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Resumo
O estudo sobre governança corporativa ganhou forças nas últimas décadas, estimulando
agentes do mercado e acadêmicos. No Brasil, o principal órgão de divulgação de boas
práticas de governança é o IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sendo
responsável pelo Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa e, também, por
estimular pesquisas sobre o assunto. Este trabalho se dedicou ao estudo de mecanismos e
práticas relacionados ao funcionamento dos conselhos de administração. Especificamente,
dimensionamos a incidência de dualidade do CEO em empresas brasileiras de capital
aberto e investigamos se há relação entre a dualidade do CEO e desempenho em mercado
de capitais. Foi encontrada relação negativa significativa entre dualidade do CEO e Q de
Tobin nas companhias em nossa amostra, contra os trabalhos seminais internacionais na
área, em linha com resultados empíricos de trabalhos brasileiros não tão antigos, contra
trabalhos brasileiros recentes e em linha com diretrizes do IBGC e da BM&FBovespa.

Palavras-chaves: Governança Corporativa. Dualidade. CEO.



Abstract
The study on corporate governance has gained strength in recent decades, encouraging
market participants and academics. In Brazil, the main body of disseminating good gover-
nance practices is the IBGC - Brazilian Institute of Corporate Governance, is responsible
for the Code of Best Practice for Corporate Governance and also to stimulate research
on the subject. This work is dedicated to the study of mechanisms and practices related
to the functioning of boards of directors. Specifically, we intend to scale the incidence of
CEO duality in Brazilian public companies and investigate whether there is a relationship
between CEO duality and performance in the capital market. The results may suggest
potential new indications of desirable structures and associated practices boards of direc-
tors, specifically considering the reality of Brazil. The results show significant negative
relationship between CEO duality and firm performance in Brazil. These results come
against seminal US work, against recent Brazilian empirical studies but is in line with not
so recent Brazilian works, and IBGC and BM&FBovespa guidelines.

Key-words: Corporate Governance. Duality. CEO.
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1 Introdução

O estudo de elementos de governança corporativa ganhou força nas últimas décadas,
atraindo a atenção de profissionais de mercado e acadêmicos. Diversos autores vem tentando
identificar, ao longo do tempo, quais fatores são importantes na análise de impacto de
medidas de governança (BEBCHUK; COHEN; FERRELL, 2009).

Diversos escândalos internacionais tiveram papel fundamental no ganho de atenção
a governança corporativa. A exemplo disso, a Enron, empresa americana de produção de
energia, teve seu auge em 2000 e no ano subsequente teve exposta uma grande fraude
contábil que levou a si e à Arthur Andersen (empresa de auditoria independente) à falência.
Outros casos notáveis na área foram os da Worldcom, também em 2001 e Parmalat, em
2003.

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC é um dos
principais disseminadores de boas práticas em governança corporativa. Seguindo seu código
de boas práticas de governança, pode-se dividir os pontos de atuação nesse tema em 4
segmentos (IBGC, 2009): i. estrutura de propriedade, ii. composição e funcionamento do
conselho de administração, iii. estrutura de gestão e iv. situações de conflitos de interesse.

A definição do IBGC para gorvernança corporativa é o de "sistema pelo qual as
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacio-
namentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle.
As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em recomendações obje-
tivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização,
facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade."

Silva e Leal (2005) construíram um índice para avaliação de aderência de práticas de
governança corporativa em empresas brasileiras e identificaram alto nível de concentração
de propriedade de controle como uma questão importante. Os autores também encontraram
relação significante entre nível de aderência a boas práticas de governança e desempenho
em mercado. A má notícia para o mercado brasileiro, nesse estudo de 2005, foi o baixíssimo
percentual de empresas consideradas como pertencentes ao grupo das que têm boas práticas
de governança.

Black, Carvalho e Sampaio (2014), discutindo a evolução da governança corporativa
em empresas brasileiras no período de 2004 a 2009, encontraram que as práticas melhoraram
no Brasil ao longo do tempo. Aparentemente, as empresas vêm respondendo às preferências
dos investidores, especialmente nas empresas que são classificadas em níveis mais baixos
de governança. Esse trabalho trouxe notícias mais animadoras para o mercado brasileiro,
quando se compara seus resultados aos resultados de Silva e Leal (2005).
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A composição e o funcionamento do conselho de administração sao alguns dos
tópicos mais estudados em governança corporativa. Questões usualmente lembradas nesses
estudos dizem respeito a: tamanho (número de conselheiros), número de reuniões anuais,
mandato dos conselheiros, presença de conselheiros independentes, existência de comitês
de conselho, regimentos internos de funcionamento, presença de executivos no conselho e
dualidade do CEO.

A dualidade do CEO ocorre quando o CEO de uma empresa também preside o
conselho de administração da mesma empresa. Como um dos principais papéis do conselho
de administração é justamente fiscalizar o CEO, poderia haver margem para ocorrência
de situações de conflitos de interesse quando o CEO acumula a função de presidente do
conselho de administração. Alguns trabalhos internacionais olharam para dualidade do
CEO, entre outros fatores, como Brickley, Coles e Jarrell (1997), Gul e Leung (2004),
Morck (2008), Kim et al. (2009), Dey, Engel e Liu (2011) e Yang e Zhao (2014). Esses
trabalhos serão descritos em mais detalhes no capítulo de referencial teórico.

No Brasil, há trabalhos lidando empiricamente com a contrução de índices de
governança, como Silveira, Barros e Famá (2003). Um trabalho dessa natureza é, de
certa forma, genérico ao tentar consolidar diferentes dimensões de governança em um
índice agregado. Por outro lado, fornece inspirações para operacionalizar a identificação de
práticas específicas de governança. Outros trabalhos no Brasil lidaram com a endogeneidade
de fatores associados a governança, como em Silveira et al. (2010). Ainda, Schiehll e Santos
(2004) descreveram características dos conselhos de administração no Brasil, encontrando
especialmente relação negativa entre independência do conselho e concentração de capital.

Há alguns estudos recentes que investigaram conselhos de administração no Brasil,
como Santos e Silveira (2007), que analisou como se relacionam a participação de conselhei-
ros em diferentes companhias (board interlocking) e o valor de mercado. Seus resultados
mostraram que o board interlocking é frequente no Brasil e compromete negativamente o
valor das companhias quando usado em altos níveis. Silva (2011) também investigou efeitos
do board interlocking no Brasil, mas empregando técnicas de análise de redes sociais, e
sugeriu que há situações onde a participação de uma pessoa em múltiplos conselhos pode
criar canais que agregam valor às companhias.

Este trabalho se dedica ao estudo de mecanismos e práticas relacionados ao funci-
onamento dos conselhos de administração. Especificamente, pretende-se dimensionar a
incidência de dualidade do CEO em empresas brasileiras de capital aberto e investigar se
há relação entre a dualidade do CEO e desempenho em mercado de capitais. Espera-se
também que o uso de outras variáveis que venham a exprimir aderência a boas práticas
de governança possam ajudar a caracterizar o perfil das empresas brasileiras de capital
aberto nessa área.

O tema dualidade do CEO é tratado em trabalhos brasileiros como Gondrige,
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Clemente e Espejo (2012), Amaral-Baptista, Klotzle e Melo (2011) e Silveira, Barros
e Famá (2003). Em relação a esses três trabalhos, o presente trabalho se diferencia
pela atualização dos resultados, pelo emprego de um maior número de variáveis (o que
amplia o escopo da descrição da realidade brasileira) e pela exploração mais detalhada de
características de composição dos conselhos de administração no mercado brasileiro.

Dessa forma, evidenciam-se os seguintes objetivos específicos:

1. Compilação de práticas de governança corporativa em conselhos de administração
de empresas brasileiras de capital aberto;

2. Caracterização de potenciais relações entre dualidade do CEO e desempenho da
empresa;

3. Proposição de práticas desejáveis de governança corporativa no que se refere à
participação do CEO no conselho de administração.

O capítulo 2 deste trabalho traz o referencial teórico, com enfoque para os trabalhos
sobre dualidade do CEO. O capítulo 3 caracteriza a metodologia empregada, com descrição
dos dados, das variáveis e dos modelos utilizados. O capítulo 4 expõe a discussão dos
resultados e a seção 5 conclui.
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2 Referencial teórico

Governança Corporativa pode ser entendida como um conjunto de recomendações
que envolvem a forma como as organizações são dirigidas, os relacionamentos entre
proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle, sempre visando
não só o crescimento da organização, mas, principalemente, o alinhamento dos interesses
entre acionistas e gestores (IBGC, 2009). Ainda segundo o IBGC (2009), o mercado
brasileiro se caracteriza pela alta concentração do controle acionário, pela baixa efetividade
dos conselhos de administração e pela alta sobreposição entre propriedade e gestão. Tal
fato expõe algumas fragilidades no Brasil, sugerindo um aprimoramento na divulgação e
na aderência às sugestões de Governança Corporativa.

No Brasil, a composição e o funcionamento do conselho de administração são
regulados por lei. A Lei 6.404/1976, também conhecida como Lei das SAs, estipula que
o conselho de administração em sociedades anônimas deve ter, no mínimo, 3 membros.
Os regulamentos de segmentos diferenciados de listagem da BM&FBovespa também
trazem critérios adicionais de composição mandatória de conselhos de administração.
Assim, a composição do conselho pode não ser uma escolha livre por parte dos acionistas
controladores. As principais atribuições do Conselho de Administração dizem respeito à
orientação geral dos negócios da empresa e à fiscalização dos diretores (entre eles, o CEO).
Ainda que de forma tímida, a referida lei trata de situações de conflitos de interesse e de
transparência.

Para tentar estimular as empresas em mercado a adotar práticas mais estritas de
governança, no Brasil, a principal iniciativa de promoção de boas práticas de governança
está refletida no Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). O código dedica extenso espaço a práticas
desejáveis em conselhos de administração, incluindo sugestões de composição e de conduta
para conselhos em diversos tipos de instituições.

Entre as perguntas que podem ser feitas sobre os conselhos de administração, as
mais comuns tratam da identificação de características que possam afetar o desempenho
da organização, o comportamento observável dos conselheiros e outros componentes de
governança corporativa como exposição a conflitos de interesse e transparência. O trabalho
de Bebchuk, Cohen e Ferrell (2009) confirma a intuição sobre a importância dos conselhos
de administração relacionando, entre seus achados, valor das empresas e práticas de
governança em conselhos.

Black, Carvalho e Sampaio (2014) estudou de forma analítica diferentes dimensões
de práticas de governança corporativa em companhias brasileiras e deu especial atenção
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a características de conselhos de administração. O trabalho mostra que a independência
nos conselhos é uma fraqueza em companhias brasileiras, o que prejudica seu trabalho de
fiscalização dos executivos. Paralelamente, as práticas de transparência também são fracas.

