade no retorno do mercado de ações. A maior sensibilidade das 

empresas aos choques de política monetária deriva do fato de que as empresas assumem mais 

dívidas. 

Contudo no Brasil, Grôppo (2006) analisou qual seria a relação entre a política 

monetária e o mercado acionário brasileiro, e encontrou que as taxas de juros de curto e longo 

prazo e a taxa de câmbio impactam o Ibovespa. A maior sensibilidade que afeta as empresas 

de capital aberto é a relação com a taxa de câmbio, e a taxa básica de juros, pois mais impacta 

o índice da Bovespa. O autor mostra que as variáveis macroeconômicas realmente têm efeito 

sobre o mercado acionário ao afetar a habilidade das empresas em gerar fluxos de caixa, os 

pagamentos futuros de dividendos e a taxa de desconto, tornando-se fatores de risco sobre o 

mercado de ações. 
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De Jong et al. (2008), apontaram a importância dos fatores específicos da empresa 

juntamente com os fatores específicos do país sobre o endividamento de empresas, e 

apresentaram médias para variáveis selecionadas para um grupo de 42 países (desenvolvidos e 

em desenvolvimento), no período de 1997 à 2001. Dentre os resultados encontrados, os 

autores apontam que empresas em economias emergentes usam muito mais o passivo 

circulante e menos o passivo de longo prazo do que as empresas em países desenvolvidos.  

De Jong et al. (2008) concluíram que os fatores específicos da estrutura de capital da 

empresa diferem entre os países, dando valor a análise do ambiente econômico, segundo os 

autores as teorias tradicionais sobre a estrutura de capital, desenvolvido com empresas dos 

Estados Unidos, funcionam bem em economias semelhantes e que tenham o mesmo sistema 

legal e alto nível de desenvolvimento econômico.  

Além de explicar as condições macroeconômicas, Cook e Tang (2010) estudaram a 

velocidade de ajuste para o alvo de alavancagem, em uma amostra de 30 anos, em empresas 

dos Estados Unidos. Os autores definiram o bom e o mau estado econômico e encontraram 

que as empresas ajustam seu alvo de alavancagem mais rápido em bons estados do que em 

maus estados da economia, e concluem que o crescimento do PIB tem efeito significativo no 

endividamento. 

Os resultados de Cook e Tang (2010) são consistentes com os resultados de Hackbarth 

et al. (2006), pois também apoiam a teoria da Pecking Order, em que as empresas menos 

alavancadas ajustam mais rapidamente do que as empresas que são mais alavancadas.  

Analogamente aos estudos de Korajczyk e Levy (2003) e Cook e Tang (2010), o 

trabalho de Mukherjee e Mahakud (2012) teve como objetivo investigar o papel da condição 

econômica na determinação da alavancagem financeira e a velocidade de ajuste para atingir o 

alvo da alavancagem. Os autores selecionaram as empresas fabricantes com dados contínuos 

para o período de 1993 a 2008, que é o período de liberalização na Índia. Os autores 

utilizaram as variáveis macroeconômicas: spread de juros e PIB, e igualmente Cook e Tang 

(2010) apontaram os anos de bons e maus períodos econômicos, a partir de uma média das 

taxas de spread e crescimento econômico entre os anos.  

Os autores consideram que um alto termo de Spread é uma boa condição econômica, 

confirmando a afirmação de Stock e Watson (1998) no qual indicam que o spread é visto 

como um forte preditor da condição econômica.  

Mukherjee e Mahakud (2012) encontraram prova de que para as empresas indianas, as 

condições macroeconômicas têm papel importante para a determinação da alavancagem 

financeira, e que a velocidade de ajuste para atingir alavancagem mostrou-se pró-cíclica. E 
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que o comportamento de financiamento das empresas é diferente em boas e más condições 

econômicas tanto para a alavancagem de livro como de mercado.  

Conclui-se, portanto que todos os estudos acima fornecem um forte argumento para a 

continuidade de estudos sobre as variáveis macroeconômicas na determinação da estrutura de 

capital das empresas nos países em desenvolvimento, uma vez que proporcionam um campo 

de estudos significativos e justificativos para a existência de uma relação entre essas variáveis 

e estrutura de capital. 
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4 MODELOS TEÓRICOS, VARIÁVEIS E PROXIES 

 

 

Neste tópico, primeiramente foram abordadas as variáveis que determinam a estrutura 

de capital: tamanho, tangibilidade, razão de Market-to-book, benefícios fiscais não 

relacionados à dívida, rentabilidade, e liquidez. Posteriormente foram acrescentadas variáveis 

endógenas de controle, que são as variáveis macroeconômicas: PIB, inflação, taxa de câmbio, 

taxa de juros e meio monetário M4.  

Tabela 2 – Variáveis e Proxies 

Variável Sigla Medida / Proxy 

Tamanho TAM Log (              

Tangibilidade TANG Ativo Imobilizado / Ativo Total 

Market-to-book MB Valor de Mercado / Patrimônio Total 

Benefícios fiscais não 

relacionados à dívida 

BFND Depreciação / Ativo Total 

Lucratividade LUCR EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation 

and amortization) / Ativo Total 

Índice de Liquidez Corrente ILC Ativo Circulante / Passivo Circulante 

Crescimento Econômico  PIB PIB anual per capita 

Taxa de juros de Curto Prazo TJS Juros Selic 

Spread de juros Spread Juros de Curto Prazo – Juros de Longo Prazo 

Inflação IPC Índice de Preço ao Consumidor 

Câmbio CAM Taxa de Câmbio Compra/Venda 

Política monetária  M4 Títulos federais + quotas de fundos depositários + 

operações compromissadas registradas no Selic + 

depósitos em poupança + títulos emitidos por 

instituições depositárias + papel-moeda em poder do 

público e depósitos à vista no sistema bancário. 

Fonte: A autora. 

No que tange a variável dependente a definição mais ampla de alavancagem é a razão 

entre o total do passivo ao longo de ativos totais, porém, seguindo Rajan e Zingales (1995) 

essa medida não fornece uma boa indicação, pois essa medida não mostra se a empresa está 

em risco de default, e não proporciona as opções de financiamento do passado, por ser muito 

influenciado por fatores não financeiros.  

Sendo assim, a medida de alavancagem definida é a relação entre dívida total sobre 

capital total, onde o capital é definido como a dívida total mais patrimônio total (RAJAN; 

ZINGALES, 1995; WALD, 1999). Esta medida de alavancagem leva em conta o capital 

social empregado, e assim, dá uma melhor representação dos efeitos das decisões de 

financiamento do passado.  
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Tabela 3 – Hipóteses de pesquisa sobre os fatores específicos das empresas 

Variável 
Statistic Trade-

off (STT) 

Assimetria de 

Informação (AI) 

Pecking Order 

(POT) 

Teoria de 

Agência (TA) 

TAM + + - + 

TANG + + + + 

MB - - +/- +/- 

BFND - Indefinido + Indefinido 

LUC + + - - 

ILC + - - Indefinido 

PIB + - - Indefinido 

TJS + Indefinido - Indefinido 

Spread + Indefinido - Indefinido 

IPC - - - - 
CAM - - - - 
M4 Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido 

Fonte: A autora. 

 

Tabela 4 – Hipóteses de pesquisa sobre os fatores específicos das empresas segundo os autores estudados 

Variável Autores Efeito 

TAM 

 

Rajan e Zingales (1995), Booth et al. (2001), De Jong et al. (2008), e Ross, 

Westerfield e Jaffe (2002) 

+ 

Mukherjee e Mahakud (2012) - 

TANG Rajan e Zingales (1995), Wald (1999), Booth et al. (2001), e Mukherjee e 

Mahakud (2012) 

+ 

Harris e Raviv (1991) - 

MB Rajan e Zingales (1995), e Mukherjee e Mahakud (2012) - 

BFND Rajan e Zingales (1995), Wald (1999), e De Jong et al. (2008) - 

Mukherjee e Mahakud (2012) + 

LUC Mukherjee e Mahakud (2012) + 

Myers (1984), Rajan e Zingales (1995), e Wald (1999) - 
ILC Rajan e Zingales (1995) + 

Mukherjee e Mahakud (2012) - 
PIB Booth et al. (2001), De Jong et al. (2008), Cook e Tang (2010) e Mukherjee e 

Mahakud (2012) 

+ 

Wald (1999), Korajczyk e Levy (2003), e Glen e Singh (2004) - 

TJS Grôppo (2006) - 

Spread Mukherjee e Mahakud (2012), Cook e Tang (2010) + 

Stock e Watson (1998), Korajczyk e Levy (2003), e Grôppo (2006). - 

IPC Kim e Wu (1988), e Wald (1999)  + 

Booth et al. (2001) - 

CAMB Grôppo (2006) - 

M4 Bekaert et al. (1995), Cooley e Quadrini (2006), e Groppo (2006) + 

Fonte: A autora. 

Aprimorando os estudos de Cook e Tang (2010) e Mukherjee e Mahakud (2012) as 

variáveis macroeconômicas foram utilizadas como dummy, na qual foram nomeadas como 

SUPERIOR, quando o valor estava acima da média, e INFERIOR quando o valor estava a 

baixo da média.   



34 
 

Com base neste critério, observa-se na tabela 5 abaixo, que o período econômico 

favorável na taxa de crescimento do PIB per capita e no meio monetário M4, são os valores 

superiores à média de variação 10,04% e 18,19% respectivamente, contudo os períodos 

econômicos desfavoráveis são os valores inferiores à média.  

Já, para as variáveis taxa de juros Selic (TJS), Spread, câmbio (CAM) e inflação (IPC) 

o período de condição econômica favorável são aqueles anos para o qual a variação situa-se 

inferior à média: -7,60%, 3,33%, 6,97%, 20,14%, respectivamente, enquanto que os anos 

desfavoráveis são aqueles cuja variação são superiores ao valor da média.  
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Tabela 5 – Variáveis Macroeconômicas entre 1995-96 a 2012-13 

Ano 

PIB 

Variação 

(%) 

Condição 

base no 

PIB 

Juros Selic 

Variação 

(%) 

Condição 

base no 

Juros 

Selic 

Spread de 

Juros 

Variação 

(%) 

Condição 

Spread de 

Juros 

Câmbio 

Variação (%) 

Condição 

base no 

Câmbio 

IPC 

Variação 

(%) 

Condição 

base no 

IPC 

M4 

Variação 

(%) 

Condição 

base no 

M4 

1995-1996 17,78 Superior -48,57 Inferior 10,76 Superior 6,82 Inferior -56,23 Inferior 39,15 Superior 

1996-1997 9,59 Inferior -8,92 Inferior -1,34 Inferior 7,41 Superior -36,42 Inferior 22,84 Superior 

1997-1998 2,71 Inferior 17,99 Superior 64,62 Superior 8,27 Superior -76,98 Inferior 18,55 Superior 

1998-1999 7,15 Inferior -10,98 Inferior -19,80 Inferior 47,94 Superior 449,40 Superior 16,53 Inferior 

1999-2000 9,16 Inferior -33,02 Inferior 11,02 Superior 9,31 Superior -31,91 Inferior 17,20 Inferior 

2000-2001 8,86 Inferior -0,69 Superior 3,26 Inferior 18,67 Superior 27,86 Superior 18,61 Superior 

2001-2002 11,96 Superior 9,42 Superior -9,42 Inferior 52,29 Superior 53,40 Superior 8,92 Inferior 

2002-2003 13,54 Superior 22,26 Superior -12,26 Inferior -18,23 Inferior -26,68 Inferior 12,12 Inferior 

2003-2004 12,81 Superior -30,48 Inferior 19,12 Superior -8,13 Inferior -29,79 Inferior 19,28 Superior 

2004-2005 9,33 Inferior 17,72 Superior -17,72 Inferior -11,82 Inferior -21,37 Inferior 16,33 Inferior 

2005-2006 9,18 Inferior -20,11 Inferior -9,63 Inferior -8,66 Inferior -58,42 Inferior 18,95 Superior 

2006-2007 11,22 Superior -21,59 Inferior 12,83 Superior -17,16 Inferior 124,39 Superior 21,14 Superior 

2007-2008 12,88 Superior 3,14 Superior -3,14 Inferior 31,95 Superior 31,96 Superior 19,00 Superior 

2008-2009 5,88 Inferior -18,56 Inferior 18,56 Superior -25,50 Inferior -34,93 Inferior 15,89 Inferior 

2009-2010 15,36 Superior -2,60 Superior 2,60 Inferior -3,14 Inferior 57,97 Superior 16,79 Inferior 

2010-2011 8,93 Inferior 19,00 Superior -23,01 Inferior 10,26 Superior 1,92 Inferior 17,45 Inferior 

2011-2012 5,34 Inferior -27,33 Inferior 19,00 Superior 10,19 Superior -9,75 Inferior 17,87 Inferior 

2012-2013 9,11 Inferior -3,51 Superior -5,58 Inferior 14,91 Superior -1,92 Inferior 10,72 Inferior 

Média 10,04% -7,60% 3,33% 6,97% 20,14% 18,19% 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do BACEN, Ipeadata e FMI. 



36 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

5.1 FLUXO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

Pode-se resumir o fluxo da pesquisa a partir da figura 1, abaixo. 

 

 

Figura 1 – Fluxo metodológico da pesquisa 

 

Fonte: A autora. 

 

 

5.2 COLETA DE DADOS 

 

 

Para a elaboração da base de dados relacionada com a proposta deste trabalho, foram 

utilizadas as fontes da Bloomberg e Economática, para coletar as informações que compõem a 

estrutura de capital das empresas de capital aberto, e foram utilizadas as fontes do Banco 

Central, BM&F, IBGE, IPEA, e FMI para coletar informações sobre os dados 

macroeconômicos no Brasil. 

A base de dados coletada recebeu tratamentos para uniformizar a informação contábil, 

analogamente aos estudos de Rajan e Zingales (1995) excluiu-se as empresas financeiras pois 

a política de financiamento é determinadas por diversos fatores exógenos. A princípio foram 

encontrados no total 495 empresas, porém ao excluir empresas financeiras e bancos, e ao 
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calcular certas variáveis, dados em alguns anos foram perdidos. Portanto o número da amostra 

para empresas com dados contínuos foi reduzido, contendo 334 empresas. 

O período de estudo deste trabalho segue o período pós-plano real, com dados de 1995 

a 2013, com o propósito de observar os dados de forma longitudinal e com seus efeitos 

durantes os anos. Internacionalmente há alguns estudos que abordam esse tema, sendo eles o 

trabalho de Korajczyk e Levy (2003) que destacaram que as empresas reagem contra o ciclo 

da economia, o trabalho de Cook e Tang (2010) no qual explica que as condições 

macroeconômicas influenciam na velocidade de ajuste para o alvo de alavancagem, e 

Mukherjee e Mahakud (2012) que encontraram que a velocidade de ajuste para atingir a 

alavancagem é pró-cíclica, e concluíram que o comportamento de financiamento das 

empresas é diferente em boas e más condições econômicas.  

 

 

5.3 ESCOLHA DA TÉCNICA 

 

 

Para este estudo, foi escolhida a técnica econométrica que satisfizesse o rigor 

metodológico e o tipo de problema que tem características de corte e de tempo (longitudinal), 

a técnica de dados em painel. Portanto a primeira etapa do tratamento dos dados compreende 

a construção de um modelo de dados em painel. Essa técnica tem sido amplamente utilizada 

como ferramenta para o estudo de fenômenos inter-relacionados cuja relação seja 

temporalmente dependente.  

De acordo com Hsiao (2006) a utilização desta técnica é vantajosa, pois expande o 

tamanho da amostra, captura variações de corte e o comportamento dinâmico, leva em conta 

as diferenças individuais específicas, tem menor nível de multicolinearidade, gera 

possibilidades para reduzir variáveis omitidas, e melhora a precisão dos parâmetros de 

estimação. Porém a técnica pode ter uma desvantagem, que diz respeito a um problema de 

dados iniciais e parâmetros incidentais de natureza complexa quando há dados com grande 

número de unidade de corte em pouco espaço de tempo (HSIAO, 2006). Desvantagem esta 

que não se aplica neste trabalho, por ser um período de dezoito anos de observação, para que 

assim possa melhorar as estimativas dos parâmetros obtidos. 
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5.4 MODELO ESPECÍFICO 

 

 

O procedimento econométrico irá utilizar um período de dezoito anos (1995-2013). O 

modelo a ser testado segue a equação abaixo, proposta primeiro por Mukherjee e Mahakud 

(2012), no qual assume uma relação linear entre o índice de alavancagem, as condições 

macroeconômicas e outros determinantes da alavancagem, (calculadas através de modelos de 

regressão agrupados), de acordo com:  

Equação 1: 
 

    
                         (1) 

Onde,  

 

    
 = Grau de alavancagem,  

  = Intercepto;  

  = Coeficientes de regressão dos determinantes de alavancagem;  

  = Variáveis afetando a alavancagem; 

  = Coeficiente de regressão associado às variáveis macroeconômicas; 

    = Variável Dummy de condição macroeconômica; 

     = Termo erro  

A variável macroeconômica (MECD) levou o valor de 1 se a variação for SUPERIOR 

à média, e 0 se a variação for INFERIOR à média. Mukherjee e Mahakud (2012) sugerem 

controlar todas as variáveis da estrutura de capital pela Dummy de condições 

macroeconômicas (MECD), o modelo pode ser especificado como segue:  

Equação 2: 
 

    
                               (2) 

Onde,  

d = coeficiente de regressão com as condições de interação de condição macroeconômica e 

variáveis específicas da empresa; 

        = condições de Interação de MECD e outras variáveis. 

As condições de interação de MECD e outras variáveis específicas da empresa 

(MECD*X) são usadas para controlar o modelo pela condição macroeconômica. Assim 

assume maior influência das condições macroeconômicas em determinação da alavancagem 

em cima das variáveis específicas da empresa, e espera-se os sinais opostos para a interação 

dos termos coeficientes de regressão como predito pelas variáveis tradicionais.  
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Dado o índice de alavancagem alvo para a empresa i, no tempo t denotado com 
 

    
, foi 

especificado como uma função de um vetor de variáveis específicas da empresa: 

Equação 3: 
 

    
   b                (3) 

Onde,  

 

    
   razão de influência designada  

      = variáveis específicas da empresa. 

A equação a seguir provê uma estimativa da razão de influência do objetivo de cada 

empresa que foi definida como a razão da dívida que empresas escolheriam na ausência de 

assimetrias de informação, despesas de transação e outras despesas de ajuste. Porém, em um 

mercado imperfeito, na presença do custo de ajustamento as empresas podem não ajustar o 

quociente do alvo da dívida. Portanto, foi utilizado uma variável da alavancagem defasada 

para medir a velocidade de ajuste da estrutura de capital no painel dinâmico. A velocidade de 

ajuste para o alvo da alavancagem foi estudada por Hackbarth et al. (2006), Cook e Tang 

(2010) e Mukherjee e Mahakud (2012). Estes trabalhos encontraram que as empresas ajustam 

seu alvo de alavancagem mais rápido em bons estados do que em maus estados da economia. 

Sendo assim, os resultados de Cook e Tang (2010) e Hackbarth et al. (2006), apoiam a teoria 

da hierarquia, em que as empresas menos alavancadas ajustam mais rapidamente do que as 

empresas que são mais alavancadas. 

Então, Mukherjee e Mahakud (2012) sugerem um modelo padrão parcial de 

ajustamento que é especificado como segue:  

Equação 4: (
 

    
 – 

 

      
) = λ(

 

    
  – 

 

      
) +            (4) 

Onde,  

(
 

    
 – 

 

      
) = influência para a empresa i em períodos t e t-1; 

λ = a velocidade de ajuste, e este parâmetro de ajuste representa a magnitude do ajuste 

desejado entre dois períodos subsequentes ou a taxa de convergência de 
 

    
 para seu nível 

alvo 
 

    
 .  

