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Regressão com Dados de Painel
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Regressão com Dados de Painel

• Como exemplo, vamos carregar quatro tabelas de dados:
#---- carregando os dados

data("EmplUK", package = "plm")
data("Wages", package = "plm")
data("Grunfeld", package = "plm")
data("Produc", package = "plm")

#--- descrição dos dados

?EmplUK
?Wages
?Grunfeld
?Produc

#---- sumário dos dados

summary(EmplUK)
summary(Wages)
summary(Produc)
summary(Grunfeld)



An unbalanced panel of 140 observations from 1976 to 1984
total number of observations : 1031
observation : firms, country : United Kingdom

Firm - firm index
Year - year
Sector - the sector of activity
Emp - employment
Wage - wages
Capital - capital
Output - output



Regressão com Dados de Painel

• A fórmulas para regressão com dados de painel são bastante flexíveis, permitindo a inclusão 
de lags (defasagens), leads (valores futuros) e diferenças (valor de uma variável menos um 
valor no período anterior)

• lag(log(emp), 1) indica o valor defasado (no período anterior) do logaritmo natural da variável 
“emp”

• lag(log(wage), 3) indica o valor defasado de três períodos anteriores, do logaritmo natural da 
variável “wage”

• diff(log(capital), 2) indica o valor de log(capital) – o valor de log(capital) dois períodos 
anteriores

#---- exemplo de regressão com dados de painel (fórmulas gerando o mesmo resultado)

formula1 <- log(emp) ~ lag(log(emp), 1) + lag(log(emp), 2) + lag(log(wage), 2) + lag(log(wage), 3) +
diff(log(capital), 2) + diff(log(capital), 3)

Emp.mod1 <- plm(formul = formula1, data = EmplUK, model = "within")
summary(Emp.mod1)

formula2 <- log(emp) ~ lag(log(emp), 1) + lag(log(emp), 2) + lag(log(wage), 2) + lag(log(wage), 3) +
I(log(capital) - lag(log(capital), 2)) + I(log(capital) - lag(log(capital), 3))

Emp.mod2 <- plm(formul = formula2, data = EmplUK, model = "within")
summary(Emp.mod2)



Regressão com Dados de Painel

•



Regressão com Dados de Painel

• Exemplo:
Emp.pooled1 <- plm(formula = formula1, data = EmplUK, model = "pooling")
summary(Emp.pooled1)

• Output:

> summary(Emp.pooled1)
Pooling Model

Call:
plm(formula = formula1, data = EmplUK, model = "pooling")

Unbalanced Panel: n=140, T=4-6, N=611

Residuals :
Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max. 

-0.72500 -0.05210  0.00401  0.05520  0.91900 



Regressão com Dados de Painel

• Exemplo (continuação):
Coefficients :

Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)    
(Intercept)            0.0609696  0.0599305  1.0173    0.3094    
lag(log(emp), 1)       0.9545302  0.0426280 22.3921 < 2.2e-16 ***
lag(log(emp), 2)       0.0337330  0.0424782  0.7941    0.4274    
lag(log(wage), 2)     -0.0037779  0.0656215 -0.0576    0.9541    
lag(log(wage), 3)     -0.0234908  0.0623861 -0.3765    0.7066    
diff(log(capital), 2)  0.3174782  0.0409002  7.7623 3.581e-14 ***
diff(log(capital), 3) -0.0111866  0.0325766 -0.3434    0.7314    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Total Sum of Squares:    1099.2
Residual Sum of Squares: 9.1562
R-Squared:      0.99167
Adj. R-Squared: 0.99159
F-statistic: 11984.9 on 6 and 604 DF, p-value: < 2.22e-16



Regressão com Dados de Painel

• Exercício prático. Na regressão abaixo, 
• Adicione um lag de ordem 3 para o nível de emprego (emp), e um lag de ordem 1 

para a variável de salários (wage)
• Rode um modelo de painel com estimador do tipo “pooled”
• Verifique as variáveis lag adicionadas são estatisticamente significantes. 

formula1 <- log(emp) ~ lag(log(emp), 1) + lag(log(emp), 2) + lag(log(wage), 2) 
+ lag(log(wage), 3) + diff(log(capital), 2) + diff(log(capital), 3)

Emp.pooled1 <- plm(formula = formula1, data = EmplUK, model = "pooling")
summary(Emp.pooled1)
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Regressão com Dados de Painel
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Estimadores de Efeitos Fixos
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Estimadores de Efeitos Fixos

• Abaixo sintaxe em R para estimar uma regressão de painel com efeitos fixos, via estimador 
within

#---- regressão com estimador de efeitos fixos, do tipo within

Emp.within1 <- plm(formul = formula1, data = EmplUK, model = "within")
summary(Emp.within1)

fixef(Emp.within1) #--- extraindo os efeitos fixos de cada unidade

#---- incluindo efeitos dos períodos

Emp.within1 <- plm(log(emp) ~ lag(log(emp), 1) + lag(log(emp), 2) + lag(log(wage), 2) + lag(log(wage), 3) +
diff(log(capital), 2) + diff(log(capital), 3) + as.factor(year), data = EmplUK, model = "within")

summary(Emp.within1)



Oneway (individual) effect Within Model

Call:
plm(formula = formula1, data = EmplUK, model = "within")

Unbalanced Panel: n=140, T=4-6, N=611

Residuals :
Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max. 