2.1 Dualidade do CEO
Entre as múltiplas possibilidades de estudos em governança corporativa, uma

potencial relação pouco estudada em detalhes no Brasil, mas com algumas evidências em
outros mercados, trata da relação entre exercício simultâneo de presidência da companhia
e presidência do conselho de administração e o desempenho da companhia. Os estudos
seminais no tema - dualidade do CEO - mostraram relação positiva entre dualidade do
CEO e medidas de desempenho da companhia (e.g. Berg e Smith (1978), Donaldson e
Davis (1991) e Rechner e Dalton (1991)).

Observando empresas americanas, Arena e Braga-Alves (2013) mostram que o
poder do CEO de influenciar características dos conselhos de administração (como tamanho
e independência) é mais latente quando ele acumula a posição de CEO com a posição de
presidência do conselho. Seus resultados mostram também que iniciativas que tentaram
melhorar o ambiente de governança corporativa, como a lei Sarbanes-Oxley/2002 e outras
regulações, não foram capazes de atenuar essa influência.

Morck (2008), baseando-se nos conhecidos estudos sobre obediência de Stanley
Milgram, estabeleceu paralelos sobre comportamentos semelhantes em conselhos de admi-
nistração e sugeriu medidas que poderiam corrigir o desvio de racionalidade identificado
por Milgram na década de 60, potencialmente presente em conselhos de administração.
Tal trabalho expôs ainda mais a questão sobre "quem monitora o monitor?", intensifi-
cando os questionamentos acerca da possível fragilidade em um conselho de administração
predominantemente interno.

Gul e Leung (2004) investigaram a dualidade do CEO em 385 companhias de
Hong Kong e, ao contrário de Brickley, Coles e Jarrell (1997), e em linha com a maior
parte da evidência na área, o trabalho mostrou que a dualidade está associada a níveis
mais baixos de transparência corporativa. Ainda, seus resultados sugeriram que a relação
entre dualidade e transparência mostra-se mais fraca em empresas com maiores níveis
de conselheiros externos, indicando uma possível moderação desse efeito pelo número de
outsiders.

Contrariando o senso comum e as principais recomendações de governança corpo-
rativa, Brickley, Coles e Jarrell (1997) revisaram estudos com empresas norte-americanas
onde se evidencia relação negativa entre dualidade do CEO e desempenho da empresa. Os
autores ressaltam que a separação de funções mostra-se mais onerosa do que necessaria-
mente benéfica para a empresa. Os custos, mais relevantes no estudo, estariam associados,
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entre outros motivos, à assimetria informacional no conselho, decisões equivocadas e
dificuldades em conduzir o processo sucessório.

Apesar de alguns trabalhos recentes mostrarem uma aparente cautela maior em
aceitar e disseminar a ideia de separação das funções de CEO e presidência do conselho de
administração, as medidas de governança corporativa ainda englobam essa recomendação.
A separação de funções de CEO e presidente do conselho vem sendo replicada em códigos
de boas práticas como o do IBGC (IBGC, 2009) e o da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) (OCDE, 2004), onde o presidente da companhia
pode até participar de reuniões do conselho de administração, desde que não exerça a
função de presidente do conselho.

Kim et al. (2009) examinou a relação entre a dualidade do CEO e a disposição das
empresas em promover diversificação em negócios não relacionados ao negócio central da
companhia. Observando companhias americanas, identificaram que há relação positiva
entre dualidade do CEO e diversificação dos negócios. Encontraram ainda que essa relação
positiva é mais fraca quando os membros do conselho têm participação acionária na
companhia e quando há concentração de propriedade em investidores institucionais. Por
outro lado, a relação é mais forte quando o CEO tem estabilidade e quando há maior
independência no conselho. A diversificação em negócios não relacionados pode estar
contra o interesse dos acionistas, já que estes podem diversificar com a aplicação em
outras empresas. A diversificação buscada pelo CEO pode advir de seu desejo de reduzir
a flutuação do desempenho da companhia, o que lhe traria suavização no fluxo de sua
remuneração.

O trabalho de Dey, Engel e Liu (2011) trata das relações entre dualidade do CEO,
desempenho das companhias e remuneração dos CEOs. Em um estudo com dados de
empresas americanas de 2001 a 2009, os autores descrevem situações onde há separação das
funções de CEO e de presidente do conselho de administração. Seus resultados mostram
que com o anúncio da separação, por pressão de investidores, há pior desempenho em
mercado, com retornos menores e menor agregação de riqueza. Os resultados são mais
fortes ainda em companhias que tradicionalmente apresentam a dualidade do CEO. A
relação entre remuneração e desempenho também enfraquece após a serapação das funções
do CEO. Esses resultados sugerem que a separação das funções do CEO pode não ser um
mantra a ser seguido indiscriminadamente e que as companhias, em algumas situações em
que apresentem a dualidade, podem já estar em uma estrutura eficiente de gestão.

Reforçando os argumentos de Dey, Engel e Liu (2011), os resultados de Yang e
Zhao (2014) mostram que há situações onde as companhias que apresentam dualidade
têm desempenho superior a companhias que separaram as funcões do CEO. Observando o
comportamento de companhias americanas como resposta a um choque exógeno (acordo
comercial entre Estados e Canadá, de 1989), os autores mostraram que as empresas
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com dualidade do CEO foram mais ágeis e provavelmente incorreram em menor custo
informacional para se adaptar à nova realidade. Essas diferenças de desempenho foram
maiores, especialmente, para companhias com maior custo informacional e para companhias
que já apresentam melhores práticas de governança corporativa.

Em um mercado específico - indústria alimentícia nos Estados Unidos - Guillet
et al. (2013) também encontraram relação positiva entre desempenho da companhia e
existência de dualidade do CEO. Os resultados foram mais fortes em companhias maiores.
Olhando para outros mercados, na Espanha, Cabrera-Suárez e Martín-Santana (2014)
encontraram relação positiva entre desempenho das companhias e dualidade do CEO,
reforçando o argumento de menor custo informacional de Yang e Zhao (2014).

Na Malásia, Bliss, Gul e Majid (2011) estudaram a relação entre dualidade do
CEO e independência dos comitês de auditoria. Seus resultados mostram que companhias
politicamente conectadas e que tenham dualidade do CEO são percebidas como de maior
risco do que companhias com dualidade do CEO mas sem conexões políticas. Também
na Malásia, Kamarudin, Ismail e Samsuddin (2012) documentam que a existência de
dualidade do CEO enfraquece a relação positiva entre qualidade dos lucros registrados
e independência dos comitês de auditoria. Assim, com o excessivo poder do CEO que
acumula a função de presidente do conselho de administração, as iniciativas de fiscalização
dos comitês de auditoria seriam enfraquecidas.

Alguns estudos no Brasil se preocuparam com a análise da dualidade de CEOs.
Silveira, Barros e Famá (2003) avaliaram a dualidade do CEO, o tamanho do conselho e o
grau de independência do conselho em relação a medidas de desempenho. No seu estudo
com companhias brasileiras de capital aberto no período de 1998 a 2000, encontraram
associação negativa entre dualidade do CEO e valorização em mercado.

Amaral-Baptista, Klotzle e Melo (2011) observaram a dualidade do CEO em
empresas brasileiras também, em 2008, e encontraram relação positiva entre a acumulação
das funções pelo CEO e desempenho da companhia. Em outro estudo brasileiro, mais
amplo, Gondrige, Clemente e Espejo (2012) analisaram também companhias de capital
aberto e investigaram as mesmas variáveis analisadas em Silveira, Barros e Famá (2003) -
tamanho do conselho de administração, dualidade do CEO e grau de independência do
conselho - mas agora no ano de 2008. Seus resultados mostram significância estatística
apenas na relação entre tamanho do conselho de administração e valorização em mercado.
No caso, a relação foi positiva.
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3 Dados, variáveis e metodologia

3.1 Dados e variáveis
A amostra para este trabalho compreendeu as 124 companhias que integraram

o Índice BM&FBovespa MidLarge Cap - MLCX e o Índice BM&FBovespa Small Cap -
SMLL nas carteiras para os meses de janeiro a abril de 2015. Esses índices foram escolhidos
por apresentarem, em conjunto, número maior de companhias do que o Índice Bovespa
e por permitir de forma direta a segmentação entre companhias de alta capitalização e
companhias de baixa capitalização. As companhias estão listadas no apêndice A.

As companhias que fazem parte do índice MLCX representam até 85% do valor
total de mercado da BM&FBovespa e as demais são elegíveis para compor o SMLL. Pesou
positivamente também o critério de liquidez adotado pela BM&FBovespa para que uma
ação faça parte de um dos índices, a saber: i.inclusão em uma relação de ações cujos índices
de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices
individuais e ii. participação em termos de presença em pregão igual ou supeirior a 95%
no período (BMFBovespa (2014a), BMFBovespa (2014b)).

As variáveis escolhidas para análise levaram em consideração os trabalhos inter-
nacionais e brasileiros sobre dualidade do CEO e demais características de conselhos de
administração. Ver tabela 1 para um resumo dos trabalhos nacionais. As demais variáveis,
que não constam da tabela 1, foram inseridas no trabalho com fins exploratórios. A
coleta de dados compreendeu as práticas nos anos de 2007 a 2013 e também levou em
consideração a disponibilidade na base de dados utilizada para este estudo. Todos os dados
foram coletados no sistema BloombergTM. A tabela 2 traz a descrição de cada uma das
variáveis utilizadas neste trabalho. Apesar de haverem dados disponíveis a partir de 2007,
optou-se por analisar apenas os dados a partir de 2009, haja vista o alto número de dados
faltantes nos antes de 2007 e 2008. Assim, a amostra analisada compreendeu os anos de
2009 a 2013.

Os trabalhos no Brasil sobre índices de governança também costumam levar em
consideração a segmentação promovida pela BM&FBovespa. A segmentação, capitaneada
pelo denominado Novo Mercado, traz dispositivos adicionais à Lei das SAs para aproximar
as práticas brasileiras de práticas consideradas desejáveis. Essa segmentação está razoavel-
mente estabilizada, dado o seu tempo de funcionamento. Ainda que complementando a Lei
das SAs, o Novo Mercado apresenta uma disposição fraca sobre dualidade do CEO onde,
mesmo vedando a acumulação de funções de presidente do conselho de administração e
de principal diretor executivo, tal disposição é recente (2011) e efetiva apenas a partir
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Tabela 1 – Resumo de artigos nascionais sobre dualidade do CEO

Artigo Silveira et al (2003) Amaral-Baptista et al (2011) Gondrige et al (2012)
Período 1998-2000 2008 2008
Método Seções transversais Seção transversal Seção transversal
Variáveis de desempe-
nho

QTOBIN, Valor-
Firma/Ativo

ROE, ROA, ROC QTOBIN

Outras variáveis DUAL, TAM, INDEP,
CAP, DIVIDA

DUAL, TAM, DIVIDA, CAP DUAL, INDEP, TAM, DIVIDA

Relação entre desempe-
nho e dualidade

Negativa Positiva com ROE Nenhuma

Tabela 2 – Descrições das variáveis
Variável Descrição
ROE Retorno sobre o patrimônio líquido.
QTOBIN Q de Tobin.
DUAL Dummy=1 se o presidente da companhia também preside o conselho.
TAM Número de componentes do conselho de administração.
IDADE Idade média dos membros do conselho de administração.
MULHERCON Número de mulheres no conselho de administração.
NONEXEC Percentual de não executivos no conselho de administração.
INDEP Percentual de membros independentes no conselho de administração.
EXCEO Dummy=1 se algum ex CEO é membro do conselho de administração.
CAP Valor de mercado da companhia.
DIVIDA Relação entre dívida financeira total da companhia e ativo total

de 2014. Além disso, a norma permite a possibilidade da empresa pedir para manter a
dualidade, desde que bem justificada. Assim, não espera-se influência desse normativo na
amostra, uma vez que está se trabalhando com os anos de 2009 a 2013.