Os efeitos dos custos de ajustamento são representados pela restrição que |λ|<1, que é 

uma condição que 
 

      
 tende para 

 

    
 , assim como     . Valores de alavancagem que 

desviem do seu nível de destino serão consideradas subótima. Se λ=1, então o processo de 

ajustamento é completado dentro de um período e a empresa no tempo t está no seu nível de 
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alavancagem designado. Se λ<1, então o ajuste de ano t-1 para t fica aquém do ajuste 

necessário para estar no nível alvo. Se por outro lado λ>1, a empresa está superajustada, 

fazendo mais ajuste que o exigido. Como argumentação, temos que Hackbarth et al. (2006) e 

Cook e Tang (2010) abordaram que as empresas devem ajustar a sua estrutura de capital com 

mais frequência em “booms” do que em recessões. 

A equação pode ser escrita como: 

Equação 5: 
 

    
 = λ 

 

    
  + (1–λ) 

 

      
 +             (5) 

E assim colocando o valor de 
 

    
  na equação, através da estimação utilizando o 

método generalizado dos momentos, pode-se obter:  

Equação 6: 
 

    
 = (1-λ) 

 

      
 + λ β      +             (6) 

A equação 1, 2 e 5 são estimadas pelo modelo Pooled regression. A equação 6 é 

estimada usando a técnica generalized method of moments (GMM) como sugerido por 

Arellano e Bond (1991).  
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6 RESULTADOS EMPÍRICOS  

 

 

Inicialmente foi realizada uma análise a partir da estatística descritiva (tabela 6 

abaixo). Algumas variáveis apresentaram menor número de observações, como por exemplo 

Market-to-Book e Benefício fiscal não relacionado a dívida, o que conduz a um painel não 

balanceado. A amostra apresenta que as empresas de capital aberto possuem alavancagem 

total média de 21,88%.  

 
Tabela 6 – Estatística descritiva da amostra 

Variável 
 

Média 
Desvio-

Padrão 
Mínimo Máximo Observações 

Alavancagem Geral 0,2188989 0,1144476 0,1158 0,9347 N =       4256 

Entre   0,0941478 0,03615 0,7839529 n =        333 

Dentro   0,0690385 -0,1153344 0,7698673 T-bar = 12,7808 

Tamanho 

 

 

 

Tangibilidade 

Geral 9,00127 0,9352324 3,301 11,9962 N =       4382 

Entre   0,8811116 3,958611 10,9501 n =        334 

Dentro   0,3775157 3,293545 13,80771 T-bar = 13, 1198 

Geral 0,3198294 0,2225614 0,102 0,9973 N =        4216 

Entre   0,1761418   0,136 0,8802  n =        334 

Dentro   0,141882 -0,3700873 1,218935 T-bar = 12,6228 

 
    

 

  

 Market-to-book Geral 0,4070786 0,2483731 0,103 1,7889 N =       3720 

Entre   0,1458395 0,096394 0,9623 n =        279 

Dentro   0,2097419 -0,4105214 1,751497 T-bar = 11,2786 

 

    

 

  

 Benefício fiscal 

não relacionado à 

dívida 

Geral 0,1445652 0,165356 0,1049 1,7963  N =      3832 

Entre   0,12315 0,1022 0,72411  n =       314 

Dentro   0,1213908 -0,4572459 1, 336647 T-bar = 12,5347 

 

    

 

  

 Lucratividade Geral 0,0737964   0,1546697 -5,609 1,847 N =       4076 

 

Entre   0,0989491 -0,623467 0,5929429 n =        334 

 

Dentro   0,1302904 -5,165904 1,776866 T-bar = 12,2036 

 

    

 

  

 Índice de 

Liquidez 

Corrente 

Geral 0,8285609 0,7183042 0,124 4,9333 N =       4234 

Entre   0,468425 0,17026 2,85382 n =        333 

Dentro   0,5665689 -1,734831 4,088311  T-bar = 12,7147 

Fonte: O autor. 

A matriz de correlação apresentada na Tabela 7 mostra que as variáveis independentes 

não estão altamente correlacionadas. As variáveis que se apresentaram mais correlacionadas 

foram tamanho (TAM) e índice de liquidez corrente (ILC), cujo coeficiente de correlação foi -

16,93. 
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Tabela 7 – Correlação da amostra 

Variável TAM TANG MTB BFND LUCR ILC 

TAM 1,0000      

TANG 0.1188 1,0000     

MTB 0, 2083    0, 0371    1,0000    

BFND -0, 0113    0, 0682   -0, 0061    1,0000   

LUCR 0, 1657   -0, 0010    0, 0256   -0, 0763    1,0000  

ILC -0, 1693   -0, 1397   -0, 0481    0, 0295   -0, 0081    1,0000 

Fonte: O autor. 

Foram rodadas a seguir as equações 1 e 2 para verificação de efeito fixo, cujos 

resultados estão resumidos nos dados da tabela 8 abaixo.  A consistência com os artigos 

internacionais foi resumida na tabela 9 a seguir, comparando com os autores. De certa forma, 

esse trabalho complementa os estudos atuais pois trabalha de forma inédita com as variáveis 

taxa de juros Selic, a inflação medida pelo IPC, o Spread de Juros, e o meio monetário M4, 

relacionando assim com as variáveis da alavancagem.  

Posteriormente foi rodado o painel de efeitos fixos estático segundo a condição 

macroeconômica para analisar o efeito específico das variáveis.  
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Tabela 8 – Condições Macroeconômicas e Estrutura de Capital 

Variáveis 

Condição econômica com base no 

PIB 

(1)                   (2) 

Condição econômica com base 

no TJS 

(3)                   (4) 

Condição econômica 

com base no Spread 

(5)                   (6) 

Condição econômica 

com base no CAMB 

(7)                   (8) 

Condição econômica 

com base no IPC 

(9)                   (10) 

Condição econômica 

com base no M4 

(11)                   (12) 

TAM 
0,0163*** 

(4,17) 

0,0164*** 

(4,10) 

0.0158*** 

(4.03) 

0.0195*** 

(4.78) 

0.0153*** 

(3.94) 

0.0171*** 

(4.22) 

0.0168*** 

(4.34) 

0.0223*** 

(5.17) 

0.0153*** 

(3.93) 

0.01611*** 

(4.03) 

0.0174*** 

(4.31) 

0.0174*** 

(4.18) 

TANG 
-0,0985*** 

(-10,57) 

-0,1005*** 

(-10,16) 

-0.1002*** 

(-10.72) 

-0.1054*** 

(-9.69) 

-0.0997*** 

(-10.68) 

-0.0938*** 

(-9.45) 

-0.0970*** 

(-10.45) 

-0.1046*** 

(-9.08) 

-0.0992*** 

(-10.63) 

-0.1014*** 

(-10.35) 

-0.1011*** 

(-10.80) 

-0.0920*** 

(-9.03) 

MTB 
0,0004** 

(2,10) 

0,0009*** 

(2,91) 

0.0004** 

(2.21) 

0.0004 

(1.39) 

0.0004** 

(2.19) 

0.0007*** 

(2.64) 

0.0004** 

(2.08) 

0.0002 

(1.06) 

0.0004** 

(2.22) 

0.0004** 

(2.08) 

0.0004** 

(2.20) 

0.0008** 

(3.16) 

BFND 
-0,0193 

-(0,81) 

-0,0138 

(-0,57) 

-0.0205 

(-0.86) 

-0.0167 

(-0.57) 

-0.0208 

(-0.88) 

-0.0223 

(-0.80) 

-0.0210 

(-0.89) 

-0.0611 

(-1.61) 

-0.0201 

(-0.85) 

-0.0213 

(-0.89) 

-0.0182 

(-0.77) 

-0.0223 

(-0.94) 

LUCR 
-0,0303*** 

(-4,00) 

-0,0329*** 

(-3,83) 

-0.0299*** 

(-3.95) 

-0.0220** 

(-2.42) 

-0.0302*** 

(-3.98) 

-0.0331*** 

(-4.23) 

-0.0306*** 

(-4.06) 

-0.0294*** 

(-3.64) 

-0.0299*** 

(-3.95) 

-0.0336*** 

(-3.89) 

-0.0299*** 

(-3.94) 

-0.0565*** 

(-4.80) 

ILC 
-0,0336*** 

(-17,83) 

-0,0337*** 

(-15,04) 

-0.0334*** 

(-17.75) 

-0.0358*** 

(-14.20) 

-0.0335*** 

(-17.76) 

-0.0317*** 

(-14.57) 

-0.0336*** 

(-17.91) 

-0.0334*** 

(-13.07) 

-0.0335*** 

(-17.76) 

-0.0338*** 

(-15.44) 

-0.0335*** 

(-17.76) 

-0.0325*** 

(-14.56) 

MECD 
0,0060** 

(2,76) 

-0,0469** 

(-1,84) 

-0.0031 

(-1.46) 

0.0078 

(0.52) 

0.0026 

(1.21) 

0.0079 

(0.32) 

-0.0115*** 

(-5.42) 

0.0281 

(1.14) 

0.0018 

(0.84) 

-0.0464* 

(-1.75) 

0.0050** 

(2.15) 

-0.1013*** 

(-3.91) 

TAM X 

MECD 
- 

0,0057** 

(2,09) 
- 

-0.0017 

(-1.07) 
- 

0.0001 

(0.07) 
- 

-0.0046* 

(-1.75) 
- 

0.0047* 

(1.66) 
- 

0.0127*** 

(4.53) 

TANG X 

MECD 
- 

0,0069 

(0,66) 
- 

0.0110 

(1.11) 
- 

-0.0149 

(-1.44) 
- 

0.0114 

(1.11) 
- 

0.0108 

(1.00) 
- 

-0.0278** 

(-2.55) 

MTB X 

MECD 
- 

-0,0007** 

(-1,97) 
- 

0.0001 

(0.46) 
- 

-0.0005 

(-1.43) 
- 

0.0006 

(1.59) 
- 

0.0000 

(0.11) 
- 

-0.0008** 

(-2.32) 

BFND X 

MECD 
- 

-0,0627 

(-1,47) 
- 

-0.0083 

(-0.25) 
- 

0.0061 

(0.19) 
- 

0.0472 

(1.22) 
- 

0.0016 

(0.04) 
- 

-0.0025 

(-0.05) 

LUCR X 

MECD 
- 

0,0045 

(0,30) 
- 

-0.0274* 

(-1.90) 
- 

0.0229 

(1.03) 
- 

-0.0193 

(-1.13) 
- 

0.0070 

(0.46) 
- 

0.0368** 

(2.55) 

ILC X - 0,0004 - 0.0044 - -0.0045 - -0.0008 - 0.0015 - -0.0012 
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Variáveis 

Condição econômica com base no 

PIB 

(1)                   (2) 

Condição econômica com base 

no TJS 

(3)                   (4) 

Condição econômica 

com base no Spread 

(5)                   (6) 

Condição econômica 

com base no CAMB 

(7)                   (8) 

Condição econômica 

com base no IPC 

(9)                   (10) 

Condição econômica 

com base no M4 

(11)                   (12) 

MECD (0,15) (1.54) (-1.48) (-0.27) (0.49) (-0.40) 

Constante 
0,1173** 

(3,16) 

0,1163*** 

(3,05) 

0.1260*** 

(3.41) 

0.0956** 

(2.49) 

0.1276*** 

(3.46) 

0.1083*** 

(2.83) 

0.1210*** 

(3.30) 

0.0740** 

(1.83) 

0.1277*** 

(3.44) 

0.1221*** 

(3.23) 

0.1078*** 

(2.81) 

0.1065*** 

(2.70) 

Teste F 

F(7,2680) 71,70 

(0,00) 

 

F(13,2662) 

39,93 

(0,00) 

F(7,2680) 

70.78 

(0,00) 

F(13,2662)         

39.10 

(0,00) 

F(7,2680)     

70.66 

(0,00) 

F(13,2662)      

38.86 

(0,00) 

F(7,2680) 

75.39 

(0,00) 

F(13,2662

) 41.68 

(0,00) 

F(7,2680) 

70.54 

(0,00) 

F(13,2662) 

38.60 

(0,00) 

F(7,2680) 

71.20 

(0,00) 

F(13,2662) 

42.28 

(0,00) 

NOB 2954 2941 2954 2941 2954 2941 2954 2941 2954 2941 2954 2941 

Fonte: A autora.  

Notas: *, ** e *** mostram o nível de significância a 10%, 5% e 1% respectivamente, Estatística T é dada em parênteses. 
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Tabela 9 – Equivalência dos resultados com artigos internacionais. 

Variável PIB Autores Spread Autores 

TAM +*** 

De Jong et al. 

(2008) e  Booth et 

al. (2001) 
+*** Grôppo (2006) 

TANG -*** 

De Jong et al. 

(2008) e  Booth et 

al. (2001) 
-*** 

Mukherjee e 

Mahakud (2012) 

MTB +*** 

Cook e Tang 

(2010) e Wald 

(1999) 
+*** 

Cook e Tang 

(2010) e Mukherjee 

e Mahakud (2012) 

BFND     

LUCR -*** 
Mukherjee e 

Mahakud (2012) 
-*** 

Cook e Tang 

(2010) e Mukherjee 

e Mahakud (2012) 

ILC -*** 
Mukherjee e 

Mahakud (2012) 
-***  

 

Variável CAMB Autores IPC Autores 

TAM +*** Grôppo (2006) +*** 

Kim e Wu (1988), 

Wald (1999) e 

Booth et al. (2001) 

TANG -***  -*** Booth et al. (2001) 

MTB   +***  

BFND     

LUCR -*** Grôppo (2006) -***  

ILC -***  -***  

Fonte: A autora. 

 

Tabela 10 – Efeito da variável macroeconômica sobre a variável específica da empresa sem considerar o efeito 

cruzado da variável. 

Variáveis PIB TJS Spread CAMB IPC M4 Teoria 

TAM +*** +*** +*** +*** +*** +*** 
STT, AI, 

TA 

TANG -*** -*** -*** -*** -*** -*** Indefinido 

MTB +***  +***  +** +** POT 

BFND        

LUCR -*** -** -*** -*** -*** -*** AI, POT 

ILC -*** -*** -*** -*** -*** -*** AI, POT 

Fonte: A autora. 

Notas: *, ** e *** mostram o nível de significância a 10%, 5% e 1% respectivamente.  

 

A tabela 10 indica que a variável tamanho é influenciada de forma positiva e 

significativa pelo PIB quando há momentos econômicos desfavoráveis, e é influenciada pela 

taxa de juros Selic, spread de juros, câmbio e inflação em momentos econômicos favoráveis. 

Logo quando há um menor crescimento no PIB, e baixas nas taxas de juros, câmbio e 

inflação, há maior influência das variáveis macroeconômicas sobre o tamanho das empresas.  

De acordo com teoria dos custos de falência (ROSS, 1977), empresas grandes, normalmente 

são mais diversificadas, e assim estão menos sujeitas a dificuldades financeiras e possuem 

custos de falência menores. No mercado brasileiro quanto maior a empresa menos ela sofrerá 
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com o baixo crescimento econômico, e maior será o acesso a créditos por meio de Bancos de 

Desenvolvimento. Assim, quando há uma queda nas taxas e custos de financiamento as 

empresas grandes tendem a se endividar mais. 

Observamos que a variável tangibilidade é influenciada de forma negativa e 

significativa pelo PIB quando há momentos de má condição econômica, e influencia pela taxa 

de juros Selic, spread de juros, câmbio e inflação em momento de boa condição econômica. 

Tendo em vista a realidade brasileira, espera-se que as empresas com ativos que possam ser 

usados como garantia emitam menos dívida devido ao risco bancário do país. 

Já o market-to-book não apresentou significância para todas as variáveis, foi 

significante apenas quando relacionado com o PIB e o M4, ou seja, quando há momentos de 

má condição econômica o market-to-book é influenciado de forma positiva com baixo 

crescimento econômico e pela condição monetária favorável, e é influenciado pelo Spread de 

Juros, taxa de câmbio e inflação. Rajan e Zingales (1995) encontram evidência empírica de 

que o market-to-book está negativamente correlacionado com o endividamento, porém nossos 

resultados comprovam os achados de Bekaert et al. (1995), Cooley e Quadrini (2006), e 

Grôppo (2006) no qual abordam que a políticas monetárias restritiva reduz o índice market-to-

book, isto é consistente com o fato de que no Brasil tem maiores oportunidades de 

crescimento quando há menor taxa de juros, câmbio e inflação, e em situação monetária 

expansionista. Além disso, segundo a teoria dos custos de agência de Jensen e Meckling 

(1976) considera que as empresas em crescimento possuem maior flexibilidade para escolher 

seus investimentos e, por isso em momentos de baixa na taxa de juros e inflação as empresas 

tendem a se endividar mais, mesmo com os altos custos de agência de falência.  

No caso da lucratividade, segundo a tabela 10, podemos observar que o PIB influência 

inversamente (coeficiente negativo) os lucros da empresa, logo em momentos de baixo 

crescimento econômico maior o lucro da empresa (GLEN E SINGH, 2004). Conjuntamente, a 

juros Selic, o Spread, e a inflação influenciam o lucro quando há um momento de queda em 

suas taxas. Confirmando os estudos de Booth et al. (2001) no qual apontam que em momentos 

inflacionários há redução no lucro das empresas em países em desenvolvimento, e confirma 

os achados de Korajczyk e Levy (2003), quanto ao termo de spread, no qual apontam a alta 

influencia na rentabilidade da empresa. 