-0.5870 -0.0462  0.0035  0.0463  0.8170 

Coefficients :
Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)    

lag(log(emp), 1)       0.661436   0.045003 14.6977 < 2.2e-16 ***
lag(log(emp), 2)       0.014835   0.054911  0.2702 0.7871501    
lag(log(wage), 2)     -0.024417   0.084921 -0.2875 0.7738394    
lag(log(wage), 3)      0.092591   0.080758  1.1465 0.2521638    
diff(log(capital), 2)  0.192682   0.041313  4.6640 4.059e-06 ***
diff(log(capital), 3)  0.124067   0.036670  3.3833 0.0007767 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Total Sum of Squares:    18.394
Residual Sum of Squares: 6.0765
R-Squared:      0.66965
Adj. R-Squared: 0.56663
F-statistic: 157.097 on 6 and 465 DF, p-value: < 2.22e-16

R2 da regressão (C)



Regressão com Dados de Painel

• Exercício prático. Na regressão abaixo, 
• Adicione um lag de ordem 3 para o nível de emprego (emp), e um lag de ordem 1 

para a variável de salários (wage)
• Rode um modelo de painel com estimador do tipo “within”
• Verifique as variáveis lag adicionadas são estatisticamente significantes. 

formula1 <- log(emp) ~ lag(log(emp), 1) + lag(log(emp), 2) + lag(log(wage), 2) 
+ lag(log(wage), 3) + diff(log(capital), 2) + diff(log(capital), 3)



Estimadores de Efeitos Fixos
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Oneway (individual) effect First-Difference Model

Call:
plm(formula = formula1, data = EmplUK, model = "fd")

Unbalanced Panel: n=140, T=4-6, N=611
Observations used in estimation: 471

Residuals :
Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max. 

-0.92100 -0.05530  0.00815  0.05450  0.91800 

Coefficients :
Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)    

(intercept)           -0.0475518  0.0081571 -5.8295 1.042e-08 ***
lag(log(emp), 1)       0.1329223  0.0449745  2.9555  0.003280 ** 
lag(log(emp), 2)       0.1117792  0.0572729  1.9517  0.051576 .  
lag(log(wage), 2)      0.0606044  0.0884320  0.6853  0.493483    
lag(log(wage), 3)     -0.0676549  0.0861997 -0.7849  0.432935    
diff(log(capital), 2)  0.1158038  0.0364845  3.1741  0.001603 ** 
diff(log(capital), 3)  0.1714872  0.0370334  4.6306 4.740e-06 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Total Sum of Squares:    10.637
Residual Sum of Squares: 9.0427
R-Squared:      0.14991
Adj. R-Squared: 0.13892
F-statistic: 13.6375 on 6 and 464 DF, p-value: 2.7803e-14

R2 da regressão (D)

Número de observações utilizadas 



Regressão com Dados de Painel

• Exercício prático. Na regressão abaixo, 
• Adicione um lag de ordem 3 para o nível de emprego (emp), e um lag de ordem 1 

para a variável de salários (wage)
• Rode um modelo de painel com estimador do tipo “first differences”
• Verifique as variáveis lag adicionadas são estatisticamente significantes. 

formula1 <- log(emp) ~ lag(log(emp), 1) + lag(log(emp), 2) + lag(log(wage), 2) 
+ lag(log(wage), 3) + diff(log(capital), 2) + diff(log(capital), 3)



Estimadores de Efeitos Fixos
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Estimadores de Efeitos Fixos
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Oneway (individual) effect Between Model

Call:
plm(formula = formula1, data = EmplUK, model = "between")

Unbalanced Panel: n=140, T=4-6, N=611
Observations used in estimation: 140

Residuals :
Min.   1st Qu.    Median   3rd Qu.      Max. 

-0.080100 -0.011600  0.000133  0.013700  0.072600 

Coefficients :
Estimate Std. Error  t-value  Pr(>|t|)    

(Intercept)            0.066345   0.029245   2.2686    0.0249 *  
lag(log(emp), 1)       1.931319   0.044720  43.1867 < 2.2e-16 ***
lag(log(emp), 2)      -0.937184   0.044536 -21.0431 < 2.2e-16 ***
lag(log(wage), 2)     -0.061661   0.070879  -0.8699    0.3859    
lag(log(wage), 3)      0.042590   0.067088   0.6348    0.5266    
diff(log(capital), 2)  0.506499   0.058375   8.6767 1.259e-14 ***
diff(log(capital), 3) -0.306741   0.037957  -8.0813 3.445e-13 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Total Sum of Squares:    253.01
Residual Sum of Squares: 0.085322
R-Squared:      0.99966
Adj. R-Squared: 0.99965
F-statistic: 65710.6 on 6 and 133 DF, p-value: < 2.22e-16

R2 da regressão cross-section (B1)

Número de observações utilizadas 

(cross-section)
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Efeitos Fixos versus Efeitos Aleatórios
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Regressão com Dados de Painel

• Exercício – para entregar em duas semanas
Com base no arquivo “Analise_de_Regressao_com_Dados_Painel.R”, considere o modelo com 
dados de painel, com a fórmula: 
formula <- log(gsp) ~ log(water) + log(hwy) + log(util) + log(pc) + lag(log(gsp), 1) 

+ lag(log(emp), 1) + log(pcap)
Questão 1: rode um modelo de efeitos fixos com estimador ‘within’
Questão 2: rode um modelo de efeitos aleatórios, usando o default do plm
Questão 3: compare o estimador de efeitos fixos ao estimador de efeitos aleatórios, usando um 
teste de Hausman
Questão 4: rode um modelo sem os termos idiossincráticos 
Questão 5: teste a necessidade dos termos idiossincráticos, usando teste de hipótese 
Questão 6: qual modelo você usaria ao final dos procedimentos? 