3.2 Modelo empregado
Os dados foram organizados em painel para regressão múltipla. Como há dados

faltantes, o painel é não balanceado. O modelo geral para investigação neste trabalho está
descrito na equação 3.1.

Desempenho = – +
ÿ

—iDUALi +
ÿ

◊iConselhoi +
ÿ

”iControlei + ‘ (3.1)

Onde:

1. Desempenho representa as medidas de desempenho e valor (ROE e QTOBIN).

2. DUAL é a dummy de dualidade do CEO;

3. Conselho representa as variáveis de características do conselho de administração
(TAM, IDADE, MULHERCON, NONEXEC, EXCEO e INDEP);
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4. Controle representa as variáveis de controle (CAP e DIVIDA).

A variável TAM foi transformada via logaritmo natural e foi empregada também
em seu quadrado, haja vista a possibilidade de existência de tamanho ótimo de conselho
de administração em um intervalo. Q de TOBIN é definido como: QTOBIN = (CAP +
TotaldeDívidas + AçõesPreferenciais)/TotaldeAtivos. Não estipulou-se expectativas
prévias sobre os sinais dos parâmetros para as variáveis, uma vez que os resultados são
conflitantes em trabalhos para o mercado americano e em trabalhos que consideram
companhias brasileiras.

3.3 Metodologia
Foram feitas duas sequências de regressões, uma considerando Q de Tobin como

variável dependente e, outra, considerando ROE como variável dependente. Essas duas
variáveis foram escolhidas por serem exatamente as variáveis de desempenhos utilizadas
nos trabalhos brasileiros que abordaram o tema no passado - Silveira, Barros e Famá
(2003) e Amaral-Baptista, Klotzle e Melo (2011). Assim, pode-se fazer a comparação com
esses resultados. Dentro dessas duas sequências, os testes e regressões foram divididos em
três blocos: um considerando apenas DUAL como variável independente, um considerando
DUAL e as variáveis de características de conselho, e um considerando todas as variáveis.

Os modelos foram segmentados apenas como um recurso que possa permitir avaliar
as relações das variáveis em conjunto e em separado. O sequenciamento permite verificar o
quanto de efeito relacionado à variável de dualidade pode estar associado também a outras
variáveis consideradas no trabalho a partir de trabalhos brasileiros anteriores. Portanto,
não se trata de uma interpretação teórica, mas sim um recurso metodológico. Em última
instância, os modelos de interesse estão nas seções 4.1.3 e 4.2.3. Em cada bloco, o passo a
passo da análise foi:

Primeiro OLS entre variável de desempenho e DUAL (e outras variáveis).

Segundo Regressão em painel com efeitos fixos específicos para cada companhia.

Terceiro Teste F para comparar OLS com efeitos fixos.

Quarto Regressão em painel com efeitos aleatórios.

Quinto Teste de Hausman para comparar efeitos fixos com efeitos aleatórios.

Sexto Teste LM de Breusch-Pagan para comparar efeitos aleatórios com regressão em
pooled.
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Sétimo Teste de Breusch-Godfrey/Wooldridge para correlação serial (embora só seja
realmente importante em séries longas).

Oitavo Teste de Breusch-Pagan para heterocedasticidade.

Nono Regressão com efeitos aleatórios controlando para heterocedasticidade.

Note-se que, dada a inciência significativa de valores faltantes, fica prejudicada
a verificação de multicolinearidade. Após teste Chi Quadrado de verificação de outliers,
identificou-se a presença de outliers em todos os vetores de variáveis. Os testes de Shapiro-
Wilk para normalidade resultaram em rejeição da hipótese de normalidade nos resíduos em
todas as regressões. As tabelas 4 e 5. trazem as regressões em painel com efeitos aleatórios,
robustas para heterocedasticidade. As estatísticas para as demais regressões encontram-se
no apêndice B.
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4 Discussão dos resultados

A tabela 3 mostra as estatísticas descritivas das variáveis empregadas no estudo.
Descreve-se a seguir, nos subtópicos, os resultados das análises conforme o passo a passo
previamente descrito, separados por blocos de análise. Os detalhes para os testes estão no
apêndice B.

4.1 Resultados para análise com ROE e Q de Tobin

4.1.1 Análise com ROE
A regressão entre ROE e DUAL mais todas as outras variáveis resultou em ausência

de relação significativa entre ROE e DUAL. Os resultados estão na tabela 4. Houve relação
significativa com EXCEO (p-valor<1%) e com DIVIDA (p-valor<5%) Já a análise com
dados em painel com efeitos fixos também não retornou relação significativa entre ROE
e a dualidade do CEO. O teste F que compara o OLS com os efeitos fixos mostra que a
análise com efeitos fixos é mais adequada (p-valor<1%).

A regressão com efeitos aleatórios também não mostrou relação significativa entre
ROE e dualidade do CEO. O teste de Hausman comparando efeitos fixos com efeitos
aleatórios mostrou que é mais adequado o uso de efeitos aleatórios. O teste LM de Breusch-
Pagan resultou que o uso de efeitos aleatórios é mais apropriado que o uso de regressão
em pooled (p-valor<1%). Já o teste de Breusch-Godfrey/Wooldridge mostrou que há
correlação serial nos dados (p-valor<1%).

O teste de Breusch-Pagan mostrou presença de heterocedasticidade (p-valor<1%), o
que motivou o controle para heterocedasticidade no modelo em painel com efeitos aleatórios.
Neste último passo, não foi identificada relação significativa entre ROE e dualidade do
CEO na amostra (p-valor=0,84). Ademais, neste último passo não foi identificada relação

Tabela 3 – Estatísticas descritivas
Variável Obs. NAs Mínimo Máximo Mediana Média Variância Desvio padrão

ROE 585 35 -115.13 196.33 15.11 16.8 538.22 23.2
QTOBIN 562 58 0.344 8.757 1.322 1.808 1.538 1.24

DUAL 375 245 0 1 0 0.144 0.124 0.352
TAM 389 231 5 17 9 8.82 5.39 2.32

IDADE 201 419 43.29 74.5 57.571 57.791 31.231 5.588
MULHERCON 325 295 0 2 0 0.572 0.505 0.71

NONEXEC 200 420 0.5556 1 0.8889 0.8876 0.0131 0.1144
INDEP 344 276 0 0.889 0.333 0.344 0.036 0.191
EXCEO 278 342 0 1 0 0.104 0.094 0.306

CAP 557 63 5.601 12.849 8.678 8.798 1.554 1.246
DIVIDA 603 17 0 0.6889 0.2762 0.2689 0.0261 0.1617
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Tabela 4 – ROE como variável dependente

Variável Modelo 1
Intercepto 68.482 (1.68)*

DUAL -0.495 (0.838)
TAM -0.793 (-0.86)

IDADE 0.252 (0.66)
MULHERCON 1.533 (0.70)

NONEXEC -53.911 (-1.65)
INDEP -11.586 (-1.03)
EXCEO -22.599 (-1.75)*

CAP 0.661 (0.41)
DIVIDA -50.089 (-1.67)*

F 3.95757
R-quadrado 0.282

Estatísticas t entre parêntesis. * representa significância estatística a 10%.

significativa para nenhuma das variáveis.

4.1.2 Análise com Q de Tobin
A regressão entre QTOBIN e DUAL mais todas as outras variáveis resultou em

ausência de relação significativa entre QTOBIN e DUAL. Os resultados estão na tabela 5
Houve relação significativa com NONEXEC (p-valor<5%) e com DIVIDA (p-valor<5%) Já
a análise com dados em painel com efeitos fixos também não retornou relação significativa
entre ROE e a dualidade do CEO. O teste F que compara o OLS com os efeitos fixos
mostra que a análise com efeitos fixos é mais adequada (p-valor<1%).

A regressão com efeitos aleatórios também não mostrou relação significativa entre
QTOBIN e dualidade do CEO. O teste de Hausman comparando efeitos fixos com efeitos
aleatórios mostrou que é mais adequado o uso de efeitos aleatórios. O teste LM de Breusch-
Pagan mostrou que o uso de efeitos aleatórios é mais apropriado que o uso de regressão
em pooled (p-valor<1%). Já o teste de Breusch-Godfrey/Wooldridge mostrou que há
correlação serial nos dados (p-valor<1%).

O teste de Breusch-Pagan mostrou presença de heterocedasticidade (p-valor<1%),
indicando a necessidade do controle para heterocedasticidade no modelo em painel com
efeitos aleatórios. Neste último passo, também foi identificada relação negativa significativa
entre QTOBIN e dualidade do CEO na amostra (p-valor<5%). Foi encontrada também
relação signficativa e negativa com TAM (p-valor<5%) e significativa e positiva com CAP
(p-valor<5%).
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Tabela 5 – Q de Tobin como variável dependente

Variável Modelo 2
Intercepto 1.5779 (0.77)

DUAL -0.1856 (-2.06)**
TAM -0.0781 (-2.07)**

IDADE -0.0112 (-0.58)
MULHERCON -0.1089 (-1.05)

NONEXEC 0.2438 (0.25)
INDEP -0.4416 (-1.10)
EXCEO 0.0188 (0.21)

CAP 0.1994 (2.09)**
DIVIDA -1.4197 (-1.67)*

F 2.23026
R-quadrado 0.163

Estatísticas t entre parêntesis. ** e * representam significância estatística a 5% e 10%, respectivamente.

4.2 Exercícios adicionais
Reporta-se aqui os resultados com exercícios intermediários. Não há fundamentação

teórica para as análises a seguir e tais exercícios foram realizados como auxílio ao processo
de compreensão das relações entre as variáveis. Os resultados estão nas tabelas 6 e 7.

4.2.1 ROE x DUAL
A regressão entre ROE e DUAL resultou em relação positiva e significativa (p-

valor<1%). Isso expressa, preliminarmente, que há relação direta entre o desempenho da
firma e a presença do presidente da companhia também como presidente do conselho de
administração. Já a análise com dados em painel com efeitos fixos não retornou relação
significativa entre ROE e a dualidade do CEO. O teste F que compara o OLS com os
efeitos fixos mostra que a análise com efeitos fixos é mais adequada (p-valor<1%).