Por fim, o índice de liquidez corrente apresenta ser negativo e significante quando 

relacionado com o PIB, taxa de juros, inflação e câmbio. Neste caso, podemos entender que o 

baixo crescimento econômico, porém baixa na taxa de juros e inflação e câmbio, favorece a 

liquidez, ou seja, maior é a folga disponível para uma possível liquidação das obrigações.  
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Aprofundando-se no estudo, foi elaborada a tabela 11, no qual procura identificar o 

efeito das variáveis (negativo ou positivo) nas relações entre alavancagem e os determinantes 

das condições macroeconômicas. 
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Tabela 11 – Condições Macroeconômicas e Estrutura de Capital com base na relação Superior e Inferior
2
 

Variável 
Condição econômica com 

base no PIB 

Condição econômica com 

base no TJS 

Condição econômica 

com base no Spread 

Condição econômica 

com base no CAMB 

Condição econômica 

com base no IPC 

Condição econômica 

com base no M4 

 
Superior 

(1) 

Inferior 

(2) 

Superior 

(3) 

Inferior 

(4) 

Superior 

(5) 

Inferior 

(6) 

Superior 

(7) 

Inferior 

(8) 

Superior 

(9) 

Inferior 

(10) 

Superior 

(11) 

Inferior 

(12) 

TAM 
-0,0671 

(-0,10) 

0,01162** 

(2,42) 

0,0184 

(1,19) 

0,0205*** 

(3,24) 

0,81301 

(1,13) 

0,0162*** 

(3,16) 

0,3197 

(0,67) 

0,0257*** 

(3,35) 

-0,1077 

(-0,16) 

0,0158*** 

(3,41) 

0,3336 

(0,51) 

0,0076 

(1,43) 

TANG 
0,6914 

(1,05) 

-0,1002*** 

(-8,63) 

-0,2673 

(-0,83) 

-0,1242*** 

(-7,79) 

-0,6616 

(-0,92) 

-0,0868*** 

(-7,34) 

0,0631 

(0,13) 

-0,1024*** 

(-6,02) 

-0,01783 

(-0,26) 

-0,1131*** 

(-9,99) 

0,3168 

(0,48) 

-0,0924*** 

(-7,67) 

MTB 

 

0,0451 

(0,07) 

0,0009*** 

(2,92) 

-0,1251 

(-0,50) 

0,0002 

(0,76) 

0,3652 

(0,51) 

0,0009*** 

(3,04) 

0,0700 

(0,14) 

0,0002 

(0,81) 

0,1849 

(0,27) 

0,0006** 

(2,41) 

0,2328 

(0,36) 

0,0009*** 

(3,50) 

BFND 
0,2325 

(0,29) 

-0,0126 

(-0,44 ) 

-0,7553 

(-1,26) 

-0,0030 

(-0,07) 

1,5339 

(1,89) 

-0,0238 

(-0,78) 

-0,2307 

(-0,41) 

-0,1704 

(-1,78) 

0,5623 

(0,70) 

-0,0141 

(-0,45) 

1,1607 

(1,53) 

-0,0265 

(-1,04) 

LUCR 
-0,2345 

(-0,36) 

-0,0126** 

(-2,42) 

0,2624 

(0,66) 

-0,0204** 

(-2,01) 

0,5653 

(0,80) 

-0,0335*** 

(-3,98) 

0,9099 

(1,70) 

-0,0103 

(-1,17) 

0,0095 

(0,01) 

-0,0248*** 

(-2,68) 

0,5435 

(0,85) 

-0,0504 

(-4,07) 

ILC 
-0,6423 

(-0,98) 

-0,0341*** 

(-13,76) 

-0,0064 

(-0,07) 

-0,0384*** 

(-12,05) 

-0,3425 

(-0,47) 

-0,0312*** 

(-12,76) 

0,3447 

(0,70) 

-0,0335*** 

(-10,70) 

-0,6274 

(-0,93) 

-0,0341*** 

(-13,98) 

-1,4911 

(-2,24) 

-0,0336 

(-13,72) 

MECD - - - - - - - - - - - - 

TAM X 

MECD 

0,0861 

(0,13) 
- 

-0,0060 

(-0,41) 

0,0010 

(0,05) 

-0,8011 

(-1,11) 
- 

-0,3036 

(-0,63) 
- 

0,1186 

(0,17) 
- 

-0,2891 

(-0,44) 
- 

TANG X 

MECD 

-0,7965 

(-1,21) 
- 

-0, 1801 

(0,56) 

0,0090 

(0,02) 

0,5222 

(0,72) 
- 

-0,1468 

(-0,30) 
- 

0,0924 

(0,14) 
- 

-0,4476 

(-0,68) 
- 

MTB X -0,0449 - 0,1259 -0,0248 -0,3652 - -0,0690 - -0,1847 - -0,2328 - 

                                                      
2
 PIB e M4, quando superior à média, considera-se momento de boa condição econômica, e quando inferior à média, considera-se momento de má condição econômica. TJS, 

Spread, CAMB e IPC, quando superior à média, considera-se momento de má condição econômica, e quando inferior à média, considera-se momento de má condição 

econômica. 
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Variável 
Condição econômica com 

base no PIB 

Condição econômica com 

base no TJS 

Condição econômica 

com base no Spread 

Condição econômica 

com base no CAMB 

Condição econômica 

com base no IPC 

Condição econômica 

com base no M4 

 
Superior 

(1) 

Inferior 

(2) 

Superior 

(3) 

Inferior 

(4) 

Superior 

(5) 

Inferior 

(6) 

Superior 

(7) 

Inferior 

(8) 

Superior 

(9) 

Inferior 

(10) 

Superior 

(11) 

Inferior 

(12) 

MECD (-0,07) (0,50) (-0,11) (-0,51) (-0,14) (-0,27) (-0,36) 

BFND X 

MECD 

-0,4418 

(-0,55) 
- 

0,7247 

(1,21) 
- 

-1,5283 

(-1,89) 
- 

0,2195 

(0,39) 
- 

-0,5939 

(-0,72) 
- 

-1,3910 

(-1,83) 
- 

LUCR X 

MECD 

0,27649 

(0,42) 
- 

-0,3209 

(-0,81) 
- 

-0,5759 

(-0,82) 
- 

-0,9299 

(-1,88) 
- 

0,0746 

(0,11) 
- 

-0,5701 

(-0,90) 
- 

ILC X 

MECD 

0,6075 

(0,93) 
- 

-0,0251 

(-0,26) 

0,0018 

(0,01) 

0,3015 

(0,41) 
- 

-0,3776 

(-0,77) 
- 

0,5938 

(0,88) 
- 

0,4568** 

(0,89) 
- 

Constante 
0,1035 

(1,39) 

0,1586*** 

(3,49) 

0,1488*** 

(2,84) 

0,0971 

(1,62) 

0,1812*** 

(2,79) 

0,1131** 

(2,34) 

0,1095** 

(2,38) 

0,0434 

(0,60) 

0,1624** 

(2,00) 

0,1253** 

(2,84) 

-0,1089 

(-1,45) 

0,1934 

(3,84) 

Teste F 

F(12,787)         

14,81 

(0,00) 

F(6,1635) 

49,14 

(0,00) 

F(12,1393)      

20,00 

(0,00) 

F(10,1004)       

25,03 

(0,00) 

F(12,752)          

18,07 

(0,00) 

F(6,1649)          

44,58 

(0,00) 

F(12,1476

2)2,50 

(0,00) 

F(6,946)           

31,79 

(0,00) 

F(12,683) 

    11,37 

(0,00) 

F(6,1740)          

56,82 

(0,00) 

F(12,820)             

21,55 

(0,00) 

F(6,1620)          

46,93 

(0,00) 

NOB 1034 1907 1667 1274 1024 1917 1750 1191 929 2012 10,49 1892 

Fonte: A autora. 

Notas: *, ** e *** mostram o nível de significância a 10%, 5% e 1% respectivamente. 
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Verifica-se que há consistência nas relações independentemente da condição 

macroeconômica estudada. Também se destaca que as variáveis Market-to-book, 

lucratividade e índice de liquidez corrente apresentam as relações descritas pela Pecking 

Order, corroborando os achados de Myers e Majluf (1984). Para as variáveis TAM, LUCR e 

ILC também nota-se a presença da teoria de assimetria de informação, apontada por Leland e 

Pyle (1977) e Ross (1977). 

A única exceção foi tamanho que teve um comportamento inverso ao esperado pela 

teoria da Pecking Order, na qual o efeito positivo é descrito na teoria da Static Trade-off e 

Teoria de Agência (MODIGLIANI E MILLER, 1963; MYERS, 1984; JENSEN E 

MECKLING, 1976). Uma possível explicação é que no Brasil o acesso às fontes de 

financiamento é bem maior para as grandes empresas devido ao relacionamento com bancos, 

instituições financeiras e de fomento governamental em relação as empresas menores. 

Na sequência, foi analisada a relação dinâmica da alavancagem e seus determinantes 

nas diferentes condições macroeconômica. De modo análogo à Cook e Tang (2010) e 

Mukherjee e Mahakud (2012) foi estimada a equação 6, usando o Método Generalizado dos 

Momentos (GMM), técnica na qual determina o ajuste real para direcionar a estrutura de 

capital em momentos favoráveis e desfavoráveis na economia.  

A Tabela 12 mostra o painel dinâmico GMM, e diferentemente dos achados de Cook e 

Tang (2010) e Mukherjee e Mahakud (2012), os resultados demonstram que piores condições 

do PIB as empresas ajustam sua alavancagem mais rapidamente para um alvo no Brasil. 

Entretanto, similarmente a Cook e Tang (2010) e Mukherjee e Mahakud (2012), a variável 

termo de spread influencia para que as empresas ajustem mais rapidamente para o alvo de 

alavancagem quando está em um bom período econômico.  

Os resultados também apontaram que a taxa de juros Selic, o câmbio e a inflação influenciam 

o ajustamento das empresas e a velocidade na qual a empresa se endivida em períodos de boa 

condição econômica, ou seja quando essas taxas estão inferiores à média.  

A variável M4 também influencia o endividamento em momentos abaixo da média, ou 

seja, quando há menos dinheiro disponível no mercado, forçando com que as empresas 

ajustem mais rápido a sua alavancagem para um alvo. Confirmando a afirmação de Cooley e 

Quadrini (2006): “o resultado das decisões financeiras das empresas é influenciado pelas 

restrições monetárias, contribuindo para que empresas assumam mais dívidas”. 
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Tabela 12 – Condições Macroeconômicas e Estrutura de capital com base na relação Superior e Inferior, modelo dinâmico
3
 

Variável 
Condição econômica 

com base no PIB 

Condição econômica 

com base no TJS 

Condição econômica 

com base no Spread 

Condição econômica 

com base no CAMB 

Condição econômica 

com base no IPC 

Condição econômica 

com base no M4 

 
Superior 

(1) 

Inferior 

(2) 

Superior 

(3) 

Inferior 

(4) 

Superior 

(5) 

Inferior 

(6) 

Superior 

(7) 

Inferior 

(8) 

Superior 

(9) 

Inferior 

(10) 

Superior 

(11) 

Inferior 

(12) 

(Lev)-1 
0,0257 

(0,25) 

0,1165** 

(2,36) 

-0,0313 

(-0,38) 

0,1356** 

(2,30) 

-0,0697 

(-0,76) 

0,2183*** 

(3,74) 

0,0946 

(1,22) 

0,1048** 

(1,97) 

-0,0951 

(-0,77) 

0,1316*** 

(2,65) 

-0,0960 

(-0,95) 

0,1020** 

(2,21) 

TAM 
-0,0218 

( -0,62) 

0,0145 

(0,81) 

0,0110 

(0,33) 

-0,0486** 

(-2,21) 

0,0393 

(1,03) 

-0,0494** 

(-2,28) 

-0,0084 

(-0,35) 

0,0140 

(0,80) 

-0,0600 

(-1,51) 

0,0202 

(1,18) 

-0,0775** 

(-1,92) 

-0,0269** 

(-2,19) 

TANG 
-0,0230 

(-0,24) 

-0,2219*** 

(-5,91) 

-0,0715 

(-0,72) 

-0,2632*** 

(-6,24) 

-0,0050 

(-0,04) 

-0,2792*** 

(-6,48) 

-0,0076 

(-0,09) 

-0,2167*** 

(-5,82) 

0,0986 

(0,78) 

-0,2086*** 

(-5,47) 

0,1874 

(1,35) 

-0,2214*** 

(-6,70) 

MTB 
0,0039** 

(2,04) 

0,0025* 

(1,90) 

-0,0012 

(-0,56) 

0,0022* 

(1,90) 

-0,0003 

(-0,10) 

0,0018 

(1,53) 

0,0008 

(0,70) 

0,0029 

(0,94) 

-0,0044 

(-1,10) 

0,0029** 

(2,52) 

-0,0011 

(-0,56) 

0,0015 

(1,22) 

BFND 
-0,9359 

(-1,58) 

0,3071*** 

(3,18) 

1,2278** 

(2,38) 

0,0397 

(0,39) 

1,1832** 

(2,30) 

0,0715 

(0,68) 

-0,4583 

(-0,89) 

0,2849*** 

(3,04) 

-1,496** 

(-2,31) 

0,2939*** 

(2,96) 

-0,8640 

(-0,43) 

0,1576** 

(2,22) 

LUCR 
-0,0100 

(-0,62) 

-0,0185 

(-1,43) 

0,0029 

(0,18) 

-0,0411* 

(-1,89) 

-0,0210 

(-1,15) 

-0,0034 

(-0,26) 

0,0014 

(0,10) 

-0,0693*** 

(-3,28) 

-0,0061 

(-0,35) 

-0,0198* 

(-1,90) 

0,0011 

(0,07) 

-0,0400** 

(-2,03) 

ILC 
-0,0556*** 

(-3,97) 

-0,0272** 

(-2,55) 

-0,0506*** 

(-3,10) 

-0,0522*** 

(-5,29) 

-0,0452** 

(-2,44) 

-0,0454*** 

(-4,67) 

-0,0681*** 

(-4,66) 

-0,0302*** 

(-3,01) 

-0,0826*** 

(-4,94) 

-0,0304*** 

(-3,05) 

-0,0553*** 

(-3,57) 

-0,0450*** 

(-5,06) 

             

                                                      
3
 Colunas 1, 3, 5, 7, 9, 11, mostram o resultado quando o estado de condição macroeconômica é definido por valores superiores à média. Colunas 2, 4, 6, 8, 10, 12, mostram 

os valores inferiores à média. Todas as estatísticas de teste apoiam o uso de Método Generalizado dos Momentos, no qual aponta a especificação do modelo (Teste Wald) e 

validade das variáveis instrumentais (Teste Sargan) para a estimação de modelos dinâmicos da estrutura de capital.  
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Variável 
Condição econômica 

com base no PIB 

Condição econômica 

com base no TJS 

Condição econômica 

com base no Spread 

Condição econômica 

com base no CAMB 

Condição econômica 

com base no IPC 

Condição econômica 

com base no M4 

 
Superior 

(1) 

Inferior 

(2) 

Superior 

(3) 

Inferior 

(4) 

Superior 

(5) 

Inferior 

(6) 

Superior 

(7) 

Inferior 

(8) 

Superior 

(9) 

Inferior 

(10) 

Superior 

(11) 

Inferior 

(12) 

Teste Wald 

X²(7) = 

25,28 

(0,000) 

X²(7) = 

80,19 

(0,000) 

X²(7) = 

20,06 

(0,000) 

X²(7) = 

95,24 

(0,000) 

X²(7) = 

21,59 

(0,003) 

X²(7) = 

97,33 

(0,000) 

X²(7) = 

27,06 

(0,000) 

X²(7) = 

104,39 

(0,000) 

X²(7) = 

28,61 

(0,000) 

X²(7) = 

79,05 

(0,000) 

X²(7) = 

21,60 

(0,003) 

X²(7) = 

102,35 

(0,000) 

             

Teste 

Sargan 

X²(46)= 

55,6810 

X²(95) = 

148,7553 

X²(56) = 

63,1854 

X²(92) = 

105,6006 

X²(43) = 

34,2039 

X²(100) = 

112,4083 

X²(59) = 

79,3943 

X²(83) = 

118,6298 

X²(40) = 

32,5539 

X²(103) = 

149,4484 

X²(41) = 

51,4627 

X²(106) = 

192,8964 

             

NOB 928 1881 1164 1645 1887 922 1081 1728 905 1904 936 1873 

Fonte: o Autor. 

Notas: Para GMM cada variável está em sua primeira diferença, Os valores na faixa são as estatísticas t, *, ** e *** mostram o nível de significância a 10%, 5% e 1% 

respectivamente, Estatística T é dada em parênteses, (1) autocorrelação de segunda ordem de resíduos (estatística   ), que são distribuídos como padrão normal N (0,1) sob a 

hipótese nula de número de série correlação, (2) teste de Wald é um teste de significância conjunta dos coeficientes estimados que são assintoticamente distribuído como qui-

quadrado sob a hipótese nula de nenhuma relação (3) teste de Sargan é sobre identificação de restrições, que são assintoticamente distribuída como qui-quadrado sob a 

hipótese nula de validade instrumental, Os números na parêntese para as estatísticas de teste são os graus de liberdade. 
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As colunas 2 e 12 mostram os resultados significantes da estimativa GMM na qual as 

estimativas defasada (1 - λ) para a alavancagem de mercado influenciada pelo PIB foi de 

0,1165**, e quando influenciada pelo M4 foi de 0,1020**, ambas para o período 

desfavorável. O que implica que as empresas ajustam sua alavancagem em 88% (1-0, 1165) e 

90% (1-0,0960) quando há uma condição desfavorável. Assim em períodos de baixo 

crescimento no PIB e em períodos de restrição na oferta monetária, as empresas brasileiras 

endividam-se mais e em uma velocidade maior, apontando uma antecipação ao ciclo 

econômico.  

As colunas 4, 6, 8 e 10 os resultados significantes na qual as estimativas significantes 

defasada (1 - λ) para a alavancagem de mercado quando influenciada pela taxa de juros é 

0,1356**, pelo spread de juros é 0,2183***, pelo câmbio é 0,1048**, e pela inflação é 

0,1316**, sendo todos para o período econômico favorável. O que implica que as empresas 

possuem uma velocidade de ajuste de 86% (1-0,1356) quando influenciada pela taxa de juros, 

de 78% (1-0,2183), pelo spread de juros, de 90% (1-0,1048) quando influenciada pelo 

câmbio, e de 87% (1-0,1316) quando influenciada pelo IPC, as empresas se endividam mais e 

com maior velocidade. 

Verifica-se na tabela 12 que as condições macroeconômicas têm efeito diferente 

quando em momentos desfavoráveis ou favoráveis, na decisão da alavancagem financeira das 

empresas. Enquanto que em situações desfavoráveis de PIB ou volume inferior à média de 

M4 as empresas ajustam sua alavancagem com velocidade, nas situações favoráveis de juros, 

spread de juros, inflação e câmbio é que elas se ajustam. 

Confirmamos então a hipótese de Korajczyk e Levy (2003), Hackbarth et al. (2006), 

Cook e Tang (2010) e Mukherjee e Mahakud (2012) onde as empresas tendem a ajustar sua 

alavancagem para o alvo, mais rápido em boas condições macroeconômicas quando 

relacionado com as taxas de juros, spread, inflação e câmbio. Logo, as empresas não podem 

ignorar que condições macroeconômicas impactam seus modelos de políticas de 

financiamento existentes.  
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7 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo deste trabalho era entender a influência das variáveis macroeconômicas na 

composição da estrutura de capital das empresas brasileiras de capital aberto, no período Pós 

Plano Real, e analisar a relação das variáveis específicas da empresa com a condição 

macroeconômica, encontrando qual a velocidade do ajustamento para as empresas se 

alavancarem. Para atingir esse objetivo procedeu-se primeiramente com uma análise do 

referencial teórico de autores que estudaram sobre o assunto, e foram utilizados os artigos de 

Cook e Tang (2010) e Mukherjee e Mahakud (2013) como trabalhos de referência no assunto 

pesquisado. 

Ao elaborar o modelo econométrico e estabelecer as medidas das variáveis e proxies, 

testou-se a confiabilidade da base de dados a partir da análise descritiva da amostra. Após 

optar com a técnica de painel, aplicou-se o método de efeitos fixos devido aos resultados do 

teste de Hausman (1978). Optou-se em diante aplicar o painel de efeito dinâmico usando o 

método de GMM (General Method of Moments) como forma de comparar os resultados 

obtidos no modelo estático e entender a velocidade de ajustamento da alavancagem.  

Os resultados obtidos apontam que o PIB e o meio monetário M4 influenciam as 

variáveis da alavancagem das empresas quando há um momento desfavorável na economia, 

ajustando a sua alavancagem mais rapidamente. Isso mostra que em momentos de baixo 

crescimento no PIB, ou em momentos em que há menor oferta de dinheiro, as empresas 

brasileiras se antecipam ao ciclo econômico, aumentando o seu endividamento, como forma 

de minimizar os efeitos da economia. Contudo, quanto mais endividada a empresa, menor a 

busca por novos empréstimos e maior a cautela dos bancos em conceder empréstimos, 

gerando uma redução no endividamento quando o período econômico está favorável. 

Diferentemente, os resultados apontaram que as empresas tendem a se endividar mais 

e com maior velocidade de ajustamento para um alvo na alavancagem, quando as taxas de 

juros Selic, o spread de juros, a inflação e o câmbio estão em baixa, proporcionando um 

momento favorável na economia. Isso ocorre, pois com a queda nas taxas de juros há maior 

possibilidade da empresa tomar recursos emprestados junto aos bancos de desenvolvimento, 

instituições financeiras e de fomento. E quando há uma valorização do real frente ao dólar 

maior a valorização da empresa no mercado exterior favorecendo o investimento e 

consequente endividamento para manter o padrão dos produtos e serviços das empresas no 

Brasil. 
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De modo geral, tanto o painel estático como o dinâmico indicaram a presença da teoria 

da Pecking Order e da Assimetria de informação para explicar a determinação da estrutura de 

capital nas empresas brasileiras. Market-to-book, lucratividade e índice de liquidez corrente 

foram as variáveis mais significativas, prescrevendo que as empresas que têm maior market-

to-book, são menos lucrativas e tem menor índice de liquidez.  Assim nota-se que no Brasil os 

custos do financiamento por terceiros extrapolam qualquer benefício fiscal, concluindo que 

não há grau de alavancagem ótimo, o que torna a dívida mais atrativa, e a teoria do trade-off 

inaplicável. 

Devido a tamanha complexidade do tema da estrutura de capital, a outra limitação para 

este estudo é devido à pouca quantidade de dados em longo período para uma amostra de 

empresas brasileiras. Além disso, o uso de uma pequena amostra na técnica do painel 

dinâmico no método de GMM ainda é pouco utilizado e estudado nos trabalhos de finanças 

sobre o tema estrutura de capital. 

Sugere-se futuros trabalhos a fim de aprimorar o conhecimento neste assunto da 

relação da alavancagem com a condição macroeconômica: aumentar o número de empresas e 

observações na amostra; estudar as demais variáveis que compõe o meio monetário, tais como 

M1, M2 e M3; estudar os vieses comportamentais e culturais dos gestores tomadores de 

decisão no processo de endividamento, e qual a influência das variáveis macroeconômicas sob 

essa decisão; e aprimorar o conhecimento e o estudo na técnica de painel dinâmico, com o 

método GMM. 
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APÊNDICE A 

 

Variable         |      Mean   Std. Dev.       Min        Max |    Observations 

-----------------+--------------------------------------------+---------------- 

  alav   overall |  .2188989    .114954      .0002      .9347 |     N =    4256 

         between |             .0875806   .0572875   .7304294 |     n =     333 

         within  |             .0801934  -.2481305   .7698673 | T-bar = 12.7808 

               |                                            | 

tam      overall |   9.00127   .9352324      3.301    11.9962 |     N =    4382 

         between |             .7463366   5.089556    10.9501 |     n =     334 

         within  |             .5736457   3.068883   13.80771 | T-bar = 13.1198 

                 |                                            | 

tang     overall |  .2846324   .2219929      .0001     2.1983 |     N =    4216 

         between |             .1638506      .0016   .7683062 |     n =     334 

         within  |             .1518826  -.3970343   2.138164 | T-bar = 12.6228 

                 |                                            | 

mtb      overall |  1.477169   5.655804      .0059    90.8808 |     N =    3320 

         between |             2.618026   .0934333   26.11951 |     n =     323 

         within  |             4.668044  -24.20874   81.90239 | T-bar = 10.2786 

                 |                                            | 

bfnd     overall |  .0167052   .0727506      .0001     1.7963 |     N =    3818 

         between |              .066638      .0001      .8257 |     n =     331 

         within  |             .0499612  -.6443059   1.336647 | T-bar = 11.5347 

                 |                                            | 

lucr     overall |  .0737964   .1546697     -5.609      1.847 |     N =    4076 

         between |             .0861303  -.6108167   .4338429 |     n =     334 

         within  |             .1352371  -5.165904   1.746866 | T-bar = 12.2036 

                 |                                            | 

ilc      overall |  .7805027   .7726336      .0011        7.5 |     N =    4234 

         between |              .443556      .0652   2.725133 |     n =     333 

         within  |             .6377557  -1.734831   5.808392 | T-bar = 12.7147 

                 |                                            | 

 

 

. correlate tam tang mtb bfnd lucr ilc 

(obs=2929) 

             |      tam     tang      mtb     bfnd     lucr      ilc 

-------------+------------------------------------------------------ 

         tam |   1.0000 

        tang |   0.1188   1.0000 

         mtb |   0.2083   0.0371   1.0000 

        bfnd |  -0.0113   0.0682  -0.0061   1.0000 

        lucr |   0.1657  -0.0010   0.0256  -0.0763   1.0000 

         ilc |  -0.1693  -0.1397  -0.0481   0.0295  -0.0081   1.0000 
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APÊNDICE B 

 
. do "C:\Users\SAMSUN~1\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp" 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummypib, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1577                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0689                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0800                                        max =        19 

 

                                                F(7,2680)          =     71.70 

corr(u_i, Xb)  = -0.0365                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0163531   .0039226     4.17   0.000     .0086614    .0240448 

        tang |  -.0985284   .0093235   -10.57   0.000    -.1168103   -.0802464 

         mtb |   .0004696   .0002239     2.10   0.036     .0000305    .0009086 

        bfnd |  -.0193572   .0237764    -0.81   0.416    -.0659792    .0272648 

        lucr |  -.0303231   .0075848    -4.00   0.000    -.0451958   -.0154505 

         ilc |  -.0336189   .0018857   -17.83   0.000    -.0373163   -.0299214 

    dummypib |   .0060778   .0022021     2.76   0.006     .0017598    .0103958 

       _cons |   .1173071   .0371066     3.16   0.002     .0445467    .1900674 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09006431 

     sigma_e |   .0556098 

         rho |   .7239877   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(266, 2680) =    22.18           Prob > F = 0.0000 

 

.         estimates store FE 

 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummypib tamxpib tangxpib mtbxpib bfndxpib 

lucxpib ilcxpib, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1632                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0569                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0712                                        max =        19 

 

                                                F(13,2662)         =     39.93 

corr(u_i, Xb)  = -0.0659                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0164778   .0040181     4.10   0.000     .0085989    .0243568 

        tang |  -.1005829   .0099014   -10.16   0.000    -.1199981   -.0811676 

         mtb |   .0009092   .0003124     2.91   0.004     .0002966    .0015218 

        bfnd |  -.0138229   .0240617    -0.57   0.566    -.0610045    .0333586 

        lucr |   -.032969   .0086096    -3.83   0.000    -.0498512   -.0160867 

         ilc |  -.0337698   .0022456   -15.04   0.000    -.0381731   -.0293664 

    dummypib |   -.046995   .0255437    -1.84   0.066    -.0970826    .0030926 

     tamxpib |   .0057332   .0027479     2.09   0.037      .000345    .0111215 

    tangxpib |   .0069851   .0105738     0.66   0.509    -.0137485    .0277187 

     mtbxpib |  -.0007365   .0003741    -1.97   0.049    -.0014702   -2.93e-06 

    bfndxpib |  -.0627702   .0427693    -1.47   0.142    -.1466347    .0210943 

     lucxpib |   .0045685    .015239     0.30   0.764     -.025313      .03445 

     ilcxpib |   .0004801    .003112     0.15   0.877    -.0056221    .0065824 

       _cons |   .1163022   .0380795     3.05   0.002     .0416338    .1909707 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |    .091412 

     sigma_e |  .05538355 

         rho |  .73148861   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 2662) =    22.20           Prob > F = 0.0000 

 

.         estimates store FE 

 

.          
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.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyjuros,fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1560                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0702                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0814                                        max =        19 

 

                                                F(7,2680)          =     70.78 

corr(u_i, Xb)  = -0.0316                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0158697   .0039395     4.03   0.000      .008145    .0235945 

        tang |   -.100278   .0093554   -10.72   0.000    -.1186225   -.0819336 

         mtb |   .0004951    .000224     2.21   0.027     .0000558    .0009343 

        bfnd |  -.0205416   .0237956    -0.86   0.388    -.0672012    .0261179 

        lucr |  -.0299865   .0075919    -3.95   0.000     -.044873      -.0151 

         ilc |  -.0334878    .001887   -17.75   0.000     -.037188   -.0297876 

  dummyjuros |  -.0031162   .0021376    -1.46   0.145    -.0073078    .0010754 

       _cons |   .1260121   .0369815     3.41   0.001      .053497    .1985272 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .08999997 

     sigma_e |  .05566671 

         rho |  .72329275   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(266, 2680) =    22.15           Prob > F = 0.0000 

 

.         estimates store FE 

 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyjuros tamxjuros tangxjuros mtbxjuros 

bfndxjuros lucxjuros ilcxjuros, f 

> e 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1603                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0552                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0706                                        max =        19 

 

                                                F(13,2662)         =     39.10 

corr(u_i, Xb)  = -0.0653                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0195248   .0040859     4.78   0.000     .0115129    .0275366 

        tang |   -.105447   .0108838    -9.69   0.000    -.1267886   -.0841054 

         mtb |   .0004149   .0002985     1.39   0.165    -.0001705    .0010002 

        bfnd |  -.0167971   .0293966    -0.57   0.568    -.0744397    .0408454 

        lucr |  -.0220834   .0091097    -2.42   0.015    -.0399461   -.0042207 

         ilc |  -.0358177   .0025217   -14.20   0.000    -.0407623   -.0308731 

  dummyjuros |   .0078786   .0151239     0.52   0.602    -.0217772    .0375343 

   tamxjuros |  -.0017895    .001665    -1.07   0.283    -.0050543    .0014754 

  tangxjuros |   .0110467   .0099643     1.11   0.268    -.0084919    .0305853 

   mtbxjuros |   .0001715   .0003723     0.46   0.645    -.0005585    .0009015 

  bfndxjuros |   -.008345   .0327405    -0.25   0.799    -.0725444    .0558545 

   lucxjuros |  -.0274113   .0144329    -1.90   0.058    -.0557122    .0008895 

   ilcxjuros |   .0044959    .002912     1.54   0.123    -.0012141    .0102059 

       _cons |   .0956041   .0383204     2.49   0.013     .0204633    .1707449 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09150826 

     sigma_e |  .05547766 

         rho |  .73123501   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 2662) =    22.21           Prob > F = 0.0000 

 

.         estimates store FE 

 

.          

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyspread, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 
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R-sq:  within  = 0.1558                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0726                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0833                                        max =        19 

 

                                                F(7,2680)          =     70.66 

corr(u_i, Xb)  = -0.0257                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

              alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

               tam |   .0153862   .0039088     3.94   0.000     .0077217    .0230507 

              tang |  -.0997971    .009341   -10.68   0.000    -.1181133   -.0814809 

               mtb |    .000491    .000224     2.19   0.028     .0000517    .0009303 

              bfnd |  -.0208912   .0237978    -0.88   0.380    -.0675551    .0257727 

              lucr |  -.0302045   .0075941    -3.98   0.000    -.0450954   -.0153136 

               ilc |  -.0335108   .0018873   -17.76   0.000    -.0372115     -.02981 

       dummyspread |   .0026348   .0021776     1.21   0.226    -.0016352    .0069048 

             _cons |    .127672   .0369299     3.46   0.001      .055258    .2000859 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

           sigma_u |  .08987934 

           sigma_e |  .05567357 

               rho |  .72270618   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(266, 2680) =    22.14           Prob > F = 0.0000 

 

.         estimates store FE 

 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyspread tamxspread tangxspread mtbxspread 

bfndxspread lucxspread ilcxspread, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1595                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0604                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0750                                        max =        19 

 

                                                F(13,2662)         =     38.86 

corr(u_i, Xb)  = -0.0501                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

              alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

               tam |    .017126   .0040588     4.22   0.000     .0091672    .0250847 

              tang |  -.0938392   .0099316    -9.45   0.000    -.1133136   -.0743649 

               mtb |   .0007266   .0002752     2.64   0.008      .000187    .0012661 

              bfnd |  -.0223626   .0279351    -0.80   0.423    -.0771393    .0324141 

              lucr |  -.0331069   .0078252    -4.23   0.000    -.0484509   -.0177628 

               ilc |  -.0317264   .0021771   -14.57   0.000    -.0359955   -.0274574 

       dummyspread |   .0079722    .025183     0.32   0.752     -.041408    .0573524 

        tamxspread |   .0001964   .0026949     0.07   0.942    -.0050878    .0054806 

       tangxspread |  -.0149261   .0103509    -1.44   0.149    -.0352227    .0053705 

        mtbxspread |  -.0005381   .0003756    -1.43   0.152    -.0012746    .0001984 

       bfndxspread |   .0061762   .0328384     0.19   0.851    -.0582153    .0705676 

        lucxspread |   .0229089   .0222054     1.03   0.302    -.0206326    .0664504 

        ilcxspread |   -.004598   .0031041    -1.48   0.139    -.0106847    .0014887 

             _cons |   .1083479   .0383068     2.83   0.005     .0332338    .1834619 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

           sigma_u |  .09119421 

           sigma_e |  .05550538 

               rho |  .72968457   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 2662) =    22.32           Prob > F = 0.0000 

 

.         estimates store FE 

 

.          

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummycambio, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1645                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0662                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0790                                        max =        19 
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                                                F(7,2680)          =     75.39 

corr(u_i, Xb)  = -0.0430                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0168929   .0038928     4.34   0.000     .0092597     .024526 

        tang |  -.0970891   .0092908   -10.45   0.000    -.1153069   -.0788713 

         mtb |   .0004631   .0002229     2.08   0.038      .000026    .0009002 

        bfnd |  -.0210222   .0236747    -0.89   0.375    -.0674447    .0254004 

        lucr |  -.0306504   .0075544    -4.06   0.000    -.0454634   -.0158374 

         ilc |  -.0336361   .0018777   -17.91   0.000     -.037318   -.0299543 

 dummycambio |  -.0115959   .0021383    -5.42   0.000    -.0157887   -.0074031 

       _cons |   .1210433   .0366446     3.30   0.001     .0491888    .1928978 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09020134 

     sigma_e |  .05538571 

         rho |  .72620351   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(266, 2680) =    22.38           Prob > F = 0.0000 

 

.         estimates store FE 

 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummycambio tamxcambio tangxcambio mtbxcambio 

bfndxcambio lucrxcambio ilcxcambio, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1691                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0596                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0719                                        max =        19 

 

                                                F(13,2662)         =     41.68 

corr(u_i, Xb)  = -0.0719                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0223176   .0043185     5.17   0.000     .0138497    .0307855 

        tang |  -.1046016   .0115199    -9.08   0.000    -.1271905   -.0820127 

         mtb |   .0002752   .0002599     1.06   0.290    -.0002345    .0007849 

        bfnd |  -.0611604   .0379221    -1.61   0.107    -.1355201    .0131993 

        lucr |  -.0294711   .0080897    -3.64   0.000    -.0453338   -.0136084 

         ilc |   -.033415   .0025558   -13.07   0.000    -.0384265   -.0284035 

 dummycambio |   .0281247    .024766     1.14   0.256    -.0204378    .0766872 

  tamxcambio |  -.0046485   .0026548    -1.75   0.080    -.0098542    .0005573 

 tangxcambio |   .0114939   .0103601     1.11   0.267    -.0088208    .0318087 

  mtbxcambio |   .0006159   .0003863     1.59   0.111    -.0001417    .0013734 

 bfndxcambio |   .0472646   .0386046     1.22   0.221    -.0284334    .1229626 

 lucrxcambio |  -.0193586   .0171676    -1.13   0.260    -.0530217    .0143045 

  ilcxcambio |  -.0008106   .0030561    -0.27   0.791    -.0068031    .0051819 

       _cons |   .0740328   .0403761     1.83   0.067    -.0051389    .1532045 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09127716 

     sigma_e |    .055187 

         rho |  .73230453   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 2662) =    22.35           Prob > F = 0.0000 

 

.         estimates store FE 

 

.          

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyipc, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1556                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0727                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0830                                        max =        19 

 

                                                F(7,2680)          =     70.54 

corr(u_i, Xb)  = -0.0260                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0153942   .0039221     3.93   0.000     .0077037    .0230848 

        tang |   -.099226   .0093318   -10.63   0.000    -.1175242   -.0809277 

         mtb |    .000497   .0002241     2.22   0.027     .0000575    .0009365 

        bfnd |  -.0201368   .0238152    -0.85   0.398    -.0668348    .0265611 

        lucr |  -.0299937   .0075939    -3.95   0.000    -.0448843   -.0151031 

         ilc |  -.0335377   .0018883   -17.76   0.000    -.0372403   -.0298351 

    dummyipc |   .0018966    .002253     0.84   0.400    -.0025212    .0063144 

       _cons |   .1277365   .0370819     3.44   0.001     .0550245    .2004484 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .08987139 

     sigma_e |  .05568142 

         rho |  .72261424   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(266, 2680) =    22.13           Prob > F = 0.0000 

 

.         estimates store FE 

 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyipc tamxipc tangxipc mtbxipc bfndxipc 

lucrxipc ilcxipc, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1586                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0586                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0727                                        max =        19 

 

                                                F(13,2662)         =     38.60 

corr(u_i, Xb)  = -0.0560                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0161194   .0039962     4.03   0.000     .0082835    .0239553 

        tang |  -.1014383   .0097969   -10.35   0.000    -.1206486   -.0822281 

         mtb |   .0004884   .0002352     2.08   0.038     .0000272    .0009496 

        bfnd |  -.0213855   .0240907    -0.89   0.375    -.0686239    .0258528 

        lucr |  -.0336585   .0086516    -3.89   0.000    -.0506231   -.0166939 

         ilc |  -.0338437   .0021917   -15.44   0.000    -.0381414    -.029546 

    dummyipc |  -.0464799   .0264986    -1.75   0.080    -.0984398      .00548 

     tamxipc |   .0047486   .0028524     1.66   0.096    -.0008445    .0103418 

    tangxipc |   .0108072   .0107683     1.00   0.316    -.0103079    .0319224 

     mtbxipc |   .0000542   .0004778     0.11   0.910    -.0008827    .0009911 

    bfndxipc |   .0016405    .046086     0.04   0.972    -.0887275    .0920084 

    lucrxipc |   .0070854   .0153342     0.46   0.644    -.0229828    .0371536 

     ilcxipc |   .0015777   .0032153     0.49   0.624    -.0047271    .0078825 

       _cons |   .1221242   .0378304     3.23   0.001     .0479442    .1963041 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09129893 

     sigma_e |  .05553444 

         rho |  .72993076   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 2662) =    22.13           Prob > F = 0.0000 

 

.         estimates store FE 

 

.          

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummym4, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1568                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0638                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0760                                        max =        19 

 

                                                F(7,2680)          =     71.20 

corr(u_i, Xb)  = -0.0497                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |     .01748   .0040582     4.31   0.000     .0095226    .0254375 

        tang |   -.101173   .0093672   -10.80   0.000    -.1195406   -.0828054 

         mtb |   .0004918   .0002239     2.20   0.028     .0000528    .0009308 

        bfnd |  -.0182341   .0238142    -0.77   0.444      -.06493    .0284619 
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        lucr |  -.0299006   .0075885    -3.94   0.000    -.0447805   -.0150206 

         ilc |  -.0335065   .0018862   -17.76   0.000     -.037205    -.029808 

     dummym4 |   .0050742   .0023575     2.15   0.031     .0004515    .0096968 

       _cons |   .1078938   .0383834     2.81   0.005     .0326298    .1831578 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09034619 

     sigma_e |  .05564071 

         rho |  .72501336   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(266, 2680) =    22.15           Prob > F = 0.0000 

 

.         estimates store FE 

 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummym4 tamxm4 tangxm4 mtbxm4 bfndxm4 lucrxm4 

ilcxm4, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1711                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0471                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0646                                        max =        19 

 

                                                F(13,2662)         =     42.28 

corr(u_i, Xb)  = -0.0979                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |    .017424   .0041726     4.18   0.000     .0092422    .0256059 

        tang |  -.0920694   .0101969    -9.03   0.000     -.112064   -.0720747 

         mtb |   .0008517   .0002699     3.16   0.002     .0003224     .001381 

        bfnd |  -.0223518    .023759    -0.94   0.347    -.0689398    .0242361 

        lucr |  -.0565744   .0117901    -4.80   0.000    -.0796931   -.0334558 

         ilc |  -.0325361   .0022351   -14.56   0.000    -.0369189   -.0281534 

     dummym4 |  -.1013001   .0258803    -3.91   0.000    -.1520477   -.0505525 

      tamxm4 |   .0127188    .002805     4.53   0.000     .0072186    .0182191 

     tangxm4 |  -.0278072   .0108957    -2.55   0.011    -.0491721   -.0064423 

      mtbxm4 |   -.000885   .0003821    -2.32   0.021    -.0016343   -.0001357 

     bfndxm4 |  -.0025098   .0485857    -0.05   0.959    -.0977794    .0927598 

     lucrxm4 |   .0368392    .014421     2.55   0.011     .0085617    .0651167 

      ilcxm4 |  -.0012748   .0031666    -0.40   0.687    -.0074841    .0049345 

       _cons |   .1065286   .0394358     2.70   0.007     .0292007    .1838566 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   .0920683 

     sigma_e |  .05512003 

         rho |  .73614653   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 2662) =    22.34           Prob > F = 0.0000 

 

.         estimates store FE 
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APÊNDICE C 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummypib, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1577                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0689                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0800                                        max =        19 

 

                                                F(7,2680)          =     71.70 

corr(u_i, Xb)  = -0.0365                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0163531   .0039226     4.17   0.000     .0086614    .0240448 

        tang |  -.0985284   .0093235   -10.57   0.000    -.1168103   -.0802464 

         mtb |   .0004696   .0002239     2.10   0.036     .0000305    .0009086 

        bfnd |  -.0193572   .0237764    -0.81   0.416    -.0659792    .0272648 

        lucr |  -.0303231   .0075848    -4.00   0.000    -.0451958   -.0154505 

         ilc |  -.0336189   .0018857   -17.83   0.000    -.0373163   -.0299214 

    dummypib |   .0060778   .0022021     2.76   0.006     .0017598    .0103958 

       _cons |   .1173071   .0371066     3.16   0.002     .0445467    .1900674 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09006431 

     sigma_e |   .0556098 

         rho |   .7239877   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(266, 2680) =    22.18           Prob > F = 0.0000 

 

.  