A regressão com efeitos aleatórios também não mostrou relação significativa entre
ROE e dualidade do CEO. De toda forma, o teste de Hausman comparando efeitos fixos
com efeitos aleatórios mostrou que é mais adequado o uso de efeitos aleatórios. O teste
LM de Breusch-Pagan apontou que o uso de efeitos aleatórios é mais apropriado que o uso
de regressão em pooled (p-valor<1%). Já o teste de Breusch-Godfrey/Wooldridge mostrou
que há correlação serial nos dados (p-valor<1%).

O teste de Breusch-Pagan mostrou presença de heterocedasticidade (p-valor<1%), o
que motivou o controle para heterocedasticidade no modelo em painel com efeitos aleatórios.
Neste último passo, não foi identificada relação significativa entre ROE e dualidade do
CEO na amostra (p-valor=0,77).
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Tabela 6 – ROE como variável dependente

Variável Exercício 1 Exercício 2
Intercepto 15.97 (6.92)*** 48.052 (1.58)

DUAL -0.626 (-0.29) -0.628 (-0.32)
TAM -0.324 (-0.39)

IDADE 0.134 (0.33)
MULHERCON -0.607 (-0.32)

NONEXEC -34.795 (-1.27)
INDEP -16.923 (-1.60)
EXCEO -22.249 (-1.56)

F 0.243405 3.80557
R-quadrado 0.00132 0.214

Estatísticas t entre parêntesis. *** representa significância estatística a 1%.

4.2.2 ROE x DUAL e outras variáveis de características do conselho
A regressão entre ROE e DUAL mais outras variáveis de características do conselho

resultou em ausência de relação significativa entre ROE e DUAL. Houve relação significativa
com IDADE (p-valor<5%) e com EXCEO (p-valor<1%) Já a análise com dados em painel
com efeitos fixos também não retornou relação significativa entre ROE e a dualidade do
CEO. O teste F que compara o OLS com os efeitos fixos mostra que a análise com efeitos
fixos é mais adequada (p-valor<1%).

A regressão com efeitos aleatórios também não mostrou relação significativa entre
ROE e dualidade do CEO. O teste de Hausman comparando efeitos fixos com efeitos
aleatórios mostrou que é mais adequado o uso de efeitos aleatórios. O teste LM de Breusch-
Pagan resultou que o uso de efeitos aleatórios é mais apropriado que o uso de regressão
em pooled (p-valor<1%). Já o teste de Breusch-Godfrey/Wooldridge mostrou que há
correlação serial nos dados (p-valor<5%).

O teste de Breusch-Pagan mostrou presença de heterocedasticidade (p-valor<1%), o
que motivou o controle para heterocedasticidade no modelo em painel com efeitos aleatórios.
Neste último passo, não foi identificada relação significativa entre ROE e dualidade do
CEO na amostra (p-valor=0,75). Ademais, neste último passo não foi identificada relação
significativa para nenhuma das variáveis.

4.2.3 QTOBIN x DUAL
A regressão entre QTOBIN e DUAL resultou em relação positiva e significativa (p-

valor<1%). Assim como nos resultados na análise com ROE, isso expressa, preliminarmente,
que há relação direta entre o desempenho da firma e a presença do presidente da companhia
também como presidente do conselho de administração. Já a análise com dados em painel
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com efeitos fixos não retornou relação significativa entre Q de Tobin e a dualidade do CEO.
O teste F que compara o OLS com os efeitos fixos mostra que a análise com efeitos fixos é
mais adequada (p-valor<1%).

A regressão com efeitos aleatórios também não mostrou relação significativa entre
QTOBIN e dualidade do CEO. De toda forma, o teste de Hausman comparando efeitos
fixos com efeitos aleatórios mostrou que é mais adequado o uso de efeitos aleatórios. O
teste LM de Breusch-Pagan apontou que o uso de efeitos aleatórios é mais apropriado que
o uso de regressão em pooled (p-valor<1%). Já o teste de Breusch-Godfrey/Wooldridge
mostrou que não há correlação serial nos dados.

O teste de Breusch-Pagan mostrou presença de heterocedasticidade (p-valor<1%),
indicando o controle para heterocedasticidade no modelo em painel com efeitos aleatórios.
Por fim, foi identificada relação negativa significativa entre QTOBIN e dualidade do CEO
na amostra (p-valor<5%). Este resultado mostra, inicialmente que há relação direta entre
incidência de dualidade do CEO e desempenho mais baixos das companhias.

4.2.4 QTOBIN x DUAL e outras variáveis de características do conselho
A regressão entre QTOBIN e DUAL mais outras variáveis de características do

conselho resultou em ausência de relação significativa entre QTOBIN e DUAL. Houve
relação significativa com MULHERCON (p-valor<10%) e com NONEXEC (p-valor<5%) Já
a análise com dados em painel com efeitos fixos também não retornou relação significativa
entre ROE e a dualidade do CEO. O teste F que compara o OLS com os efeitos fixos
mostra que a análise com efeitos fixos é mais adequada (p-valor<1%).

A regressão com efeitos aleatórios também não mostrou relação significativa entre
QTOBIN e dualidade do CEO. O teste de Hausman comparando efeitos fixos com efeitos
aleatórios mostrou que é mais adequado o uso de efeitos aleatórios. O teste LM de Breusch-
Pagan resultou que o uso de efeitos aleatórios é mais apropriado que o uso de regressão
em pooled (p-valor<1%). Já o teste de Breusch-Godfrey/Wooldridge mostrou que há
correlação serial nos dados(p-valor<1%).

O teste de Breusch-Pagan mostrou presença de heterocedasticidade (p-valor<1%),
o que motivou o controle para heterocedasticidade no modelo em painel com efeitos
aleatórios. Neste último passo, também foi identificada relação negativa significativa entre
QTOBIN e dualidade do CEO na amostra (p-valor<10%). Ademais, neste último passo
não foi identificada relação significativa para nenhuma das outras variáveis.
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Tabela 7 – Q de Tobin como variável dependente

Variável Exercício 3 Exercício 4
Intercepto 1.839 (14.20)*** 2.82591 (1.78)*

DUAL -0.109 (-2.09)** -0.20851 (-1.78)*
TAM -0.03753 (-1.33)

IDADE -0.01209 (-0.64)
MULHERCON -0.14610 (-1.54)

NONEXEC 0.12383 (0.17)
INDEP -0.51505 (-1.33)
EXCEO -0.00961 (-0.14)

F 18.1895 2.05359
R-quadrado 0.0548 0.129

Estatísticas t entre parêntesis. ***, ** e * representam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente.
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5 Conclusões

Foi encontrada relação negativa significativa entre dualidade do CEO e Q de Tobin
nas companhias na amostra, o que vai contra os trabalhos seminais de Berg e Smith (1978),
Donaldson e Davis (1991) e Rechner e Dalton (1991). De todo modo, a comparação com
trabalhos internacionais é prejudicada pela existência de especificidades em cada mercado.
Ainda, as séries brasileiras são curtas, o que também pode fazer com que a comparação
seja inapropriada com o mercado americano, por exemplo, onde pesquisadores dispõem de
séries mais longas.

Em relação a outros trabalhos no Brasil, os resultados do presente trabalho estão
de acordo com os resultados de Silveira, Barros e Famá (2003), para o período de 1998 a
2000. No entanto, os resultados vão marginalmente contra os achados recentes de Amaral-
Baptista, Klotzle e Melo (2011), que encontraram relação significativa positiva entre
desempenho da companhia (ROE) e dualidade do CEO, e contra Gondrige, Clemente
e Espejo (2012) que não encontraram relação significativa nessa relação. Os resultados
deste trabalho, para empresas brasileiras, reforçam as diretrizes em IBGC (2009) e em
OCDE (2004) e a política recente do regulamento dos níveis diferenciados de governança
da BM&FBovespa.
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APÊNDICE A – Lista de companhias na
amostra

Código Companhia Índice Código Companhia Índice
ABCB4 ABC BRASIL-PREF SMLL ABEV3 AMBEV SA MLCX
ABRE3 ABRIL EDUCACAO SMLL BBAS3 BANCO DO BRASIL MLCX
ALLL3 ALL AMERICA LATI SMLL BBDC3 BRADESCO SA MLCX
ALPA4 ALPARGATAS-PREF SMLL BBDC4 BRADESCO SA-PREF MLCX
ALSC3 ALIANSCE SHOPPIN SMLL BBSE3 BB SEGURIDADE PA MLCX
ALUP11 ALUPAR INV-UNIT SMLL BRFS3 BRF SA MLCX
AMAR3 MARISA LOJAS SA SMLL BRKM5 BRASKEM-PREF A MLCX
ANIM3 GAEC EDUCACAO SA SMLL BRML3 BR MALLS MLCX
ARTR3 ARTERIS SA SMLL BVMF3 BM&FBOVESPA SA MLCX
ARZZ3 AREZZO INDUSTRIA SMLL CCRO3 CCR SA MLCX
BBRK3 BRASIL BROKERS P SMLL CESP6 CESP-PREF B MLCX
BEEF3 MINERVA SA SMLL CIEL3 CIELO SA MLCX
BPHA3 BRASIL PHARMA SA SMLL CMIG4 CEMIG-PREF MLCX
BRAP4 BRADESPAR SA -PR SMLL CPFE3 CPFL ENERGIA SA MLCX
BRIN3 BRASIL INSURANCE SMLL CPLE6 COPEL-PREF B MLCX
BRPR3 BR PROPERTIES SA SMLL CRUZ3 SOUZA CRUZ MLCX
BRSR6 BANRISUL-PREF B SMLL CSAN3 COSAN MLCX
BTOW3 B2W CIA DIGITAL SMLL CSNA3 SID NACIONAL MLCX
CSMG3 COPASA MG - ORD SMLL CTIP3 CETIP MLCX
CVCB3 CVC BRASIL OPERA SMLL ELET3 ELETROBRAS MLCX
CYRE3 CYRELA SMLL ELET6 ELETROBRAS-PR B MLCX
DIRR3 DIRECIONAL ENGEN SMLL EMBR3 EMBRAER MLCX
DTEX3 DURATEX SA SMLL ESTC3 ESTACIO MLCX
ECOR3 ECORODOVIAS SMLL FIBR3 FIBRIA CELULOSE MLCX
ELPL4 ELETROPAUL-PRF SMLL GETI3 AES TIETE MLCX
ENBR3 ENERGIAS DO BRAS SMLL GETI4 AES TIETE-PREF MLCX
EQTL3 EQUATORIAL E-ORD SMLL GGBR4 GERDAU-PREF MLCX
EVEN3 EVEN SMLL HYPE3 HYPERMARCAS SA MLCX
EZTC3 EZ TEC SMLL ITSA4 ITAUSA-PREF MLCX
FLRY3 FLEURY SA SMLL ITUB3 ITAU UNIBANCO MLCX
GFSA3 GAFISA SMLL ITUB4 ITAU UNIBAN-PREF MLCX
GOAU4 MET GERDAU-PREF SMLL JBSS3 JBS MLCX
GOLL4 GOL-PREF SMLL KLBN11 KLABIN SA - UNIT MLCX
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GRND3 GRENDENE SA SMLL KROT3 KROTON MLCX
HBOR3 HELBOR SMLL LAME3 LOJAS AMERIC MLCX
HGTX3 CIA HERING SMLL LAME4 LOJAS AMERIC-PRF MLCX
HRTP3 HRT PARTICIPACOE SMLL LREN3 LOJAS RENNER SA MLCX
IGTA3 IGUATEMI SMLL MDIA3 M DIAS BRANCO SA MLCX
IMCH3 IMC SMLL MULT3 MULTIPLAN MLCX
JSLG3 JSL SA SMLL NATU3 NATURA MLCX
LEVE3 METAL LEVE SMLL OIBR3 OI SA MLCX
LIGT3 LIGHT SA SMLL OIBR4 OI SA-PREF MLCX
LINX3 LINX SA SMLL PCAR4 PAO ACUCA-PREF MLCX
LPSB3 LOPES BRASIL SMLL PETR3 PETROBRAS MLCX
MGLU3 MAGAZINE LUIZA S SMLL PETR4 PETROBRAS-PREF MLCX
MILS3 MILLS ESTRUTURAS SMLL PSSA3 PORTO SEGURO SA MLCX
MPLU3 MULTIPLUS SA SMLL QUAL3 QUALICORP SA MLCX
MRFG3 MARFRIG GLO FOOD SMLL RADL3 RAIADROGASIL MLCX
MRVE3 MRV ENGENHARIA SMLL RENT3 LOCALIZA MLCX
MYPK3 IOCHP-MAXION SMLL SANB11 BANCO SANTA-UNIT MLCX
ODPV3 ODONTOPREV SMLL SBSP3 SABESP MLCX
PDGR3 PDG REALTY SMLL SUZB5 SUZANO PA-PREF A MLCX
POMO4 MARCOPOLO-PREF SMLL TAEE11 TRANSM ALIAN-UNI MLCX
QGEP3 QGEP PARTICIPACO SMLL TBLE3 TRACTEBEL MLCX
RAPT4 RANDON PART-PREF SMLL TIMP3 TIM PART MLCX
RLOG3 COSAN LOGISTICA SMLL TRPL4 CIA DE TRANSMISA MLCX
RSID3 ROSSI RESID SMLL UGPA3 ULTRAPAR MLCX
SEER3 SER EDUCACIONAL SMLL USIM3 USIMINAS MLCX
SLCE3 SLC AGRICOLA SA SMLL USIM5 USIMINAS-PREF A MLCX
SLED4 SARAIVA SA-PREF SMLL VALE3 VALE SA MLCX
SMLE3 SMILES SA SMLL VALE5 VALE SA-PF MLCX
SMTO3 SAO MARTINHO SMLL VIVT4 TELEF BRASI-PREF MLCX
STBP11 SANTOS BRAS-UNIT SMLL VVAR11 VIA VAREJO SA MLCX
SULA11 SUL AMERICA-UNIT SMLL WEGE3 WEG SA MLCX
TCSA3 TECNISA SMLL
TGMA3 TEGMA SMLL
TOTS3 TOTVS SA SMLL
VAGR3 VANGUARDA AGRO S SMLL
VLID3 VALID SA SMLL
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APÊNDICE B – Código no software R e
resultados dos testes estatísticos

Código escrito no software R, com aplicação dos seguintes pacotes:

• xlsx

• car

• plm

• lmtest

• tseries

• pastecs

• outliers



! i!

> # Dualidade 
> library(xlsx) 
> library(car) 
> library(plm) 
> library(lmtest) 
> library(tseries) 
> library(pastecs) 
> library(outliers) 
>  
> ls() 
 
> search() 
 [1] ".GlobalEnv"        "dual"              "dual"              "dual"              
"dual"              
 [6] "package:outliers"  "dual"              "dual"              
"package:pastecs"   "package:boot"      
[11] "package:tseries"   "package:lmtest"    "package:zoo"       
"package:plm"       "package:Formula"   
[16] "package:car"       "package:xlsx"      "package:xlsxjars"  
"package:rJava"     "tools:rstudio"     
[21] "package:stats"     "package:graphics"  "package:grDevices" 
"package:utils"     "package:datasets"  
[26] "package:methods"   "Autoloads"         "package:base"      
> remove(list=ls()) 
>  
> #Inserindo os dados 
> dual=read.xlsx('/Documents/Joyce/dual.xlsx', header=T, 
sheetName='coleta8') 
>  
> #Estatísticas descritivas 
> summary(dual) 
   COMPANHIA        ANO           QTOBIN        ROE            DUAL          
TAM          IDADE     
 Min.   :  1   Min.   :2009   Min.   :0    Min.   :-115   Min.   :0     
Min.   : 5    Min.   :43    
 1st Qu.: 32   1st Qu.:2010   1st Qu.:1    1st Qu.:   7   1st Qu.:0     
1st Qu.: 7    1st Qu.:54    
 Median : 62   Median :2011   Median :1    Median :  15   Median :0     
Median : 9    Median :58    
 Mean   : 62   Mean   :2011   Mean   :2    Mean   :  17   Mean   :0     
Mean   : 9    Mean   :58    
 3rd Qu.: 93   3rd Qu.:2012   3rd Qu.:2    3rd Qu.:  22   3rd Qu.:0     
3rd Qu.:10    3rd Qu.:61    
 Max.   :124   Max.   :2013   Max.   :9    Max.   : 196   Max.   :1     
Max.   :17    Max.   :74    
                              NA's   :58   NA's   :35     NA's   :245   
NA's   :231   NA's   :419   
   MULHERCON      NONEXEC        INDEP         EXCEO          CAP         
DIVIDA        INDICE     
 Min.   :0     Min.   :1     Min.   :0     Min.   :0     Min.   : 6   
Min.   :0.0   Min.   :0.00   
 1st Qu.:0     1st Qu.:1     1st Qu.:0     1st Qu.:0     1st Qu.: 8   
1st Qu.:0.1   1st Qu.:0.00   
 Median :0     Median :1     Median :0     Median :0     Median : 9   
Median :0.3   Median :0.00   
 Mean   :1     Mean   :1     Mean   :0     Mean   :0     Mean   : 9   
Mean   :0.3   Mean   :0.44   



! ii!

 3rd Qu.:1     3rd Qu.:1     3rd Qu.:0     3rd Qu.:0     3rd Qu.:10   
3rd Qu.:0.4   3rd Qu.:1.00   
 Max.   :2     Max.   :1     Max.   :1     Max.   :1     Max.   :13   
Max.   :0.7   Max.   :1.00   
 NA's   :295   NA's   :420   NA's   :276   NA's   :342   NA's   :63   
NA's   :17                   
>  
> attach(dual) 
The following objects are masked from dual (pos = 3): 
 
    ANO, CAP, COMPANHIA, DIVIDA, DUAL, EXCEO, IDADE, INDEP, INDICE, 
MULHERCON, NONEXEC, 
    QTOBIN, ROE, TAM 
 
The following objects are masked from dual (pos = 4): 
 
    ANO, CAP, COMPANHIA, DIVIDA, DUAL, EXCEO, IDADE, INDEP, INDICE, 
MULHERCON, NONEXEC, 
    QTOBIN, ROE, TAM 
 
The following objects are masked from dual (pos = 5): 
 
    ANO, CAP, COMPANHIA, DIVIDA, DUAL, EXCEO, IDADE, INDEP, INDICE, 
MULHERCON, NONEXEC, 
    QTOBIN, ROE, TAM 
 
The following objects are masked from dual (pos = 6): 
 
    ANO, CAP, COMPANHIA, DIVIDA, DUAL, EXCEO, IDADE, INDEP, INDICE, 
MULHERCON, NONEXEC, 
    QTOBIN, ROE, TAM 
 
The following objects are masked from dual (pos = 8): 
 
    ANO, CAP, COMPANHIA, DIVIDA, DUAL, EXCEO, IDADE, INDEP, INDICE, 
MULHERCON, NONEXEC, 
    QTOBIN, ROE, TAM 
 
The following objects are masked from dual (pos = 9): 
 
    ANO, CAP, COMPANHIA, DIVIDA, DUAL, EXCEO, IDADE, INDEP, INDICE, 
MULHERCON, NONEXEC, 
    QTOBIN, ROE, TAM 
 
> 
scores=cbind(ROE,QTOBIN,DUAL,TAM,IDADE,MULHERCON,NONEXEC,INDEP,EXCEO,CAP
,DIVIDA) 
> options(scipen=100) 
> options(digits=2) 
> a=stat.desc(scores) 
>  
> #Tabela de correlação 
> cortable=dual[,3:13] 
> cor(dual) 
          COMPANHIA ANO QTOBIN ROE DUAL TAM IDADE MULHERCON NONEXEC 
INDEP EXCEO CAP DIVIDA INDICE 



! iii!

COMPANHIA       1.0   0     NA  NA   NA  NA    NA        NA      NA    
NA    NA  NA     NA    0.1 
ANO             0.0   1     NA  NA   NA  NA    NA        NA      NA    
NA    NA  NA     NA    0.0 
QTOBIN           NA  NA      1  NA   NA  NA    NA        NA      NA    
NA    NA  NA     NA     NA 
ROE              NA  NA     NA   1   NA  NA    NA        NA      NA    
NA    NA  NA     NA     NA 
DUAL             NA  NA     NA  NA    1  NA    NA        NA      NA    
NA    NA  NA     NA     NA 
TAM              NA  NA     NA  NA   NA   1    NA        NA      NA    
NA    NA  NA     NA     NA 
IDADE            NA  NA     NA  NA   NA  NA     1        NA      NA    
NA    NA  NA     NA     NA 
MULHERCON        NA  NA     NA  NA   NA  NA    NA         1      NA    
NA    NA  NA     NA     NA 
NONEXEC          NA  NA     NA  NA   NA  NA    NA        NA       1    
NA    NA  NA     NA     NA 
INDEP            NA  NA     NA  NA   NA  NA    NA        NA      NA     
1    NA  NA     NA     NA 
EXCEO            NA  NA     NA  NA   NA  NA    NA        NA      NA    
NA     1  NA     NA     NA 
CAP              NA  NA     NA  NA   NA  NA    NA        NA      NA    
NA    NA   1     NA     NA 
DIVIDA           NA  NA     NA  NA   NA  NA    NA        NA      NA    
NA    NA  NA      1     NA 
INDICE          0.1   0     NA  NA   NA  NA    NA        NA      NA    
NA    NA  NA     NA    1.0 
>  
> # Teste de Outliers 
> chisq.out.test(dual[,3]) 
 
 chi-squared test for outlier 
 
data:  dual[, 3] 
X-squared = 31, p-value = 0.00000002103 
alternative hypothesis: highest value 8.75732 is an outlier 
 