. estimates store FE 

 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummypib, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1527                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.2064                                        avg =      11.1 

       overall = 0.1642                                        max =        19 

 

                                                Wald chi2(7)       =    536.73 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0009344   .0033511     0.28   0.780    -.0056337    .0075025 

        tang |  -.1122811   .0087681   -12.81   0.000    -.1294663    -.095096 

         mtb |   .0003447   .0002249     1.53   0.125    -.0000962    .0007855 

        bfnd |  -.0156638   .0232076    -0.67   0.500      -.06115    .0298223 

        lucr |   -.033512   .0076177    -4.40   0.000    -.0484425   -.0185815 

         ilc |  -.0355816   .0018728   -19.00   0.000    -.0392522   -.0319111 

    dummypib |   .0055568   .0022255     2.50   0.013     .0011948    .0099187 

       _cons |   .2605033     .03196     8.15   0.000     .1978628    .3231437 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   .0729521 

     sigma_e |   .0556098 

         rho |  .63248379   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. estimates store RE 

 

.  

. hausman FE RE 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
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         tam |    .0163531     .0009344        .0154187        .0020388 

        tang |   -.0985284    -.1122811        .0137527        .0031698 

         mtb |    .0004696     .0003447        .0001249               . 

        bfnd |   -.0193572    -.0156638       -.0036934        .0051695 

        lucr |   -.0303231     -.033512        .0031889               . 

         ilc |   -.0336189    -.0355816        .0019628        .0002201 

    dummypib |    .0060778     .0055568         .000521               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           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(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =  -516.49    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test 

.  

.  

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummypib tamxpib tangxpib mtbxpib bfndxpib lucxpib 

ilcxpib, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1632                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0569                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0712                                        max =        19 

 

                                                F(13,2662)         =     39.93 

corr(u_i, Xb)  = -0.0659                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0164778   .0040181     4.10   0.000     .0085989    .0243568 

        tang |  -.1005829   .0099014   -10.16   0.000    -.1199981   -.0811676 

         mtb |   .0009092   .0003124     2.91   0.004     .0002966    .0015218 

        bfnd |  -.0138229   .0240617    -0.57   0.566    -.0610045    .0333586 

        lucr |   -.032969   .0086096    -3.83   0.000    -.0498512   -.0160867 

         ilc |  -.0337698   .0022456   -15.04   0.000    -.0381731   -.0293664 

    dummypib |   -.046995   .0255437    -1.84   0.066    -.0970826    .0030926 

     tamxpib |   .0057332   .0027479     2.09   0.037      .000345    .0111215 

    tangxpib |   .0069851   .0105738     0.66   0.509    -.0137485    .0277187 

     mtbxpib |  -.0007365   .0003741    -1.97   0.049    -.0014702   -2.93e-06 

    bfndxpib |  -.0627702   .0427693    -1.47   0.142    -.1466347    .0210943 

     lucxpib |   .0045685    .015239     0.30   0.764     -.025313      .03445 

     ilcxpib |   .0004801    .003112     0.15   0.877    -.0056221    .0065824 

       _cons |   .1163022   .0380795     3.05   0.002     .0416338    .1909707 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |    .091412 

     sigma_e |  .05538355 

         rho |  .73148861   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 2662) =    22.20           Prob > F = 0.0000 

 

.  

. estimates store FE 

 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummypib tamxpib tangxpib mtbxpib bfndxpib lucxpib 

ilcxpib, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1569                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.2067                                        avg =      11.1 

       overall = 0.1644                                        max =        19 

 

                                                Wald chi2(13)      =    549.16 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |  -.0005665   .0034393    -0.16   0.869    -.0073074    .0061743 

        tang |  -.1158674   .0093804   -12.35   0.000    -.1342526   -.0974822 

         mtb |   .0007514   .0003162     2.38   0.017     .0001316    .0013713 

        bfnd |  -.0081392   .0237172    -0.34   0.731     -.054624    .0383456 

        lucr |  -.0373108   .0087204    -4.28   0.000    -.0544023   -.0202192 

         ilc |  -.0357636   .0022417   -15.95   0.000    -.0401572     -.03137 

    dummypib |  -.0405643   .0260225    -1.56   0.119    -.0915675    .0104388 

     tamxpib |   .0049734   .0027986     1.78   0.076    -.0005118    .0104586 

    tangxpib |   .0065741   .0107575     0.61   0.541    -.0145102    .0276585 

     mtbxpib |  -.0007019   .0003814    -1.84   0.066    -.0014493    .0000456 

    bfndxpib |  -.0709683   .0431961    -1.64   0.100    -.1556312    .0136945 

     lucxpib |   .0112603   .0154685     0.73   0.467    -.0190574    .0415781 

     ilcxpib |  -9.37e-06   .0031594    -0.00   0.998    -.0062016    .0061828 

       _cons |   .2751823    .032831     8.38   0.000     .2108348    .3395299 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .06998757 

     sigma_e |  .05538355 

         rho |  .61492688   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. estimates store RE 

 

.  

. hausman FE RE 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |    .0164778    -.0005665        .0170444        .0020776 

        tang |   -.1005829    -.1158674        .0152845        .0031696 

         mtb |    .0009092     .0007514        .0001578               . 

        bfnd |   -.0138229    -.0081392       -.0056838        .0040573 

        lucr |    -.032969    -.0373108        .0043418               . 

         ilc |   -.0337698    -.0357636        .0019938        .0001329 

    dummypib |    -.046995    -.0405643       -.0064307               . 

     tamxpib |    .0057332     .0049734        .0007598               . 

    tangxpib |    .0069851     .0065741         .000411               . 

     mtbxpib |   -.0007365    -.0007019       -.0000347               . 

    bfndxpib |   -.0627702    -.0709683        .0081981               . 

     lucxpib |    .0045685     .0112603       -.0066918               . 

     ilcxpib |    .0004801    -9.37e-06        .0004895               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           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(13) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =  -118.45    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyjuros,fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1560                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0702                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0814                                        max =        19 

 

                                                F(7,2680)          =     70.78 

corr(u_i, Xb)  = -0.0316                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0158697   .0039395     4.03   0.000      .008145    .0235945 

        tang |   -.100278   .0093554   -10.72   0.000    -.1186225   -.0819336 

         mtb |   .0004951    .000224     2.21   0.027     .0000558    .0009343 

        bfnd |  -.0205416   .0237956    -0.86   0.388    -.0672012    .0261179 

        lucr |  -.0299865   .0075919    -3.95   0.000     -.044873      -.0151 

         ilc |  -.0334878    .001887   -17.75   0.000     -.037188   -.0297876 
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  dummyjuros |  -.0031162   .0021376    -1.46   0.145    -.0073078    .0010754 

       _cons |   .1260121   .0369815     3.41   0.001      .053497    .1985272 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .08999997 

     sigma_e |  .05566671 

         rho |  .72329275   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(266, 2680) =    22.15           Prob > F = 0.0000 

 

.  

. estimates store FE 

 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyjuros,re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1510                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.2060                                        avg =      11.1 

       overall = 0.1648                                        max =        19 

 

                                                Wald chi2(7)       =    530.76 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0005036   .0033631     0.15   0.881    -.0060879    .0070951 

        tang |  -.1134239   .0088063   -12.88   0.000     -.130684   -.0961637 

         mtb |   .0003681    .000225     1.64   0.102    -.0000728     .000809 

        bfnd |  -.0166489   .0232241    -0.72   0.473    -.0621672    .0288695 

        lucr |  -.0332156    .007624    -4.36   0.000    -.0481583   -.0182729 

         ilc |  -.0354815    .001874   -18.93   0.000    -.0391546   -.0318085 

  dummyjuros |  -.0023352   .0021595    -1.08   0.280    -.0065677    .0018974 

       _cons |   .2678142   .0318366     8.41   0.000     .2054157    .3302127 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .07297236 

     sigma_e |  .05566671 

         rho |  .63213733   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. estimates store RE 

 

.  

. hausman FE RE 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |    .0158697     .0005036        .0153661        .0020516 

        tang |    -.100278    -.1134239        .0131458        .0031577 

         mtb |    .0004951     .0003681         .000127               . 

        bfnd |   -.0205416    -.0166489       -.0038928        .0051838 

        lucr |   -.0299865    -.0332156         .003229               . 

         ilc |   -.0334878    -.0354815        .0019937        .0002211 

  dummyjuros |   -.0031162    -.0023352        -.000781               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           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(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =  -676.65    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test 

.  

.  

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyjuros tamxjuroscp tangxjuroscp mtbxjuroscp 

bfndxjuroscp lucxjuroscp ilcxjuroscp, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2941 
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Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1603                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0552                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0706                                        max =        19 

 

                                                F(13,2662)         =     39.10 

corr(u_i, Xb)  = -0.0653                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0195248   .0040859     4.78   0.000     .0115129    .0275366 

        tang |   -.105447   .0108838    -9.69   0.000    -.1267886   -.0841054 

         mtb |   .0004149   .0002985     1.39   0.165    -.0001705    .0010002 

        bfnd |  -.0167971   .0293966    -0.57   0.568    -.0744397    .0408454 

        lucr |  -.0220834   .0091097    -2.42   0.015    -.0399461   -.0042207 

         ilc |  -.0358177   .0025217   -14.20   0.000    -.0407623   -.0308731 

  dummyjuros |   .0078786   .0151239     0.52   0.602    -.0217772    .0375343 

 tamxjuroscp |  -.0017895    .001665    -1.07   0.283    -.0050543    .0014754 

tangxjuroscp |   .0110467   .0099643     1.11   0.268    -.0084919    .0305853 

 mtbxjuroscp |   .0001715   .0003723     0.46   0.645    -.0005585    .0009015 

bfndxjuroscp |   -.008345   .0327405    -0.25   0.799    -.0725444    .0558545 

 lucxjuroscp |  -.0274113   .0144329    -1.90   0.058    -.0557122    .0008895 

 ilcxjuroscp |   .0044959    .002912     1.54   0.123    -.0012141    .0102059 

       _cons |   .0956041   .0383204     2.49   0.013     .0204633    .1707449 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09150826 

     sigma_e |  .05547766 

         rho |  .73123501   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 2662) =    22.21           Prob > F = 0.0000 

 

.  

. estimates store FE 

 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyjuros tamxjuroscp tangxjuroscp mtbxjuroscp 

bfndxjuroscp lucxjuroscp ilcxjuroscp, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1536                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.2094                                        avg =      11.1 

       overall = 0.1665                                        max =        19 

 

                                                Wald chi2(13)      =    538.37 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0016631   .0034878     0.48   0.633    -.0051728     .008499 

        tang |  -.1227685   .0104967   -11.70   0.000    -.1433416   -.1021953 

         mtb |   .0002904   .0003036     0.96   0.339    -.0003047    .0008854 

        bfnd |  -.0139932   .0293172    -0.48   0.633    -.0714538    .0434674 

        lucr |  -.0270338   .0092983    -2.91   0.004    -.0452581   -.0088095 

         ilc |  -.0380662   .0025482   -14.94   0.000    -.0430606   -.0330718 

  dummyjuros |    .010437   .0154767     0.67   0.500    -.0198968    .0407708 

 tamxjuroscp |  -.0021103   .0017038    -1.24   0.216    -.0054498    .0012291 

tangxjuroscp |   .0147943   .0101762     1.45   0.146    -.0051507    .0347392 

 mtbxjuroscp |   .0001231   .0003809     0.32   0.746    -.0006234    .0008697 

bfndxjuroscp |  -.0050468   .0334858    -0.15   0.880    -.0706777    .0605842 

 lucxjuroscp |  -.0210858   .0146258    -1.44   0.149    -.0497518    .0075803 

 ilcxjuroscp |   .0042928   .0029722     1.44   0.149    -.0015326    .0101182 

       _cons |   .2618577   .0328859     7.96   0.000     .1974024    .3263129 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .06798337 

     sigma_e |  .05547766 

         rho |  .60026399   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. estimates store RE 

 

.  
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. hausman FE RE 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |    .0195248     .0016631        .0178617        .0021284 

        tang |    -.105447    -.1227685        .0173215        .0028769 

         mtb |    .0004149     .0002904        .0001245               . 

        bfnd |   -.0167971    -.0139932       -.0028039        .0021604 

        lucr |   -.0220834    -.0270338        .0049504               . 

         ilc |   -.0358177    -.0380662        .0022485               . 

  dummyjuros |    .0078786      .010437       -.0025584               . 

 tamxjuroscp |   -.0017895    -.0021103        .0003209               . 

tangxjuroscp |    .0110467     .0147943       -.0037476               . 

 mtbxjuroscp |    .0001715     .0001231        .0000484               . 

bfndxjuroscp |    -.008345    -.0050468       -.0032982               . 

 lucxjuroscp |   -.0274113    -.0210858       -.0063255               . 

 ilcxjuroscp |    .0044959     .0042928        .0002031               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           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(13) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =  -577.53    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyspreaddejuros, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1558                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0726                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0833                                        max =        19 

 

                                                F(7,2680)          =     70.66 

corr(u_i, Xb)  = -0.0257                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

              alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

               tam |   .0153862   .0039088     3.94   0.000     .0077217    .0230507 

              tang |  -.0997971    .009341   -10.68   0.000    -.1181133   -.0814809 

               mtb |    .000491    .000224     2.19   0.028     .0000517    .0009303 

              bfnd |  -.0208912   .0237978    -0.88   0.380    -.0675551    .0257727 

              lucr |  -.0302045   .0075941    -3.98   0.000    -.0450954   -.0153136 

               ilc |  -.0335108   .0018873   -17.76   0.000    -.0372115     -.02981 

dummyspreaddejuros |   .0026348   .0021776     1.21   0.226    -.0016352    .0069048 

             _cons |    .127672   .0369299     3.46   0.001      .055258    .2000859 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

           sigma_u |  .08987934 

           sigma_e |  .05567357 

               rho |  .72270618   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(266, 2680) =    22.14           Prob > F = 0.0000 

 

.  

. estimates store FE 

 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyspreaddejuros, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1510                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.2063                                        avg =      11.1 

       overall = 0.1651                                        max =        19 

 

                                                Wald chi2(7)       =    530.56 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 



72 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

              alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

               tam |   .0004039   .0033463     0.12   0.904    -.0061547    .0069624 

              tang |  -.1129699    .008788   -12.86   0.000    -.1301941   -.0957458 

               mtb |   .0003668   .0002248     1.63   0.103    -.0000739    .0008074 

              bfnd |  -.0169397   .0232188    -0.73   0.466    -.0624478    .0285683 

              lucr |  -.0333489   .0076211    -4.38   0.000     -.048286   -.0184118 

               ilc |  -.0354769   .0018733   -18.94   0.000    -.0391485   -.0318053 

dummyspreaddejuros |   .0022846   .0022038     1.04   0.300    -.0020347     .006604 

             _cons |   .2664498   .0318898     8.36   0.000     .2039469    .3289528 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

           sigma_u |  .07348469 

           sigma_e |  .05567357 

               rho |  .63532799   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. estimates store RE 

 

.  

. hausman FE RE 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |    .0153862     .0004039        .0149823        .0020201 

        tang |   -.0997971    -.1129699        .0131728        .0031662 

         mtb |     .000491     .0003668        .0001242               . 

        bfnd |   -.0208912    -.0169397       -.0039514        .0052173 

        lucr |   -.0302045    -.0333489        .0031444               . 

         ilc |   -.0335108    -.0354769        .0019661        .0002297 

dummysprea~s |    .0026348     .0022846        .0003502               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           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(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          = -1240.78    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test 

.  

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyspreaddejuros tamxjuroslp tangxjuroslp 

mtbxjuroslp bfndxjuroslp lucxjuroslp ilcxjuroslp, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1595                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0604                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0750                                        max =        19 

 

                                                F(13,2662)         =     38.86 

corr(u_i, Xb)  = -0.0501                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

              alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

               tam |    .017126   .0040588     4.22   0.000     .0091672    .0250847 

              tang |  -.0938392   .0099316    -9.45   0.000    -.1133136   -.0743649 

               mtb |   .0007266   .0002752     2.64   0.008      .000187    .0012661 

              bfnd |  -.0223626   .0279351    -0.80   0.423    -.0771393    .0324141 

              lucr |  -.0331069   .0078252    -4.23   0.000    -.0484509   -.0177628 

               ilc |  -.0317264   .0021771   -14.57   0.000    -.0359955   -.0274574 

dummyspreaddejuros |   .0079722    .025183     0.32   0.752     -.041408    .0573524 

       tamxjuroslp |   .0001964   .0026949     0.07   0.942    -.0050878    .0054806 

      tangxjuroslp |  -.0149261   .0103509    -1.44   0.149    -.0352227    .0053705 

       mtbxjuroslp |  -.0005381   .0003756    -1.43   0.152    -.0012746    .0001984 

      bfndxjuroslp |   .0061762   .0328384     0.19   0.851    -.0582153    .0705676 

       lucxjuroslp |   .0229089   .0222054     1.03   0.302    -.0206326    .0664504 

       ilcxjuroslp |   -.004598   .0031041    -1.48   0.139    -.0106847    .0014887 

             _cons |   .1083479   .0383068     2.83   0.005     .0332338    .1834619 
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-------------------+---------------------------------------------------------------- 

           sigma_u |  .09119421 

           sigma_e |  .05550538 

               rho |  .72968457   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 2662) =    22.32           Prob > F = 0.0000 

 

.  

. estimates store FE 

 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyspreaddejuros tamxjuroslp tangxjuroslp 

mtbxjuroslp bfndxjuroslp lucxjuroslp ilcxjuroslp, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1542                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.1986                                        avg =      11.1 

       overall = 0.1608                                        max =        19 

 

                                                Wald chi2(13)      =    536.49 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

              alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

               tam |   .0011951   .0035079     0.34   0.733    -.0056802    .0080704 

              tang |  -.1069668   .0094436   -11.33   0.000    -.1254758   -.0884577 

               mtb |    .000579   .0002772     2.09   0.037     .0000356    .0011224 

              bfnd |  -.0180491   .0275415    -0.66   0.512    -.0720294    .0359313 

              lucr |  -.0351374   .0078707    -4.46   0.000    -.0505637   -.0197112 

               ilc |  -.0337697   .0021715   -15.55   0.000    -.0380257   -.0295136 

dummyspreaddejuros |   .0044853   .0255324     0.18   0.861    -.0455574    .0545279 

       tamxjuroslp |   .0006235   .0027324     0.23   0.819    -.0047319     .005979 

      tangxjuroslp |  -.0171535   .0104877    -1.64   0.102     -.037709     .003402 

       mtbxjuroslp |  -.0004934   .0003809    -1.30   0.195      -.00124    .0002531 

      bfndxjuroslp |   .0054319   .0332961     0.16   0.870    -.0598273    .0706911 

       lucxjuroslp |   .0195454   .0224471     0.87   0.384    -.0244502     .063541 

       ilcxjuroslp |  -.0046024   .0031416    -1.46   0.143    -.0107598     .001555 

             _cons |   .2559669   .0333649     7.67   0.000     .1905729     .321361 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

           sigma_u |  .07366929 

           sigma_e |  .05550538 

               rho |   .6378887   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. estimates store RE 

 

.  