> chisq.out.test(dual[,4]) 
 
 chi-squared test for outlier 
 
data:  dual[, 4] 
X-squared = 60, p-value = 0.0000000000000101 
alternative hypothesis: highest value 196.32877 is an outlier 
 
> chisq.out.test(dual[,5]) 
 
 chi-squared test for outlier 
 
data:  dual[, 5] 
X-squared = 5.9, p-value = 0.0149 
alternative hypothesis: highest value 1 is an outlier 
 
> chisq.out.test(dual[,6]) 
 
 chi-squared test for outlier 



! iv!

 
data:  dual[, 6] 
X-squared = 12, p-value = 0.0004299 
alternative hypothesis: highest value 17 is an outlier 
 
> chisq.out.test(dual[,7]) 
 
 chi-squared test for outlier 
 
data:  dual[, 7] 
X-squared = 8.9, p-value = 0.00279 
alternative hypothesis: highest value 74.5 is an outlier 
 
> chisq.out.test(dual[,8]) 
 
 chi-squared test for outlier 
 
data:  dual[, 8] 
X-squared = 4, p-value = 0.04449 
alternative hypothesis: highest value 2 is an outlier 
 
> chisq.out.test(dual[,9]) 
 
 chi-squared test for outlier 
 
data:  dual[, 9] 
X-squared = 8.4, p-value = 0.003714 
alternative hypothesis: lowest value 0.555555555555556 is an outlier 
 
> chisq.out.test(dual[,10]) 
 
 chi-squared test for outlier 
 
data:  dual[, 10] 
X-squared = 8.2, p-value = 0.004297 
alternative hypothesis: highest value 0.8889 is an outlier 
 
> chisq.out.test(dual[,11]) 
 
 chi-squared test for outlier 
 
data:  dual[, 11] 
X-squared = 8.6, p-value = 0.003445 
alternative hypothesis: highest value 1 is an outlier 
 
> chisq.out.test(dual[,12]) 
 
 chi-squared test for outlier 
 
data:  dual[, 12] 
X-squared = 11, p-value = 0.001154 
alternative hypothesis: highest value 12.84858 is an outlier 
 
> chisq.out.test(dual[,13]) 
 
 chi-squared test for outlier 
 



! v!

data:  dual[, 13] 
X-squared = 6.7, p-value = 0.009397 
alternative hypothesis: highest value 0.68886 is an outlier 
 
 
> ############### COM ROE 
>  
> ### APENAS COM DUALIDADE 
> #Rodando OLS 
> ols=lm(ROE ~ DUAL-1, data=dual) 
> summary(ols) 
 
Call: 
lm(formula = ROE ~ DUAL - 1, data = dual) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-115.13    3.78   10.99   20.81  179.33  
 
Coefficients: 
     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
DUAL    13.12       3.89    3.37  0.00083 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 29 on 374 degrees of freedom 
  (245 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.0295, Adjusted R-squared:  0.0269  
F-statistic: 11.3 on 1 and 374 DF,  p-value: 0.000834 
 
>  
> #Efeitos fixos com interceptos específicos para cada entidade 
> fixed=plm(ROE ~ DUAL, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="within") #within é efeitos fixos 
> summary(fixed) 
Oneway (individual) effect Within Model 
 
Call: 
plm(formula = ROE ~ DUAL, data = dual, model = "within", index = 
c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=99, T=1-5, N=375 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
-76.900  -2.760  -0.224   3.040  86.600  
 
Coefficients : 
     Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|) 
DUAL    0.844      3.338    0.25      0.8 
 
Total Sum of Squares:    44700 
Residual Sum of Squares: 44700 
R-Squared      :  0.000233  
      Adj. R-Squared :  0.000171  
F-statistic: 0.0639771 on 1 and 275 DF, p-value: 0.801 



! vi!

>  
> fixef(fixed) #Mostra os efeitos fixos - constantes para cada companhia 
      2       4       5       8      10      12      13      15      16      
17      18      19      21  
 29.601   4.108  17.818  17.494  28.716  24.719  19.234  39.334 -30.987  
-2.861   2.464   6.002   5.279  
     22      23      24      25      26      27      28      29      30      
31      32      33      34  
 13.103  10.809  18.443 -17.390   5.389  30.961   2.022 135.064  24.782  
21.628   8.510  69.927   2.908  
     35      36      37      39      41      42      43      44      45      
46      47      48      49  
 11.426  20.176  21.659  14.702  11.752  29.297  -2.780  23.896   9.639  
11.117  10.572  19.272  15.504  
     50      51      52      53      54      55      56      57      60      
61      62      65      66  
 31.202  -0.073   9.708  46.417  -8.771   7.413   6.771 -38.250  42.408 
-47.445   1.922  18.100  20.232  
     67      68      69      70      71      72      73      76      77      
78      79      80      81  
  1.348   9.596   8.001  16.047  50.671  14.117  15.500  30.801  19.430   
6.589  18.402 100.750  -6.042  
     82      83      84      85      86      87      88      89      90      
91      92      94      95  
 12.234   8.635  26.317  65.797  22.160  13.887  10.748 -22.824  11.515  
22.439  15.001  -0.226   4.667  
     96      97      99     100     101     106     107     108     109     
110     111     112     114  
 15.804  25.245   4.614   8.811  16.402   5.452  14.659  16.489   4.434  
19.905  27.055  15.265  11.764  
    115     116     117     118     120     121     122     124  
 23.268  15.112  15.550   2.715  15.126  10.638  18.810  16.959  
> pFtest(fixed,ols) #Testa para efeitos fixos - H0: OLS é melhor que 
efeitos fixos 
 
 F test for individual effects 
 
data:  ROE ~ DUAL 
F = 16, df1 = 99, df2 = 275, p-value < 0.00000000000000022 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #se p-valor é menor que 10%, efeitos fixos é melhor que OLS 
>  
> #Com efeitos aleatórios 
> random=plm(ROE ~ DUAL, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="random") #random é efeitos aleatórios 
> summary(random) 
Oneway (individual) effect Random Effect Model  
   (Swamy-Arora's transformation) 
 
Call: 
plm(formula = ROE ~ DUAL, data = dual, model = "random", index = 
c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=99, T=1-5, N=375 
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Effects: 
                var std.dev share 
idiosyncratic 162.6    12.8  0.28 
individual    425.7    20.6  0.72 
theta  :  
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
   0.47    0.66    0.73    0.70    0.73    0.73  
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
  -91.3    -4.2    -0.6     0.1     3.6    79.4  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value        Pr(>|t|)     
(Intercept)   15.970      2.254    7.09 0.0000000000069 *** 
DUAL          -0.626      3.053   -0.21            0.84     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    61400 
Residual Sum of Squares: 61400 
R-Squared      :  0.00132  
      Adj. R-Squared :  0.00131  
F-statistic: 0.243405 on 1 and 373 DF, p-value: 0.622 
>  
> #Decidindo entre efeitos fixos e aleatórios 
> phtest(fixed,random) #Teste de Hausman - se p-valor é menor que 10%, 
usa efeitos fixos. 
 
 Hausman Test 
 
data:  ROE ~ DUAL 
chisq = 1.2, df = 1, p-value = 0.2755 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 
 
>  
> #Decidindo sobre pooled regression 
> pool=plm(ROE ~ DUAL, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="pooling") #pooling é modelo pooling 
> summary(pool) 
Oneway (individual) effect Pooling Model 
 
Call: 
plm(formula = ROE ~ DUAL, data = dual, model = "pooling", index = 
c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=99, T=1-5, N=375 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
-132.00  -10.30   -1.76    5.16  163.00  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value            Pr(>|t|)     
(Intercept)    16.70       1.35   12.41 <0.0000000000000002 *** 
DUAL           -3.58       3.55   -1.01                0.31     
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--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    217000 
Residual Sum of Squares: 217000 
R-Squared      :  0.00272  
      Adj. R-Squared :  0.00271  
F-statistic: 1.01885 on 1 and 373 DF, p-value: 0.313 
>  
> #Teste Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) 
> plmtest(pool,type=c("bp")) #Se p-valor menor que 10%, efeitos 
aleatórios é apropriado, ou seja 
 
 Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) 
 
data:  ROE ~ DUAL 
chisq = 1317, df = 1, p-value < 0.00000000000000022 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #rejeita-se a hipótese de que não há efeito em painel. 
>  
> #Teste para correlação serial faz sentido apenas para séries longas 
> pbgtest(fixed) #Se p-valor maior que 10%, não há correlação serial 
 
 Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel 
models 
 
data:  ROE ~ DUAL 
chisq = 9.3, df = 1, p-value = 0.002245 
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors 
 
>  
> #Teste para tendências estocásticas 
> painel.set=plm.data(dual, index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
> adf.test(painel.set$ROE, k=2) #Problemas com NAs 
Error in adf.test(painel.set$ROE, k = 2) : NAs in x 
>  
> #Teste para presença de heterocedasticidade #se p-valor<10%, há 
presença de heterocedasticidade 
> bptest(ROE ~ DUAL + factor(COMPANHIA), data = dual, studentize=F) 
 
 Breusch-Pagan test 
 
data:  ROE ~ DUAL + factor(COMPANHIA) 
BP = 3109, df = 124, p-value < 0.00000000000000022 
 
>  
> #Controlando para heterocedasticidade em efeitos aleatórios 
> random=plm(ROE ~ DUAL, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="random") 
> coeftest(random) #Coeficientes originais 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value        Pr(>|t|)     
(Intercept)   15.970      2.254    7.09 0.0000000000069 *** 
DUAL          -0.626      3.053   -0.21            0.84     
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--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
> coeftest(random, vcovHC) #Coeficientes consistentes para 
heterocedasticidade 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)     
(Intercept)   15.970      2.307    6.92 0.000000000019 *** 
DUAL          -0.626      2.156   -0.29           0.77     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
>  
> shapiro.test(random$residuals) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  random$residuals 
W = 0.72, p-value < 0.00000000000000022 
 
>  
> ### COM DUALIDADE E OUTRAS VARIAVEIS SOBRE O CONSELHO 
> #Rodando OLS 
> ols=lm(ROE ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO-1, 
data=dual) 
> summary(ols) 
 
Call: 
lm(formula = ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO - 1, data = dual) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-98.86  -9.21  -1.86   6.52 124.42  
 
Coefficients: 
          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
DUAL        -2.257      7.860   -0.29  0.77465     
TAM         -0.520      1.140   -0.46  0.64921     
IDADE        0.625      0.301    2.08  0.04039 *   
MULHERCON    0.120      3.346    0.04  0.97157     
NONEXEC    -12.986     17.538   -0.74  0.46077     
INDEP      -16.152     12.131   -1.33  0.18608     
EXCEO      -25.709      7.571   -3.40  0.00099 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 24 on 99 degrees of freedom 
  (514 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.313, Adjusted R-squared:  0.265  
F-statistic: 6.45 on 7 and 99 DF,  p-value: 0.00000289 
 
>  
> #Efeitos fixos com interceptos específicos para cada entidade 
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> fixed=plm(ROE ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO, 
data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="within") #within é 
efeitos fixos 
> summary(fixed) 
Oneway (individual) effect Within Model 
 
Call: 
plm(formula = ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO, data = dual, model = "within", index = c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=58, T=1-5, N=106 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
 -22.10   -1.26    0.00    1.02   32.90  
 
Coefficients : 
          Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)     
DUAL         0.559      6.438    0.09  0.93123     
TAM         -1.451      2.508   -0.58  0.56604     
IDADE       -1.046      1.193   -0.88  0.38555     
MULHERCON   -3.284      3.924   -0.84  0.40746     
NONEXEC    -87.529     37.764   -2.32  0.02553 *   
INDEP      -23.128     26.575   -0.87  0.38921     
EXCEO      -21.576      5.953   -3.62  0.00079 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    5750 
Residual Sum of Squares: 3690 
R-Squared      :  0.358  
      Adj. R-Squared :  0.138  
F-statistic: 3.26499 on 7 and 41 DF, p-value: 0.00755 
>  
> fixef(fixed) #Mostra os efeitos fixos - constantes para cada companhia 
  5   8  10  13  17  19  27  28  31  32  34  35  36  39  42  43  45  46  
47  49  51  52  54  55  57  60  
165 165 187 184 151 169 198 161 181 178 144 171 184 171 182 159 194 162 
157 162 134 193 158 172  91 194  
 62  66  67  68  69  72  76  78  80  82  83  85  86  88  90  91  92  94  
95  96  99 100 101 107 108 109  
163 169 159 150 200 162 203 169 295 192 149 235 186 181 182 194 161 160 
195 168 195 161 188 191 196 174  
114 116 117 118 120 121  
176 187 229 166 187 177  
> pFtest(fixed,ols) #Testa para efeitos fixos - H0: OLS é melhor que 
efeitos fixos 
 
 F test for individual effects 
 
data:  ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
F = 10, df1 = 58, df2 = 41, p-value = 0.000000000002553 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #se p-valor é menor que 10%, efeitos fixos é melhor que OLS 
>  
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> #Com efeitos aleatórios 
> random=plm(ROE ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO, 
data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="random") #random é 
efeitos aleatórios 
> summary(random) 
Oneway (individual) effect Random Effect Model  
   (Swamy-Arora's transformation) 
 
Call: 
plm(formula = ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO, data = dual, model = "random", index = c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=58, T=1-5, N=106 
 
Effects: 
                 var std.dev share 
idiosyncratic  89.99    9.49  0.14 
individual    545.85   23.36  0.86 
theta  :  
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
   0.62    0.65    0.72    0.72    0.77    0.82  
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
  -42.8    -4.0    -1.3    -0.2     4.0    46.2  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)     
(Intercept)   48.052     42.543    1.13     0.26     
DUAL          -0.628      5.468   -0.11     0.91     
TAM           -0.324      1.350   -0.24     0.81     
IDADE          0.134      0.550    0.24     0.81     
MULHERCON     -0.607      2.922   -0.21     0.84     
NONEXEC      -34.795     23.169   -1.50     0.14     
INDEP        -16.923     13.682   -1.24     0.22     
EXCEO        -22.249      5.185   -4.29 0.000042 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    11200 
Residual Sum of Squares: 8830 
R-Squared      :  0.214  
      Adj. R-Squared :  0.198  
F-statistic: 3.80557 on 7 and 98 DF, p-value: 0.00107 
>  
> #Decidindo entre efeitos fixos e aleatórios 
> phtest(fixed,random) #Teste de Hausman - se p-valor é menor que 10%, 
usa efeitos fixos. 
 
 Hausman Test 
 
data:  ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
chisq = 5.3, df = 7, p-value = 0.6185 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 
 
>  
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> #Decidindo sobre pooled regression 
> pool=plm(ROE ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO, 
data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="pooling") #pooling é 
modelo pooling 
> summary(pool) 
Oneway (individual) effect Pooling Model 
 
Call: 
plm(formula = ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO, data = dual, model = "pooling", index = 
c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=58, T=1-5, N=106 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
 -98.40   -8.35   -2.13    6.80  124.00  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)    
(Intercept) -11.2967    37.2386   -0.30   0.7623    
DUAL         -1.5966     8.1910   -0.19   0.8459    
TAM          -0.4160     1.1951   -0.35   0.7286    
IDADE         0.7184     0.4322    1.66   0.0997 .  
MULHERCON    -0.0439     3.4048   -0.01   0.9897    
NONEXEC      -7.3832    25.5265   -0.29   0.7730    
INDEP       -16.2125    12.1882   -1.33   0.1865    
EXCEO       -26.2170     7.7882   -3.37   0.0011 ** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    66400 
Residual Sum of Squares: 56000 
R-Squared      :  0.157  
      Adj. R-Squared :  0.146  
F-statistic: 2.61541 on 7 and 98 DF, p-value: 0.0161 
>  
> #Teste Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) 
> plmtest(pool,type=c("bp")) #Se p-valor menor que 10%, efeitos 
aleatórios é apropriado, ou seja 
 
 Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) 
 
data:  ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
chisq = 6621, df = 1, p-value < 0.00000000000000022 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #rejeita-se a hipótese de que não há efeito em painel. 
>  
> #Teste para correlação serial faz sentido apenas para séries longas 
> pbgtest(fixed) #Se p-valor maior que 10%, não há correlação serial 
 
 Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel 
models 
 
data:  ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
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chisq = 3.9, df = 1, p-value = 0.04751 
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors 
 
>  
> #Teste para tendências estocásticas 
> painel.set=plm.data(dual, index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
> adf.test(painel.set$QTOBIN, k=2) #Problemas com NAs 
Error in adf.test(painel.set$QTOBIN, k = 2) : NAs in x 
>  
> #Teste para presença de heterocedasticidade #se p-valor<10%, há 
presença de heterocedasticidade 
> bptest(ROE ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO + 
factor(COMPANHIA), data = dual, studentize=F) 
 
 Breusch-Pagan test 
 
data:  ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO +     
factor(COMPANHIA) 
BP = 428, df = 130, p-value < 0.00000000000000022 
 
>  
> #Controlando para heterocedasticidade em efeitos aleatórios 
> random=plm(ROE ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO, 
data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="random") 
> coeftest(random) #Coeficientes originais 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   48.052     42.543    1.13     0.26     
DUAL          -0.628      5.468   -0.11     0.91     
TAM           -0.324      1.350   -0.24     0.81     
IDADE          0.134      0.550    0.24     0.81     
MULHERCON     -0.607      2.922   -0.21     0.84     
NONEXEC      -34.795     23.169   -1.50     0.14     
INDEP        -16.923     13.682   -1.24     0.22     
EXCEO        -22.249      5.185   -4.29 0.000042 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
> coeftest(random, vcovHC) #Coeficientes consistentes para 
heterocedasticidade 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)   48.052     30.469    1.58     0.12 
DUAL          -0.628      1.954   -0.32     0.75 
TAM           -0.324      0.832   -0.39     0.70 
IDADE          0.134      0.406    0.33     0.74 
MULHERCON     -0.607      1.922   -0.32     0.75 
NONEXEC      -34.795     27.461   -1.27     0.21 
INDEP        -16.923     10.606   -1.60     0.11 
EXCEO        -22.249     14.262   -1.56     0.12 
 
> shapiro.test(random$residuals) 
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 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  random$residuals 
W = 0.83, p-value = 0.000000001353 
 
>  
> ### COM DUALIDADE E TODAS AS OUTRAS VARIAVEIS DE CONTROLE 
> #Rodando OLS 
> ols=lm(ROE ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO+CAP+DIVIDA-
1, data=dual) 
> summary(ols) 
 
Call: 
lm(formula = ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO + CAP + DIVIDA - 1, data = dual) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-89.25 -10.80  -2.20   7.62 115.67  
 
Coefficients: 
          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
DUAL        -2.032      7.903   -0.26   0.7976    
TAM         -1.991      1.399   -1.42   0.1581    
IDADE        0.493      0.364    1.35   0.1794    
MULHERCON    2.685      3.533    0.76   0.4492    
NONEXEC    -18.345     18.247   -1.01   0.3174    
INDEP       -8.550     12.733   -0.67   0.5036    
EXCEO      -21.543      7.695   -2.80   0.0062 ** 
CAP          3.570      2.096    1.70   0.0919 .  
DIVIDA     -40.097     16.001   -2.51   0.0140 *  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 24 on 92 degrees of freedom 
  (519 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.363, Adjusted R-squared:   0.3  
F-statistic: 5.82 on 9 and 92 DF,  p-value: 0.00000219 
 
>  
> #Efeitos fixos com interceptos específicos para cada entidade 
> fixed=plm(ROE ~ 
DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO+CAP+DIVIDA, data=dual, 
index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="within") #within é efeitos fixos 
> summary(fixed) 
Oneway (individual) effect Within Model 
 
Call: 
plm(formula = ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO + CAP + DIVIDA, data = dual, model = "within",  
    index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=57, T=1-5, N=101 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
 -21.20   -1.39    0.00    1.54   26.00  
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Coefficients : 
          Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)     
DUAL         0.879      6.297    0.14  0.88978     
TAM         -1.368      2.574   -0.53  0.59836     
IDADE       -0.481      1.246   -0.39  0.70166     
MULHERCON   -0.455      4.180   -0.11  0.91390     
NONEXEC   -103.015     42.462   -2.43  0.02056 *   
INDEP      -12.404     28.966   -0.43  0.67111     
EXCEO      -24.286      5.974   -4.07  0.00026 *** 
CAP         -3.339      4.776   -0.70  0.48906     
DIVIDA     -77.493     37.426   -2.07  0.04584 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    5620 
Residual Sum of Squares: 2950 
R-Squared      :  0.475  
      Adj. R-Squared :  0.165  
F-statistic: 3.5179 on 9 and 35 DF, p-value: 0.00341 
>  
> fixef(fixed) #Mostra os efeitos fixos - constantes para cada companhia 
  5   8  10  13  17  19  27  28  31  32  34  35  36  39  42  43  45  46  
47  49  51  52  54  55  57  60  
195 194 237 225 171 200 251 181 232 190 177 200 231 198 222 192 213 178 
195 195 168 225 187 201 141 201  
 62  66  67  68  69  72  76  78  80  82  83  85  86  88  90  91  92  94  
95  96  99 101 107 108 109 114  
199 216 201 201 228 179 229 184 307 212 179 278 193 211 215 229 177 173 
209 206 228 213 203 198 212 198  
116 117 118 120 121  
213 265 193 222 193  
> pFtest(fixed,ols) #Testa para efeitos fixos - H0: OLS é melhor que 
efeitos fixos 
 