. hausman FE RE 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |     .017126     .0011951        .0159308        .0020418 

        tang |   -.0938392    -.1069668        .0131275        .0030749 

         mtb |    .0007266      .000579        .0001476               . 

        bfnd |   -.0223626    -.0180491       -.0043135         .004673 

        lucr |   -.0331069    -.0351374        .0020306               . 

         ilc |   -.0317264    -.0337697        .0020432        .0001569 

dummysprea~s |    .0079722     .0044853         .003487               . 

 tamxjuroslp |    .0001964     .0006235       -.0004271               . 

tangxjuroslp |   -.0149261    -.0171535        .0022274               . 

 mtbxjuroslp |   -.0005381    -.0004934       -.0000447               . 

bfndxjuroslp |    .0061762     .0054319        .0007443               . 

 lucxjuroslp |    .0229089     .0195454        .0033635               . 

 ilcxjuroslp |    -.004598    -.0046024        4.41e-06               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           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(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
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                          = -137.85    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummycmbio, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1645                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0662                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0790                                        max =        19 

 

                                                F(7,2680)          =     75.39 

corr(u_i, Xb)  = -0.0430                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0168929   .0038928     4.34   0.000     .0092597     .024526 

        tang |  -.0970891   .0092908   -10.45   0.000    -.1153069   -.0788713 

         mtb |   .0004631   .0002229     2.08   0.038      .000026    .0009002 

        bfnd |  -.0210222   .0236747    -0.89   0.375    -.0674447    .0254004 

        lucr |  -.0306504   .0075544    -4.06   0.000    -.0454634   -.0158374 

         ilc |  -.0336361   .0018777   -17.91   0.000     -.037318   -.0299543 

  dummycmbio |  -.0115959   .0021383    -5.42   0.000    -.0157887   -.0074031 

       _cons |   .1210433   .0366446     3.30   0.001     .0491888    .1928978 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09020134 

     sigma_e |  .05538571 

         rho |  .72620351   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(266, 2680) =    22.38           Prob > F = 0.0000 

 

.  

. estimates store FE 

 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummycmbio, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1595                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.2038                                        avg =      11.1 

       overall = 0.1629                                        max =        19 

 

                                                Wald chi2(7)       =    560.67 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0015785   .0033363     0.47   0.636    -.0049605    .0081175 

        tang |  -.1110985   .0087428   -12.71   0.000     -.128234   -.0939629 

         mtb |   .0003382   .0002239     1.51   0.131    -.0001005     .000777 

        bfnd |  -.0170213   .0231158    -0.74   0.462    -.0623274    .0282847 

        lucr |  -.0338236   .0075855    -4.46   0.000    -.0486909   -.0189562 

         ilc |  -.0355541   .0018648   -19.07   0.000    -.0392091   -.0318991 

  dummycmbio |  -.0111506   .0021606    -5.16   0.000    -.0153853   -.0069159 

       _cons |   .2630782   .0316782     8.30   0.000     .2009901    .3251664 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .07337906 

     sigma_e |  .05538571 

         rho |  .63706172   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. estimates store RE 

 

.  

. hausman FE RE 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |    .0168929     .0015785        .0153144        .0020057 

        tang |   -.0970891    -.1110985        .0140094        .0031436 

         mtb |    .0004631     .0003382        .0001249               . 

        bfnd |   -.0210222    -.0170213       -.0040009        .0051141 

        lucr |   -.0306504    -.0338236        .0031732               . 

         ilc |   -.0336361    -.0355541         .001918        .0002194 

  dummycmbio |   -.0115959    -.0111506       -.0004453               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           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(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =  -524.45    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummycmbio tamxcambio tangxcambio mtbxcambio 

bfndxcambio lucrxcambio ilcxcambio, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1691                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0596                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0719                                        max =        19 

 

                                                F(13,2662)         =     41.68 

corr(u_i, Xb)  = -0.0719                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0223176   .0043185     5.17   0.000     .0138497    .0307855 

        tang |  -.1046016   .0115199    -9.08   0.000    -.1271905   -.0820127 

         mtb |   .0002752   .0002599     1.06   0.290    -.0002345    .0007849 

        bfnd |  -.0611604   .0379221    -1.61   0.107    -.1355201    .0131993 

        lucr |  -.0294711   .0080897    -3.64   0.000    -.0453338   -.0136084 

         ilc |   -.033415   .0025558   -13.07   0.000    -.0384265   -.0284035 

  dummycmbio |   .0281247    .024766     1.14   0.256    -.0204378    .0766872 

  tamxcambio |  -.0046485   .0026548    -1.75   0.080    -.0098542    .0005573 

 tangxcambio |   .0114939   .0103601     1.11   0.267    -.0088208    .0318087 

  mtbxcambio |   .0006159   .0003863     1.59   0.111    -.0001417    .0013734 

 bfndxcambio |   .0472646   .0386046     1.22   0.221    -.0284334    .1229626 

 lucrxcambio |  -.0193586   .0171676    -1.13   0.260    -.0530217    .0143045 

  ilcxcambio |  -.0008106   .0030561    -0.27   0.791    -.0068031    .0051819 

       _cons |   .0740328   .0403761     1.83   0.067    -.0051389    .1532045 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09127716 

     sigma_e |    .055187 

         rho |  .73230453   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 2662) =    22.35           Prob > F = 0.0000 

 

.  

. estimates store FE 

 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummycmbio tamxcambio tangxcambio mtbxcambio 

bfndxcambio lucrxcambio ilcxcambio, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1630                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.2096                                        avg =      11.1 

       overall = 0.1637                                        max =        19 

 

                                                Wald chi2(13)      =    572.43 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 



76 

 

         tam |   .0052656   .0037837     1.39   0.164    -.0021503    .0126816 

        tang |  -.1209208   .0111669   -10.83   0.000    -.1428075    -.099034 

         mtb |   .0001604   .0002633     0.61   0.542    -.0003557    .0006765 

        bfnd |  -.0699926   .0376392    -1.86   0.063    -.1437641    .0037789 

        lucr |  -.0313365   .0081922    -3.83   0.000    -.0473929   -.0152801 

         ilc |  -.0355763   .0025743   -13.82   0.000    -.0406217   -.0305309 

  dummycmbio |   .0261105   .0251619     1.04   0.299    -.0232059    .0754268 

  tamxcambio |  -.0044454   .0026968    -1.65   0.099     -.009731    .0008403 

 tangxcambio |   .0130048   .0105148     1.24   0.216    -.0076039    .0336135 

  mtbxcambio |   .0005653   .0003927     1.44   0.150    -.0002044    .0013351 

 bfndxcambio |   .0641322   .0390449     1.64   0.100    -.0123943    .1406588 

 lucrxcambio |  -.0216582   .0172829    -1.25   0.210    -.0555321    .0122157 

  ilcxcambio |  -.0007296   .0030955    -0.24   0.814    -.0067966    .0053375 

       _cons |   .2331692    .035542     6.56   0.000     .1635082    .3028303 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .07106575 

     sigma_e |    .055187 

         rho |  .62381114   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. estimates store RE 

 

.  

. hausman FE RE 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |    .0223176     .0052656        .0170519        .0020816 

        tang |   -.1046016    -.1209208        .0163192          .00283 

         mtb |    .0002752     .0001604        .0001148               . 

        bfnd |   -.0611604    -.0699926        .0088322        .0046235 

        lucr |   -.0294711    -.0313365        .0018654               . 

         ilc |    -.033415    -.0355763        .0021613               . 

  dummycmbio |    .0281247     .0261105        .0020142               . 

  tamxcambio |   -.0046485    -.0044454       -.0002031               . 

 tangxcambio |    .0114939     .0130048       -.0015109               . 

  mtbxcambio |    .0006159     .0005653        .0000505               . 

 bfndxcambio |    .0472646     .0641322       -.0168677               . 

 lucrxcambio |   -.0193586    -.0216582        .0022996               . 

  ilcxcambio |   -.0008106    -.0007296        -.000081               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           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(13) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =  -739.57    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyipc, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1556                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0727                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0830                                        max =        19 

 

                                                F(7,2680)          =     70.54 

corr(u_i, Xb)  = -0.0260                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0153942   .0039221     3.93   0.000     .0077037    .0230848 

        tang |   -.099226   .0093318   -10.63   0.000    -.1175242   -.0809277 

         mtb |    .000497   .0002241     2.22   0.027     .0000575    .0009365 

        bfnd |  -.0201368   .0238152    -0.85   0.398    -.0668348    .0265611 

        lucr |  -.0299937   .0075939    -3.95   0.000    -.0448843   -.0151031 

         ilc |  -.0335377   .0018883   -17.76   0.000    -.0372403   -.0298351 

    dummyipc |   .0018966    .002253     0.84   0.400    -.0025212    .0063144 
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       _cons |   .1277365   .0370819     3.44   0.001     .0550245    .2004484 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .08987139 

     sigma_e |  .05568142 

         rho |  .72261424   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(266, 2680) =    22.13           Prob > F = 0.0000 

 

.  

. estimates store FE 

 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyipc, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1506                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.2087                                        avg =      11.1 

       overall = 0.1660                                        max =        19 

 

                                                Wald chi2(7)       =    529.91 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0001956   .0033492     0.06   0.953    -.0063687    .0067598 

        tang |  -.1126945   .0087754   -12.84   0.000    -.1298941    -.095495 

         mtb |   .0003697   .0002251     1.64   0.100    -.0000715    .0008109 

        bfnd |  -.0163129   .0232393    -0.70   0.483    -.0618611    .0292353 

        lucr |  -.0332257   .0076264    -4.36   0.000    -.0481733   -.0182782 

         ilc |  -.0355241   .0018752   -18.94   0.000    -.0391993   -.0318488 

    dummyipc |   .0014776   .0022785     0.65   0.517    -.0029883    .0059435 

       _cons |   .2686615   .0319272     8.41   0.000     .2060853    .3312376 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .07283004 

     sigma_e |  .05568142 

         rho |  .63110592   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. estimates store RE 

 

.  

. hausman FE RE 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |    .0153942     .0001956        .0151987        .0020409 

        tang |    -.099226    -.1126945        .0134685         .003174 

         mtb |     .000497     .0003697        .0001273               . 

        bfnd |   -.0201368    -.0163129       -.0038239        .0052056 

        lucr |   -.0299937    -.0332257         .003232               . 

         ilc |   -.0335377    -.0355241        .0019863        .0002221 

    dummyipc |    .0018966     .0014776         .000419               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           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(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =  -713.79    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test 

.  

.  

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyipc tamxipc tangxipc mtbxipc bfndxipc lucrxipc 

ilcxipc, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 
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R-sq:  within  = 0.1586                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0586                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0727                                        max =        19 

 

                                                F(13,2662)         =     38.60 

corr(u_i, Xb)  = -0.0560                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0161194   .0039962     4.03   0.000     .0082835    .0239553 

        tang |  -.1014383   .0097969   -10.35   0.000    -.1206486   -.0822281 

         mtb |   .0004884   .0002352     2.08   0.038     .0000272    .0009496 

        bfnd |  -.0213855   .0240907    -0.89   0.375    -.0686239    .0258528 

        lucr |  -.0336585   .0086516    -3.89   0.000    -.0506231   -.0166939 

         ilc |  -.0338437   .0021917   -15.44   0.000    -.0381414    -.029546 

    dummyipc |  -.0464799   .0264986    -1.75   0.080    -.0984398      .00548 

     tamxipc |   .0047486   .0028524     1.66   0.096    -.0008445    .0103418 

    tangxipc |   .0108072   .0107683     1.00   0.316    -.0103079    .0319224 

     mtbxipc |   .0000542   .0004778     0.11   0.910    -.0008827    .0009911 

    bfndxipc |   .0016405    .046086     0.04   0.972    -.0887275    .0920084 

    lucrxipc |   .0070854   .0153342     0.46   0.644    -.0229828    .0371536 

     ilcxipc |   .0015777   .0032153     0.49   0.624    -.0047271    .0078825 

       _cons |   .1221242   .0378304     3.23   0.001     .0479442    .1963041 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09129893 

     sigma_e |  .05553444 

         rho |  .72993076   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 2662) =    22.13           Prob > F = 0.0000 

 

.  

. estimates store FE 

 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyipc tamxipc tangxipc mtbxipc bfndxipc lucrxipc 

ilcxipc, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1526                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.2061                                        avg =      11.1 

       overall = 0.1645                                        max =        19 

 

                                                Wald chi2(13)      =    533.08 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |  -.0004949   .0034199    -0.14   0.885    -.0071977    .0062079 

        tang |  -.1159585   .0092835   -12.49   0.000    -.1341539   -.0977632 

         mtb |   .0003608   .0002377     1.52   0.129     -.000105    .0008266 

        bfnd |  -.0172376   .0236932    -0.73   0.467    -.0636754    .0292003 

        lucr |  -.0381983    .008752    -4.36   0.000    -.0553519   -.0210447 

         ilc |  -.0358417   .0021857   -16.40   0.000    -.0401256   -.0315577 

    dummyipc |   -.037466    .026952    -1.39   0.164    -.0902909     .015359 

     tamxipc |   .0037519   .0029004     1.29   0.196    -.0019328    .0094366 

    tangxipc |   .0093988   .0109484     0.86   0.391    -.0120597    .0308573 

     mtbxipc |  -7.83e-06   .0004864    -0.02   0.987    -.0009612    .0009455 

    bfndxipc |  -.0030525   .0464874    -0.07   0.948    -.0941661    .0880612 

    lucrxipc |   .0142619   .0155395     0.92   0.359     -.016195    .0447188 

     ilcxipc |   .0010929   .0032604     0.34   0.737    -.0052975    .0074833 

       _cons |   .2766146   .0326234     8.48   0.000     .2126738    .3405553 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .07075011 

     sigma_e |  .05553444 

         rho |   .6187631   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. estimates store RE 

 

.  

.     hausman FE RE 
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                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |    .0161194    -.0004949        .0166143        .0020673 

        tang |   -.1014383    -.1159585        .0145202        .0031297 

         mtb |    .0004884     .0003608        .0001276               . 

        bfnd |   -.0213855    -.0172376        -.004148        .0043582 

        lucr |   -.0336585    -.0381983        .0045398               . 

         ilc |   -.0338437    -.0358417         .001998        .0001624 

    dummyipc |   -.0464799     -.037466       -.0090139               . 

     tamxipc |    .0047486     .0037519        .0009967               . 

    tangxipc |    .0108072     .0093988        .0014084               . 

     mtbxipc |    .0000542    -7.83e-06         .000062               . 

    bfndxipc |    .0016405    -.0030525        .0046929               . 

    lucrxipc |    .0070854     .0142619       -.0071765               . 

     ilcxipc |    .0015777     .0010929        .0004848               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           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(13) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =  -190.16    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test.  

 

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummym4, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1568                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0638                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0760                                        max =        19 

 

                                                F(7,2680)          =     71.20 

corr(u_i, Xb)  = -0.0497                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |     .01748   .0040582     4.31   0.000     .0095226    .0254375 

        tang |   -.101173   .0093672   -10.80   0.000    -.1195406   -.0828054 

         mtb |   .0004918   .0002239     2.20   0.028     .0000528    .0009308 

        bfnd |  -.0182341   .0238142    -0.77   0.444      -.06493    .0284619 

        lucr |  -.0299006   .0075885    -3.94   0.000    -.0447805   -.0150206 

         ilc |  -.0335065   .0018862   -17.76   0.000     -.037205    -.029808 

     dummym4 |   .0050742   .0023575     2.15   0.031     .0004515    .0096968 

       _cons |   .1078938   .0383834     2.81   0.005     .0326298    .1831578 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09034619 

     sigma_e |  .05564071 

         rho |  .72501336   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(266, 2680) =    22.15           Prob > F = 0.0000 

 

.  

. estimates store FE 

 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummym4, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2954 

Group variable: id                              Number of groups   =       267 

 

R-sq:  within  = 0.1512                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.2068                                        avg =      11.1 

       overall = 0.1648                                        max =        19 

 

                                                Wald chi2(7)       =    532.23 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
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        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0008378   .0034267     0.24   0.807    -.0058784    .0075541 

        tang |  -.1144899   .0088285   -12.97   0.000    -.1317934   -.0971863 

         mtb |   .0003601   .0002253     1.60   0.110    -.0000815    .0008018 

        bfnd |  -.0151402   .0232583    -0.65   0.515    -.0607257    .0304453 

        lucr |  -.0333042   .0076366    -4.36   0.000    -.0482718   -.0183367 

         ilc |  -.0355675   .0018763   -18.96   0.000    -.0392451     -.03189 

     dummym4 |   .0034606   .0023633     1.46   0.143    -.0011714    .0080925 

       _cons |   .2626909   .0326426     8.05   0.000     .1987125    .3266693 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .07140811 

     sigma_e |  .05564071 

         rho |  .62222259   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. estimates store RE 

 

.  

. hausman FE RE 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |      .01748     .0008378        .0166422         .002174 

        tang |    -.101173    -.1144899        .0133169        .0031307 

         mtb |    .0004918     .0003601        .0001317               . 

        bfnd |   -.0182341    -.0151402       -.0030938         .005115 

        lucr |   -.0299006    -.0333042        .0034037               . 

         ilc |   -.0335065    -.0355675        .0020611        .0001921 

     dummym4 |    .0050742     .0034606        .0016136               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           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(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =  -232.97    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test 

.  

.  

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummym4 tamxm4 tangxm4 mtbxm4 bfndxm4 lucrxm4 ilcxm4, 

fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1711                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0471                                        avg =      11.1 

       overall = 0.0646                                        max =        19 

 

                                                F(13,2662)         =     42.28 

corr(u_i, Xb)  = -0.0979                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |    .017424   .0041726     4.18   0.000     .0092422    .0256059 

        tang |  -.0920694   .0101969    -9.03   0.000     -.112064   -.0720747 

         mtb |   .0008517   .0002699     3.16   0.002     .0003224     .001381 

        bfnd |  -.0223518    .023759    -0.94   0.347    -.0689398    .0242361 

        lucr |  -.0565744   .0117901    -4.80   0.000    -.0796931   -.0334558 

         ilc |  -.0325361   .0022351   -14.56   0.000    -.0369189   -.0281534 

     dummym4 |  -.1013001   .0258803    -3.91   0.000    -.1520477   -.0505525 

      tamxm4 |   .0127188    .002805     4.53   0.000     .0072186    .0182191 

     tangxm4 |  -.0278072   .0108957    -2.55   0.011    -.0491721   -.0064423 

      mtbxm4 |   -.000885   .0003821    -2.32   0.021    -.0016343   -.0001357 

     bfndxm4 |  -.0025098   .0485857    -0.05   0.959    -.0977794    .0927598 

     lucrxm4 |   .0368392    .014421     2.55   0.011     .0085617    .0651167 

      ilcxm4 |  -.0012748   .0031666    -0.40   0.687    -.0074841    .0049345 

       _cons |   .1065286   .0394358     2.70   0.007     .0292007    .1838566 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   .0920683 

     sigma_e |  .05512003 

         rho |  .73614653   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 2662) =    22.34           Prob > F = 0.0000 

 

.  

. estimates store FE 

 

.  

. xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummym4 tamxm4 tangxm4 mtbxm4 bfndxm4 lucrxm4 ilcxm4, 

re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      2941 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1625                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.2202                                        avg =      11.1 

       overall = 0.1722                                        max =        19 

 

                                                Wald chi2(13)      =    574.70 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |  -.0035383    .003481    -1.02   0.309     -.010361    .0032844 

        tang |   -.107792   .0096728   -11.14   0.000    -.1267503   -.0888336 

         mtb |   .0006566   .0002765     2.37   0.018     .0001147    .0011985 

        bfnd |  -.0174353   .0234699    -0.74   0.458    -.0634355     .028565 

        lucr |  -.0543456   .0119061    -4.56   0.000    -.0776812   -.0310101 

         ilc |  -.0350073   .0022479   -15.57   0.000    -.0394132   -.0306015 

     dummym4 |  -.1018415   .0266647    -3.82   0.000    -.1541034   -.0495796 

      tamxm4 |    .012756   .0028903     4.41   0.000     .0070912    .0184208 

     tangxm4 |  -.0307881   .0111897    -2.75   0.006    -.0527195   -.0088568 

      mtbxm4 |  -.0008087   .0003945    -2.05   0.040    -.0015819   -.0000356 

     bfndxm4 |  -.0124594   .0498304    -0.25   0.803    -.1101251    .0852063 

     lucrxm4 |   .0286934   .0147253     1.95   0.051    -.0001676    .0575544 

      ilcxm4 |  -.0017518   .0032499    -0.54   0.590    -.0081215     .004618 

       _cons |   .3020151   .0330823     9.13   0.000     .2371749    .3668553 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .06287667 

     sigma_e |  .05512003 

         rho |  .56545331   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

.  

. estimates store RE 

 

.  

. hausman FE RE 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |     .017424    -.0035383        .0209623        .0023006 

        tang |   -.0920694     -.107792        .0157226         .003227 

         mtb |    .0008517     .0006566        .0001951               . 

        bfnd |   -.0223518    -.0174353       -.0049166        .0036947 

        lucr |   -.0565744    -.0543456       -.0022288               . 

         ilc |   -.0325361    -.0350073        .0024712               . 

     dummym4 |   -.1013001    -.1018415        .0005414               . 

      tamxm4 |    .0127188      .012756       -.0000372               . 

     tangxm4 |   -.0278072    -.0307881         .002981               . 

      mtbxm4 |    -.000885    -.0008087       -.0000763               . 

     bfndxm4 |   -.0025098    -.0124594        .0099496               . 

     lucrxm4 |    .0368392     .0286934        .0081458               . 

      ilcxm4 |   -.0012748    -.0017518        .0004769               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           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(13) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 



82 

 

                          =  -422.08    chi2<0 ==> model fitted on these 

                                        data fails to meet the asymptotic 

                                        assumptions of the Hausman test; 

                                        see suest for a generalized test  
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APÊNDICE D 

. do "C:\Users\SAMSUN~1\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp" 

 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummypib tamxpib tangxpib mtbxpib bfndxpib 

lucxpib ilcxpib if dummypib==0, fe 

note: dummypib omitted because of collinearity 

note: tamxpib omitted because of collinearity 

note: tangxpib omitted because of collinearity 

note: mtbxpib omitted because of collinearity 

note: bfndxpib omitted because of collinearity 

note: lucxpib omitted because of collinearity 

note: ilcxpib omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1907 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1528                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0743                                        avg =       7.2 

       overall = 0.0858                                        max =        12 

 

                                                F(6,1635)          =     49.14 

corr(u_i, Xb)  = -0.0147                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |     .01162   .0047954     2.42   0.015     .0022143    .0210258 

        tang |  -.1002152   .0116125    -8.63   0.000    -.1229922   -.0774382 

         mtb |   .0009716   .0003331     2.92   0.004     .0003182     .001625 

        bfnd |  -.0126957   .0286516    -0.44   0.658    -.0688934    .0435021 

        lucr |   -.021993   .0090783    -2.42   0.016    -.0397994   -.0041867 

         ilc |  -.0341398    .002481   -13.76   0.000     -.039006   -.0292737 

    dummypib |          0  (omitted) 

     tamxpib |          0  (omitted) 

    tangxpib |          0  (omitted) 

     mtbxpib |          0  (omitted) 

    bfndxpib |          0  (omitted) 

     lucxpib |          0  (omitted) 

     ilcxpib |          0  (omitted) 

       _cons |   .1586313   .0455018     3.49   0.001     .0693834    .2478791 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   .0909803 

     sigma_e |  .05577552 

         rho |  .72683345   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 1635) =    14.26           Prob > F = 0.0000 

 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummypib tamxpib tangxpib mtbxpib bfndxpib 

lucxpib ilcxpib if dummypib==1, fe 

note: dummypib omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1034 

Group variable: id                              Number of groups   =       235 

 

R-sq:  within  = 0.1842                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0414                                        avg =       4.4 

       overall = 0.0710                                        max =         7 

 

                                                F(12,787)          =     14.81 

corr(u_i, Xb)  = -0.0938                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |  -.0671708   .6625007    -0.10   0.919    -1.367648    1.233307 

        tang |   .6914765   .6570777     1.05   0.293    -.5983558    1.981309 

         mtb |    .045142   .6564926     0.07   0.945    -1.243542    1.333826 

        bfnd |   .2325195    .797859     0.29   0.771    -1.333664    1.798703 

        lucr |  -.2345551   .6487173    -0.36   0.718    -1.507976    1.038866 

         ilc |  -.6423845   .6547876    -0.98   0.327    -1.927721    .6429524 

    dummypib |          0  (omitted) 

     tamxpib |   .0861334   .6626398     0.13   0.897    -1.214617    1.386884 

    tangxpib |  -.7965732    .656828    -1.21   0.226    -2.085915    .4927688 

     mtbxpib |  -.0449822     .65648    -0.07   0.945    -1.333641    1.243677 

    bfndxpib |  -.4418339   .8088399    -0.55   0.585    -2.029573    1.145905 
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     lucxpib |   .2764985   .6514291     0.42   0.671    -1.002246    1.555243 

     ilcxpib |   .6075196   .6545177     0.93   0.354    -.6772874    1.892327 

       _cons |   .1035273   .0744288     1.39   0.165    -.0425753    .2496298 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09921897 

     sigma_e |  .05288899 

         rho |   .7787278   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(234, 787) =    10.84            Prob > F = 0.0000 

 

.          

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyjuros tamxjuros tangxjuros mtbxjuros 

bfndxjuros lucxjuros ilcxjuros if dummyjuros==0, fe 

note: dummyjuros omitted because of collinearity 

note: bfndxjuros omitted because of collinearity 

note: lucxjuros omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1274 

Group variable: id                              Number of groups   =       260 

 

R-sq:  within  = 0.1996                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0754                                        avg =       4.9 

       overall = 0.1018                                        max =         9 

 

                                                F(10,1004)         =     25.03 

corr(u_i, Xb)  = -0.0640                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0205026   .0063314     3.24   0.001     .0080784    .0329269 

        tang |  -.1242861   .0159563    -7.79   0.000    -.1555976   -.0929746 

         mtb |   .0002708   .0003542     0.76   0.445    -.0004243    .0009658 

        bfnd |   -.003022   .0418792    -0.07   0.942    -.0852028    .0791587 

        lucr |  -.0204288   .0101816    -2.01   0.045    -.0404084   -.0004491 

         ilc |  -.0384726   .0031927   -12.05   0.000    -.0447377   -.0322075 

  dummyjuros |          0  (omitted) 

   tamxjuros |   .0010954   .0234307     0.05   0.963    -.0448833    .0470741 

  tangxjuros |   .0090462   .4674838     0.02   0.985    -.9083111    .9264035 

   mtbxjuros |  -.0248362   .2358077    -0.11   0.916    -.4875687    .4378963 

  bfndxjuros |          0  (omitted) 

   lucxjuros |          0  (omitted) 

   ilcxjuros |   .0018623   .1295264     0.01   0.989    -.2523111    .2560357 

       _cons |   .0971812   .0598409     1.62   0.105    -.0202464    .2146088 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09208796 

     sigma_e |  .05746023 

         rho |  .71976624   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(259, 1004) =     8.36           Prob > F = 0.0000 

 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyjuros tamxjuros tangxjuros mtbxjuros 

bfndxjuros lucxjuros ilcxjuros if 

>  dummyjuros==1, fe 

note: dummyjuros omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1667 

Group variable: id                              Number of groups   =       262 

 

R-sq:  within  = 0.1469                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0744                                        avg =       6.4 

       overall = 0.0784                                        max =        10 

 

                                                F(12,1393)         =     20.00 

corr(u_i, Xb)  = -0.0090                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0184999   .0155708     1.19   0.235    -.0120449    .0490446 

        tang |  -.2673835   .3235622    -0.83   0.409    -.9021053    .3673383 

         mtb |  -.1251408   .2511466    -0.50   0.618    -.6178072    .3675256 

        bfnd |  -.7553603   .5996581    -1.26   0.208    -1.931691    .4209701 

        lucr |   .2624906    .395306     0.66   0.507    -.5129688     1.03795 

         ilc |  -.0064265   .0986763    -0.07   0.948    -.1999966    .1871437 

  dummyjuros |          0  (omitted) 

   tamxjuros |  -.0060502   .0146255    -0.41   0.679    -.0347405    .0226401 
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  tangxjuros |   .1801058    .323387     0.56   0.578    -.4542723    .8144839 

   mtbxjuros |   .1259362     .25115     0.50   0.616    -.3667369    .6186093 

  bfndxjuros |   .7247569    .600197     1.21   0.227    -.4526306    1.902144 

   lucxjuros |  -.3209203   .3955223    -0.81   0.417    -1.096804    .4549633 

   ilcxjuros |  -.0251924   .0986788    -0.26   0.799    -.2187674    .1683826 

       _cons |   .1488813   .0524404     2.84   0.005     .0460106    .2517519 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09295401 

     sigma_e |   .0555373 

         rho |  .73693531   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(261, 1393) =    14.30           Prob > F = 0.0000 

 

.          

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyspread tamxspread tangxspread mtbxspread 

bfndxspread lucxspread ilcxspread if dummyspread==0, fe 

note: dummyspread omitted because of collinearity 

note: tamxspread omitted because of collinearity 

note: tangxspread omitted because of collinearity 

note: mtbxspread omitted because of collinearity 

note: bfndxspread omitted because of collinearity 

note: lucxspread omitted because of collinearity 

note: ilcxspread omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1917 

Group variable: id                              Number of groups   =       262 

 

R-sq:  within  = 0.1396                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0561                                        avg =       7.3 

       overall = 0.0673                                        max =        12 

 

                                                F(6,1649)          =     44.58 

corr(u_i, Xb)  = -0.0383                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

              alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

               tam |   .0162164   .0051319     3.16   0.002     .0061507    .0262821 

              tang |  -.0868625   .0118413    -7.34   0.000    -.1100881   -.0636369 

               mtb |   .0009037   .0002972     3.04   0.002     .0003208    .0014866 

              bfnd |  -.0238544   .0307639    -0.78   0.438    -.0841947     .036486 

              lucr |  -.0335268   .0084228    -3.98   0.000    -.0500474   -.0170063 

               ilc |  -.0312032    .002445   -12.76   0.000    -.0359989   -.0264076 

       dummyspread |          0  (omitted) 

        tamxspread |          0  (omitted) 

       tangxspread |          0  (omitted) 

        mtbxspread |          0  (omitted) 

       bfndxspread |          0  (omitted) 

        lucxspread |          0  (omitted) 

        ilcxspread |          0  (omitted) 

             _cons |   .1131809   .0484063     2.34   0.019     .0182367    .2081251 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

           sigma_u |  .09344041 

           sigma_e |  .05666277 

               rho |  .73113978   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(261, 1649) =    14.86           Prob > F = 0.0000 

 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyspread tamxspread tangxspread mtbxspread 

bfndxspread lucxspread ilcxspread if dummyspread==1, fe 

note: dummyspread omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1024 

Group variable: id                              Number of groups   =       260 

 

R-sq:  within  = 0.2238                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.1156                                        avg =       3.9 

       overall = 0.1310                                        max =         7 

 

                                                F(12,752)          =     18.07 

corr(u_i, Xb)  = -0.0202                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

              alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

               tam |   .8130171   .7189385     1.13   0.258     -.598348    2.224382 

              tang |  -.6616477   .7211216    -0.92   0.359    -2.077298    .7540032 
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               mtb |   .3652288   .7127653     0.51   0.609    -1.034018    1.764475 

              bfnd |   1.533922   .8105247     1.89   0.059     -.057238    3.125082 

              lucr |   .5653572   .7039432     0.80   0.422    -.8165702    1.947285 

               ilc |  -.3425388   .7350093    -0.47   0.641    -1.785453    1.100375 

       dummyspread |          0  (omitted) 

        tamxspread |  -.8011543   .7190122    -1.11   0.266    -2.212664    .6103556 

       tangxspread |   .5222139   .7224465     0.72   0.470    -.8960378    1.940466 

        mtbxspread |  -.3652021   .7127555    -0.51   0.609    -1.764429    1.034025 

       bfndxspread |  -1.528399   .8097727    -1.89   0.059    -3.118083    .0612853 

        lucxspread |  -.5759231   .7049278    -0.82   0.414    -1.959784    .8079373 

        ilcxspread |   .3015997   .7349143     0.41   0.682    -1.141128    1.744327 

             _cons |   .1812659   .0650526     2.79   0.005     .0535596    .3089721 

-------------------+---------------------------------------------------------------- 

           sigma_u |  .08943107 

           sigma_e |  .05696265 

               rho |     .71139   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(259, 752) =     7.41            Prob > F = 0.0000 

 

.          

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummycambio tamxcambio tangxcambio mtbxcambio 

bfndxcambio lucrxcambio ilcxcambio if dummycambio==0, fe 

note: dummycambio omitted because of collinearity 

note: tamxcambio omitted because of collinearity 

note: tangxcambio omitted because of collinearity 

note: mtbxcambio omitted because of collinearity 

note: bfndxcambio omitted because of collinearity 

note: lucrxcambio omitted because of collinearity 

note: ilcxcambio omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1191 

Group variable: id                              Number of groups   =       239 

 

R-sq:  within  = 0.1678                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0471                                        avg =       5.0 

       overall = 0.0622                                        max =         8 

 

                                                F(6,946)           =     31.79 

corr(u_i, Xb)  = -0.1124                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0257968   .0077079     3.35   0.001     .0106702    .0409234 

        tang |   -.102495   .0170279    -6.02   0.000    -.1359118   -.0690782 

         mtb |   .0002262   .0002809     0.81   0.421     -.000325    .0007775 

        bfnd |  -.1704692   .0960231    -1.78   0.076    -.3589121    .0179738 

        lucr |  -.0103743   .0088887    -1.17   0.243    -.0278182    .0070696 

         ilc |  -.0335678   .0031383   -10.70   0.000    -.0397268   -.0274089 

 dummycambio |          0  (omitted) 

  tamxcambio |          0  (omitted) 

 tangxcambio |          0  (omitted) 

  mtbxcambio |          0  (omitted) 

 bfndxcambio |          0  (omitted) 

 lucrxcambio |          0  (omitted) 

  ilcxcambio |          0  (omitted) 

       _cons |    .043487   .0723114     0.60   0.548    -.0984223    .1853963 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09920706 

     sigma_e |  .05329804 

         rho |   .7760196   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(238, 946) =    11.78            Prob > F = 0.0000 

 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummycambio tamxcambio tangxcambio mtbxcambio 

bfndxcambio lucrxcambio ilcxcambio if dummycambio==1, fe 

note: dummycambio omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1750 

Group variable: id                              Number of groups   =       262 

 

R-sq:  within  = 0.1547                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0369                                        avg =       6.7 

       overall = 0.0515                                        max =        11 

 

                                                F(12,1476)         =     22.50 

corr(u_i, Xb)  = -0.0914                        Prob > F           =    0.0000 
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------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .3197715    .479386     0.67   0.505    -.6205789    1.260122 

        tang |   .0631134   .4876823     0.13   0.897    -.8935108    1.019738 

         mtb |   .0700487   .4892087     0.14   0.886    -.8895696    1.029667 

        bfnd |  -.2307629   .5654107    -0.41   0.683    -1.339857    .8783312 

        lucr |   .9099851    .494184     1.84   0.066    -.0593926    1.879363 

         ilc |   .3447176   .4894383     0.70   0.481    -.6153511    1.304786 

 dummycambio |          0  (omitted) 

  tamxcambio |  -.3036629   .4793368    -0.63   0.527    -1.243917     .636591 

 tangxcambio |  -.1468926   .4872383    -0.30   0.763    -1.102646    .8088607 

  mtbxcambio |   -.069066   .4892331    -0.14   0.888    -1.028732    .8906003 

 bfndxcambio |   .2195404   .5656597     0.39   0.698    -.8900421    1.329123 

 lucrxcambio |  -.9299083    .494588    -1.88   0.060    -1.900079    .0402619 

  ilcxcambio |  -.3776461   .4893128    -0.77   0.440    -1.337469    .5821765 

       _cons |   .1095998   .0460205     2.38   0.017     .0193272    .1998724 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09280233 

     sigma_e |  .05395706 

         rho |  .74735715   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(261, 1476) =    14.69           Prob > F = 0.0000 

 

.          

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyipc tamxipc tangxipc mtbxipc bfndxipc 

lucrxipc ilcxipc if dummyipc==0, fe 

note: dummyipc omitted because of collinearity 

note: tamxipc omitted because of collinearity 

note: tangxipc omitted because of collinearity 

note: mtbxipc omitted because of collinearity 

note: bfndxipc omitted because of collinearity 

note: lucrxipc omitted because of collinearity 

note: ilcxipc omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2012 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1638                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0504                                        avg =       7.6 

       overall = 0.0736                                        max =        13 

 

                                                F(6,1740)          =     56.82 

corr(u_i, Xb)  = -0.0694                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0158967   .0046615     3.41   0.001      .006754    .0250393 

        tang |  -.1131828   .0113332    -9.99   0.000    -.1354109   -.0909547 

         mtb |   .0006136   .0002548     2.41   0.016     .0001139    .0011132 

        bfnd |   -.014135   .0314247    -0.45   0.653    -.0757691    .0474991 

        lucr |  -.0248759   .0092682    -2.68   0.007    -.0430539   -.0066979 

         ilc |  -.0341291   .0024418   -13.98   0.000    -.0389183   -.0293399 

    dummyipc |          0  (omitted) 

     tamxipc |          0  (omitted) 

    tangxipc |          0  (omitted) 

     mtbxipc |          0  (omitted) 

    bfndxipc |          0  (omitted) 

    lucrxipc |          0  (omitted) 

     ilcxipc |          0  (omitted) 

       _cons |     .12533   .0441686     2.84   0.005     .0387008    .2119591 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09330172 

     sigma_e |   .0569049 

         rho |  .72887338   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 1740) =    14.70           Prob > F = 0.0000 

 

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyipc tamxipc tangxipc mtbxipc bfndxipc 

lucrxipc ilcxipc if dummyipc==1, fe 

note: dummyipc omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       929 

Group variable: id                              Number of groups   =       234 
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R-sq:  within  = 0.1665                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0255                                        avg =       4.0 

       overall = 0.0690                                        max =         6 

 

                                                F(12,683)          =     11.37 

corr(u_i, Xb)  = -0.0579                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |  -.1077215   .6839873    -0.16   0.875    -1.450692    1.235249 

        tang |  -.1783437   .6836223    -0.26   0.794    -1.520597     1.16391 

         mtb |   .1849912   .6861492     0.27   0.788    -1.162224    1.532206 

        bfnd |   .5623678   .8033227     0.70   0.484    -1.014911    2.139646 

        lucr |   .0095399   .6897841     0.01   0.989    -1.344812    1.363892 

         ilc |  -.6274097     .67292    -0.93   0.351     -1.94865    .6938305 

    dummyipc |          0  (omitted) 

     tamxipc |    .118604   .6835997     0.17   0.862    -1.223605    1.460813 

    tangxipc |   .0924941   .6837249     0.14   0.892    -1.249961    1.434949 

     mtbxipc |  -.1847156   .6861643    -0.27   0.788     -1.53196    1.162529 

    bfndxipc |  -.5939888   .8232243    -0.72   0.471    -2.210343    1.022365 

    lucrxipc |   .0746985   .6902753     0.11   0.914    -1.280618    1.430015 

     ilcxipc |   .5938381   .6727272     0.88   0.378    -.7270235      1.9147 

       _cons |   .1624139   .0810827     2.00   0.046     .0032126    .3216153 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09916502 

     sigma_e |  .05138012 

         rho |  .78836003   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(233, 683) =    10.11            Prob > F = 0.0000 

 

.          

.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummym4 tamxm4 tangxm4 mtbxm4 bfndxm4 lucrxm4 

ilcxm4 if dummym4==0, fe 

note: dummym4 omitted because of collinearity 

note: tamxm4 omitted because of collinearity 

note: tangxm4 omitted because of collinearity 

note: mtbxm4 omitted because of collinearity 

note: bfndxm4 omitted because of collinearity 

note: lucrxm4 omitted because of collinearity 

note: ilcxm4 omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1892 

Group variable: id                              Number of groups   =       266 

 

R-sq:  within  = 0.1481                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0876                                        avg =       7.1 

       overall = 0.0905                                        max =        11 

 

                                                F(6,1620)          =     46.93 

corr(u_i, Xb)  = 0.0142                         Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |   .0076525   .0053347     1.43   0.152    -.0028111    .0181162 

        tang |  -.0924706   .0120606    -7.67   0.000    -.1161266   -.0688145 

         mtb |   .0009969   .0002852     3.50   0.000     .0004376    .0015562 

        bfnd |  -.0265821   .0255212    -1.04   0.298    -.0766401    .0234759 

        lucr |  -.0504451   .0123972    -4.07   0.000    -.0747614   -.0261288 

         ilc |  -.0336323   .0024512   -13.72   0.000    -.0384402   -.0288244 

     dummym4 |          0  (omitted) 

      tamxm4 |          0  (omitted) 

     tangxm4 |          0  (omitted) 

      mtbxm4 |          0  (omitted) 

     bfndxm4 |          0  (omitted) 

     lucrxm4 |          0  (omitted) 

      ilcxm4 |          0  (omitted) 

       _cons |   .1934281   .0504149     3.84   0.000     .0945428    .2923134 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .09104501 

     sigma_e |  .05478215 

         rho |  .73418864   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(265, 1620) =    16.32           Prob > F = 0.0000 
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.         xtreg alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummym4 tamxm4 tangxm4 mtbxm4 bfndxm4 lucrxm4 

ilcxm4 if dummym4==1, fe 

note: dummym4 omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1049 

Group variable: id                              Number of groups   =       217 

 

R-sq:  within  = 0.2398                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.0495                                        avg =       4.8 

       overall = 0.0586                                        max =         8 

 

                                                F(12,820)          =     21.55 

corr(u_i, Xb)  = -0.2599                        Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         tam |      .3336   .6599198     0.51   0.613    -.9617309    1.628931 

        tang |   .3168176   .6609177     0.48   0.632    -.9804721    1.614107 

         mtb |   .2328675   .6394857     0.36   0.716    -1.022354    1.488089 

        bfnd |   1.160764   .7587724     1.53   0.126    -.3286008    2.650129 

        lucr |   .5435779   .6360617     0.85   0.393    -.7049231    1.792079 

         ilc |  -1.491123    .664511    -2.24   0.025    -2.795466   -.1867805 

     dummym4 |          0  (omitted) 

      tamxm4 |  -.2891569    .660153    -0.44   0.661    -1.584946    1.006632 

     tangxm4 |  -.4476744   .6610762    -0.68   0.498    -1.745275    .8499264 

      mtbxm4 |   -.232852   .6394848    -0.36   0.716    -1.488072    1.022368 

     bfndxm4 |  -1.391036   .7597457    -1.83   0.067    -2.882312    .1002388 

     lucrxm4 |  -.5701621   .6362896    -0.90   0.370     -1.81911     .678786 

      ilcxm4 |   0.456886   .6643914     0.89   0.329     .1527778    2.760994 

       _cons |  -.1089519   .0750273    -1.45   0.147    -.2562201    .0383163 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   .0996536 

     sigma_e |  .05388932 

         rho |  .77373731   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(216, 820) =     9.26            Prob > F = 0.0000 

 

.  

end of do-file 
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APÊNDICE E 

do "C:\Users\SAMSUN~1\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp" 

 

.         xtdpd alav L.alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummypib if dummypib==0, dgmmiv(alav) 

artests(2) 

note: dummypib dropped because of collinearity 

 

Dynamic panel-data estimation                Number of obs         =      1881 

Group variable: id                           Number of groups      =       265 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  7.098113 

                                                               max =        12 

 

Number of instruments =    103               Wald chi2(7)          =     80.19 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        alav | 

         L1. |   .1165801   .0493292     2.36   0.018     .0198966    .2132635 

             | 

         tam |   .0145675   .0179236     0.81   0.416    -.0205622    .0496972 

        tang |  -.2219015   .0375411    -5.91   0.000    -.2954807   -.1483224 

         mtb |   .0025985   .0016089     1.90   0.106    -.0005548    .0057519 

        bfnd |   .3071212    .096463     3.18   0.001     .1180573    .4961851 

        lucr |  -.0185532   .0130046    -1.43   0.154    -.0440418    .0069354 

         ilc |   -.027234   .0106941    -2.55   0.011     -.048194   -.0062739 

       _cons |   .1305242   .1746217     0.75   0.455    -.2117281    .4727765 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).alav 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

.         estimates store DIN_GMM 

 

.         estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(95)     =  148.7553 

        Prob > chi2  =    0.0004 

 

.         xtdpd alav L.alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummypib if dummypib==1, dgmmiv(alav) 

artests(2) 

note: dummypib dropped because of collinearity 

 

Dynamic panel-data estimation                Number of obs         =       928 

Group variable: id                           Number of groups      =       231 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  4.017316 

                                                               max =         6 

 

Number of instruments =     54               Wald chi2(7)          =     25.28 

                                             Prob > chi2           =    0.0007 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        alav | 

         L1. |   .0257203   .1039502     0.25   0.805    -.1780183     .229459 

             | 

         tam |  -.0218159   .0353154    -0.62   0.537    -.0910329     .047401 

        tang |  -.0230413   .0952016    -0.24   0.809     -.209633    .1635504 

         mtb |   .0039134   .0019162     2.04   0.041     .0001577     .007669 

        bfnd |  -.9359408   .5911611    -1.58   0.113    -2.094595    .2227136 

        lucr |  -.0100676   .0163651    -0.62   0.538    -.0421427    .0220074 

         ilc |  -.0556742   .0140298    -3.97   0.000    -.0831721   -.0281762 

       _cons |   .4714108   .3402869     1.39   0.166    -.1955392    1.138361 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).alav 
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Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

.         estimates store DIN_GMM 

 

.         estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(46)     =  55.68106 

        Prob > chi2  =    0.1552 

 

.         xtdpd alav L.alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyjuros if dummyjuros==O, 

dgmmiv(alav) artests(2) 

note: dummyjuros dropped because of collinearity 

 

Dynamic panel-data estimation                Number of obs         =      1645 

Group variable: id                           Number of groups      =       263 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  6.254753 

                                                               max =        10 

 

Number of instruments =    100               Wald chi2(7)          =     95.24 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        alav | 

         L1. |   .1356467   .0589096     2.30   0.021     .0201859    .2511075 

             | 

         tam |  -.0486221   .0219921    -2.21   0.027    -.0917257   -.0055184 

        tang |  -.2632038   .0422039    -6.24   0.000     -.345922   -.1804856 

         mtb |   .0022997   .0013991     1.90   0.100    -.0004425    .0050418 

        bfnd |   .0397058   .1015563     0.39   0.696    -.1593408    .2387525 

        lucr |  -.0411742   .0230085    -1.89   0.074      -.08627    .0039217 

         ilc |  -.0522062   .0098768    -5.29   0.000    -.0715644   -.0328481 

       _cons |   .7445694   .2102036     3.54   0.000     .3325779    1.156561 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).alav 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

.         estimates store DIN_GMM 

 

.         estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(92)     =  105.6006 

        Prob > chi2  =    0.1573 

 

 

 

.         xtdpd alav L.alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyjuros if dummyjuros==1, 

dgmmiv(alav) artests(2) 

note: dummyjuros dropped because of collinearity 

 

Dynamic panel-data estimation                Number of obs         =      1164 

Group variable: id                           Number of groups      =       257 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  4.529183 

                                                               max =         8 

 

Number of instruments =     64               Wald chi2(7)          =     20.06 

                                             Prob > chi2           =    0.0054 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        alav | 

         L1. |   -.031363   .0835099    -0.38   0.707    -.1950394    .1323134 

             | 

         tam |   .0110781   .0332027     0.33   0.739    -.0539981    .0761542 
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        tang |  -.0715808   .0997824    -0.72   0.473    -.2671508    .1239892 

         mtb |  -.0012007    .002143    -0.56   0.575    -.0054009    .0029996 

        bfnd |   1.227839   .5165821     2.38   0.017     .2153566    2.240321 

        lucr |   .0029488   .0162431     0.18   0.856    -.0288872    .0347848 

         ilc |  -.0506435   .0163219    -3.10   0.002    -.0826338   -.0186532 

       _cons |   .1668483   .3211581     0.52   0.603    -.4626101    .7963067 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).alav 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

.         estimates store DIN_GMM 

 

.         estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(56)     =  63.18549 

        Prob > chi2  =    0.2375 

 

 

.          

.         xtdpd alav L.alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyspread if dummyspread==0, 

dgmmiv(alav) artests(2) 

note: dummyspread dropped because of collinearity 

 

Dynamic panel-data estimation                Number of obs         =      1887 

Group variable: id                           Number of groups      =       263 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  7.174905 

                                                               max =        12 

 

Number of instruments =    108               Wald chi2(7)          =     97.33 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        alav | 

         L1. |   .2183639    .058419     3.74   0.000     .1038647    .3328631 

             | 

         tam |  -.0494066   .0216749    -2.28   0.023    -.0918886   -.0069245 

        tang |  -.2792687   .0430855    -6.48   0.000    -.3637146   -.1948227 

         mtb |   .0018589   .0012153     1.53   0.126    -.0005231    .0042409 

        bfnd |    .071501    .105468     0.68   0.498    -.1352125    .2782145 

        lucr |  -.0034215   .0129673    -0.26   0.792     -.028837     .021994 

         ilc |  -.0454381   .0097287    -4.67   0.000     -.064506   -.0263702 

       _cons |   .7322619   .2069552     3.54   0.000      .326637    1.137887 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).alav 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

.         estimates store DIN_GMM 

 

.         estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(100)    =  112.4083 

        Prob > chi2  =    0.1867 

 

.         xtdpd alav L.alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyspread if dummyspread==1, 

dgmmiv(alav) artests(2) 

note: dummyspread dropped because of collinearity 

 

Dynamic panel-data estimation                Number of obs         =       922 

Group variable: id                           Number of groups      =       257 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  3.587549 

                                                               max =         6 

 

Number of instruments =     51               Wald chi2(7)          =     21.59 
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                                             Prob > chi2           =    0.0030 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        alav | 

         L1. |  -.0697349   .0912274    -0.76   0.445    -.2485372    .1090674 

             | 

         tam |   .0393358   .0380491     1.03   0.301    -.0352391    .1139107 

        tang |   -.005043   .1161896    -0.04   0.965    -.2327704    .2226845 

         mtb |  -.0003706   .0037248    -0.10   0.921     -.007671    .0069299 

        bfnd |   1.183269   .5154824     2.30   0.022     .1729424    2.193596 

        lucr |  -.0210218   .0182213    -1.15   0.249    -.0567349    .0146912 

         ilc |  -.0452681    .018559    -2.44   0.015    -.0816432   -.0088931 

       _cons |  -.1087418   .3680317    -0.30   0.768    -.8300706    .6125871 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).alav 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

.         estimates store DIN_GMM 

 

.         estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(43)     =  34.20395 

        Prob > chi2  =    0.8287 

 

.         xtdpd alav L.alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummycambio if dummycambio==0, 

dgmmiv(alav) artests(2) 

note: dummycambio dropped because of collinearity 

 

Dynamic panel-data estimation                Number of obs         =      1728 

Group variable: id                           Number of groups      =       263 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  6.570342 

                                                               max =        11 

 

Number of instruments =     91               Wald chi2(7)          =    104.39 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        alav | 

         L1. |   .1048731   .0531901     1.97   0.049     .0006224    .2091237 

             | 

         tam |    .014082   .0176136     0.80   0.424    -.0204399    .0486039 

        tang |  -.2167271   .0372344    -5.82   0.000    -.2897053    -.143749 

         mtb |   .0029116   .0030951     0.94   0.347    -.0031547    .0089779 

        bfnd |   .2849765   .0938707     3.04   0.002     .1009932    .4689598 

        lucr |  -.0693062   .0211366    -3.28   0.001    -.1107331   -.0278793 

         ilc |  -.0302861   .0100633    -3.01   0.003    -.0500098   -.0105624 

       _cons |   .1396148   .1732359     0.81   0.420    -.1999213    .4791509 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).alav 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

.         estimates store DIN_GMM 

 

.         estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(83)     =  118.6298 

        Prob > chi2  =    0.0063 

 

.         xtdpd alav L.alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummycambio if dummycambio==1, 

dgmmiv(alav) artests(2) 

note: dummycambio dropped because of collinearity 

 

Dynamic panel-data estimation                Number of obs         =      1081 
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Group variable: id                           Number of groups      =       233 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  4.639485 

                                                               max =         7 

 

Number of instruments =     67               Wald chi2(7)          =     27.06 

                                             Prob > chi2           =    0.0003 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        alav | 

         L1. |    .094691   .0777812     1.22   0.223    -.0577574    .2471394 

             | 

         tam |  -.0084592   .0241361    -0.35   0.726    -.0557651    .0388468 

        tang |   -.007676   .0862815    -0.09   0.929    -.1767847    .1614326 

         mtb |   .0008621   .0012399     0.70   0.487     -.001568    .0032923 

        bfnd |  -.4583465   .5133425    -0.89   0.372    -1.464479    .5477864 

        lucr |   .0014868   .0144802     0.10   0.918    -.0268938    .0298675 

         ilc |  -.0681284   .0146265    -4.66   0.000    -.0967958   -.0394611 

       _cons |   .3383927    .231969     1.46   0.145    -.1162581    .7930435 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).alav 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

.         estimates store DIN_GMM 

 

.         estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(59)     =  79.39431 

        Prob > chi2  =    0.0395 

         

.         xtdpd alav L.alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyipc if dummyipc==0, dgmmiv(alav) 

artests(2) 

note: dummyipc dropped because of collinearity 

 

Dynamic panel-data estimation                Number of obs         =      1904 

Group variable: id                           Number of groups      =       266 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  7.157895 

                                                               max =        12 

 

Number of instruments =    111               Wald chi2(7)          =     79.05 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        alav | 

         L1. |   .1316447   .0496692     2.65   0.008     .0342948    .2289946 

             | 

         tam |   .0202082   .0170623     1.18   0.236    -.0132333    .0536497 

        tang |  -.2086702   .0381265    -5.47   0.000    -.2833967   -.1339438 

         mtb |    .002989   .0011855     2.52   0.012     .0006655    .0053125 

        bfnd |   .2939027   .0991861     2.96   0.003     .0995016    .4883039 

        lucr |  -.0198649   .0120836    -1.90   0.100    -.0435483    .0038184 

         ilc |  -.0304901    .010007    -3.05   0.002    -.0501034   -.0108768 

       _cons |   .0739684    .164574     0.45   0.653    -.2485906    .3965275 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).alav 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

.         estimates store DIN_GMM 

 

.         estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(103)    =  149.4484 
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        Prob > chi2  =    0.0019 

 

.         xtdpd alav L.alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummyipc if dummyipc==1, dgmmiv(alav) 

artests(2) 

note: dummyipc dropped because of collinearity 

 

Dynamic panel-data estimation                Number of obs         =       905 

Group variable: id                           Number of groups      =       232 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  3.900862 

                                                               max =         6 

 

Number of instruments =     48               Wald chi2(7)          =     28.61 

                                             Prob > chi2           =    0.0002 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        alav | 

         L1. |  -.0951159   .1235078    -0.77   0.441    -.3371868     .146955 

             | 

         tam |  -.0600344   .0398082    -1.51   0.132    -.1380571    .0179883 

        tang |   .0986003    .126185     0.78   0.435    -.1487177    .3459183 

         mtb |  -.0044828   .0040834    -1.10   0.272    -.0124861    .0035204 

        bfnd |  -1.496835   .6475638    -2.31   0.021    -2.766037    -.227633 

        lucr |  -.0061825    .017621    -0.35   0.726     -.040719    .0283539 

         ilc |  -.0826171   .0167217    -4.94   0.000    -.1153911   -.0498432 

       _cons |   .8464076   .3857113     2.19   0.028     .0904274    1.602388 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).alav 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

.         estimates store DIN_GMM 

 

.         estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(40)     =  32.55395 

        Prob > chi2  =    0.7924 

 

.          

.         xtdpd alav L.alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummym4 if dummym4 ==0, dgmmiv(alav) 

artests(2) 

note: dummym4 dropped because of collinearity 

 

Dynamic panel-data estimation                Number of obs         =      1873 

Group variable: id                           Number of groups      =       266 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  7.041353 

                                                               max =        11 

 

Number of instruments =    114               Wald chi2(7)          =    102.35 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        alav | 

         L1. |   .1020031   .0461967     2.21   0.027     .0114592    .1925471 

             | 

         tam |  -.0269655   .0123017    -2.19   0.028    -.0510763   -.0028547 

        tang |  -.2214083   .0330587    -6.70   0.000    -.2862022   -.1566144 

         mtb |   .0015986   .0013145     1.22   0.224    -.0009778     .004175 

        bfnd |   .1576071   .0710388     2.22   0.027     .0183737    .2968406 

        lucr |  -.0400439   .0197014    -2.03   0.042    -.0786579   -.0014299 

         ilc |  -.0450601   .0088976    -5.06   0.000    -.0624991   -.0276211 

       _cons |   .5332584   .1225925     4.35   0.000     .2929815    .7735353 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).alav 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 
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.         estimates store DIN_GMM 

 

.         estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(106)    =  192.8964 

        Prob > chi2  =    0.0000 

 

.         xtdpd alav L.alav tam tang mtb bfnd lucr ilc dummym4 if dummym4 ==1, dgmmiv(alav) 

artests(2) 

note: dummym4 dropped because of collinearity 

 

Dynamic panel-data estimation                Number of obs         =       936 

Group variable: id                           Number of groups      =       211 

Time variable: ano 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  4.436019 

                                                               max =         7 

 

Number of instruments =     49               Wald chi2(7)          =     21.60 

                                             Prob > chi2           =    0.0030 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

        alav |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        alav | 

         L1. |  -.0960854   .1014417    -0.95   0.344    -.2949075    .1027366 

             | 

         tam |   -.077597   .0403454    -1.92   0.054    -.1566726    .0014787 

        tang |   .1874592   .1388726     1.35   0.177    -.0847262    .4596446 

         mtb |  -.0011713   .0021088    -0.56   0.579    -.0053044    .0029618 

        bfnd |  -.8640482     2.0184    -0.43   0.669     -4.82004    3.091944 

        lucr |   .0011835   .0158829     0.07   0.941    -.0299464    .0323134 

         ilc |  -.0553433   .0155126    -3.57   0.000    -.0857475   -.0249392 

       _cons |   .9398722   .3799065     2.47   0.013     .1952691    1.684475 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).alav 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

.         estimates store DIN_GMM 

 

.         estat sargan 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(41)     =  51.46275 

        Prob > chi2  =    0.1268 

 

 

 

 