 F test for individual effects 
 
data:  ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO +  
... 
F = 10, df1 = 57, df2 = 35, p-value = 0.00000000006709 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #se p-valor é menor que 10%, efeitos fixos é melhor que OLS 
>  
> #Com efeitos aleatórios 
> random=plm(ROE ~ 
DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO+CAP+DIVIDA, data=dual, 
index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="random") #random é efeitos 
aleatórios 
> summary(random) 
Oneway (individual) effect Random Effect Model  
   (Swamy-Arora's transformation) 
 
Call: 
plm(formula = ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO + CAP + DIVIDA, data = dual, model = "random",  
    index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
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Unbalanced Panel: n=57, T=1-5, N=101 
 
Effects: 
                 var std.dev share 
idiosyncratic  84.37    9.19  0.13 
individual    559.61   23.66  0.87 
theta  :  
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
   0.64    0.64    0.74    0.73    0.78    0.83  
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
  -37.9    -4.0    -0.5    -0.1     4.4    40.6  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)     
(Intercept)   68.482     47.366    1.45    0.152     
DUAL          -0.495      5.356   -0.09    0.927     
TAM           -0.793      1.464   -0.54    0.589     
IDADE          0.252      0.566    0.45    0.657     
MULHERCON      1.533      3.087    0.50    0.621     
NONEXEC      -53.911     25.262   -2.13    0.036 *   
INDEP        -11.586     14.181   -0.82    0.416     
EXCEO        -22.599      5.117   -4.42 0.000028 *** 
CAP            0.661      2.594    0.25    0.799     
DIVIDA       -50.089     18.756   -2.67    0.009 **  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    10700 
Residual Sum of Squares: 7660 
R-Squared      :  0.282  
      Adj. R-Squared :  0.254  
F-statistic: 3.95757 on 9 and 91 DF, p-value: 0.000277 
>  
> #Decidindo entre efeitos fixos e aleatórios 
> phtest(fixed,random) #Teste de Hausman - se p-valor é menor que 10%, 
usa efeitos fixos. 
 
 Hausman Test 
 
data:  ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO +  
... 
chisq = 8.6, df = 9, p-value = 0.4797 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 
 
>  
> #Decidindo sobre pooled regression 
> pool=plm(ROE ~ 
DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO+CAP+DIVIDA, data=dual, 
index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="pooling") #pooling é modelo pooling 
> summary(pool) 
Oneway (individual) effect Pooling Model 
 
Call: 
plm(formula = ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
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    INDEP + EXCEO + CAP + DIVIDA, data = dual, model = "pooling",  
    index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=57, T=1-5, N=101 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
 -89.30  -11.10   -1.82    7.46  116.00  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)    
(Intercept)    4.910     42.896    0.11   0.9091    
DUAL          -2.285      8.246   -0.28   0.7824    
TAM           -2.011      1.417   -1.42   0.1594    
IDADE          0.463      0.451    1.03   0.3070    
MULHERCON      2.819      3.740    0.75   0.4529    
NONEXEC      -20.873     28.713   -0.73   0.4691    
INDEP         -8.589     12.806   -0.67   0.5041    
EXCEO        -21.362      7.896   -2.71   0.0081 ** 
CAP            3.504      2.185    1.60   0.1122    
DIVIDA       -40.556     16.580   -2.45   0.0164 *  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    65800 
Residual Sum of Squares: 50900 
R-Squared      :  0.226  
      Adj. R-Squared :  0.203  
F-statistic: 2.94496 on 9 and 91 DF, p-value: 0.0041 
>  
> #Teste Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) 
> plmtest(pool,type=c("bp")) #Se p-valor menor que 10%, efeitos 
aleatórios é apropriado, ou seja 
 
 Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) 
 
data:  ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO +  
... 
chisq = 6898, df = 1, p-value < 0.00000000000000022 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #rejeita-se a hipótese de que não há efeito em painel. 
>  
> #Teste para correlação serial faz sentido apenas para séries longas 
> pbgtest(fixed) #Se p-valor maior que 10%, não há correlação serial 
 
 Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel 
models 
 
data:  ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO +     
CAP + DIVIDA 
chisq = 6.8, df = 1, p-value = 0.009371 
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors 
 
>  
> #Teste para tendências estocásticas 
> painel.set=plm.data(dual, index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
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> adf.test(painel.set$ROE, k=2) #Problemas com NAs 
Error in adf.test(painel.set$ROE, k = 2) : NAs in x 
>  
> #Teste para presença de heterocedasticidade #se p-valor<10%, há 
presença de heterocedasticidade 
> bptest(ROE ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO+CAP+DIVIDA + 
factor(COMPANHIA), data = dual, studentize=F) 
 
 Breusch-Pagan test 
 
data:  ROE ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO +     
CAP + DIVIDA + factor(COMPANHIA) 
BP = 329, df = 132, p-value < 0.00000000000000022 
 
>  
> #Controlando para heterocedasticidade em efeitos aleatórios 
> random=plm(ROE ~ 
DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO+CAP+DIVIDA, data=dual, 
index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="random") 
> coeftest(random) #Coeficientes originais 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   68.482     47.366    1.45    0.152     
DUAL          -0.495      5.356   -0.09    0.927     
TAM           -0.793      1.464   -0.54    0.589     
IDADE          0.252      0.566    0.45    0.657     
MULHERCON      1.533      3.087    0.50    0.621     
NONEXEC      -53.911     25.262   -2.13    0.036 *   
INDEP        -11.586     14.181   -0.82    0.416     
EXCEO        -22.599      5.117   -4.42 0.000028 *** 
CAP            0.661      2.594    0.25    0.799     
DIVIDA       -50.089     18.756   -2.67    0.009 **  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
> coeftest(random, vcovHC) #Coeficientes consistentes para 
heterocedasticidade 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)   68.482     40.875    1.68    0.097 . 
DUAL          -0.495      2.421   -0.20    0.838   
TAM           -0.793      0.927   -0.86    0.394   
IDADE          0.252      0.385    0.66    0.513   
MULHERCON      1.533      2.196    0.70    0.487   
NONEXEC      -53.911     32.683   -1.65    0.102   
INDEP        -11.586     11.198   -1.03    0.304   
EXCEO        -22.599     12.885   -1.75    0.083 . 
CAP            0.661      1.625    0.41    0.685   
DIVIDA       -50.089     29.944   -1.67    0.098 . 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
>  
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> shapiro.test(random$residuals) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  random$residuals 
W = 0.89, p-value = 0.0000004606 
 
 
 
> ############### COM Q DE TOBIN 
>  
> ### APENAS COM DUALIDADE 
> #Rodando OLS 
> ols=lm(QTOBIN ~ DUAL-1, data=dual) 
> summary(ols) 
 
Call: 
lm(formula = QTOBIN ~ DUAL - 1, data = dual) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-0.512  0.945  1.181  1.778  8.757  
 
Coefficients: 
     Estimate Std. Error t value   Pr(>|t|)     
DUAL    1.444      0.284    5.08 0.00000059 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 2.1 on 373 degrees of freedom 
  (246 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.0648, Adjusted R-squared:  0.0623  
F-statistic: 25.8 on 1 and 373 DF,  p-value: 0.00000059 
 
>  
> #Efeitos fixos com interceptos específicos para cada entidade 
> fixed=plm(QTOBIN ~ DUAL, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="within") #within é efeitos fixos 
> summary(fixed) 
Oneway (individual) effect Within Model 
 
Call: 
plm(formula = QTOBIN ~ DUAL, data = dual, model = "within", index = 
c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=99, T=1-5, N=374 
 
Residuals : 
    Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max.  
-1.92000 -0.10900 -0.00583  0.11100  1.70000  
 
Coefficients : 
     Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|) 
DUAL  -0.0870     0.0994   -0.87     0.38 
 
Total Sum of Squares:    39.7 
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Residual Sum of Squares: 39.6 
R-Squared      :  0.00279  
      Adj. R-Squared :  0.00204  
F-statistic: 0.765571 on 1 and 274 DF, p-value: 0.382 
>  
> fixef(fixed) #Mostra os efeitos fixos - constantes para cada companhia 
   2    4    5    8   10   12   13   15   16   17   18   19   21   22   
23   24   25   26   27   28   29  
4.57 1.08 2.41 2.33 1.65 1.02 1.10 5.79 1.28 1.48 1.00 1.70 1.09 1.09 
0.94 1.02 1.34 1.18 2.72 0.82 5.14  
  30   31   32   33   34   35   36   37   39   41   42   43   44   45   
46   47   48   49   50   51   52  
1.16 1.55 0.85 7.05 1.14 0.93 1.47 2.95 1.35 1.54 2.24 0.65 1.12 1.21 
1.14 1.18 3.13 1.18 1.76 0.94 1.94  
  53   54   55   56   57   60   61   62   65   66   67   68   69   70   
71   72   73   76   77   78   79  
2.58 1.01 1.19 1.02 1.31 5.14 0.41 1.17 1.22 1.11 1.02 1.47 1.20 2.49 
2.23 1.62 1.17 2.91 2.82 1.26 2.77  
  80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   94   
95   96   97   99  100  101  106  
5.21 1.08 1.13 2.06 1.59 5.43 5.34 0.96 1.43 0.87 1.08 1.95 1.25 2.22 
1.99 1.27 2.30 1.33 1.04 1.10 1.23  
 107  108  109  110  111  112  114  115  116  117  118  120  121  122  
124  
1.78 1.16 0.86 1.23 2.15 1.22 1.41 4.36 1.29 1.95 1.04 1.46 1.25 2.45 
2.27  
> pFtest(fixed,ols) #Testa para efeitos fixos - H0: OLS é melhor que 
efeitos fixos 
 
 F test for individual effects 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL 
F = 111, df1 = 99, df2 = 274, p-value < 0.00000000000000022 
alternative hypothesis: significant effects 
 
>                   #se p-valor é menor que 10%, efeitos fixos é melhor 
que OLS 
>  
> #Com efeitos aleatórios 
> random=plm(QTOBIN ~ DUAL, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="random") #random é efeitos aleatórios 
> summary(random) 
Oneway (individual) effect Random Effect Model  
   (Swamy-Arora's transformation) 
 
Call: 
plm(formula = QTOBIN ~ DUAL, data = dual, model = "random", index = 
c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=99, T=1-5, N=374 
 
Effects: 
                var std.dev share 
idiosyncratic 0.144   0.380  0.09 
individual    1.492   1.222  0.91 
theta  :  
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   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
   0.70    0.82    0.86    0.84    0.86    0.86  
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
 -1.280  -0.186  -0.096  -0.007   0.066   2.420  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value            Pr(>|t|)     
(Intercept)   1.8386     0.1261   14.58 <0.0000000000000002 *** 
DUAL         -0.1088     0.0972   -1.12                0.26     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    56.9 
Residual Sum of Squares: 54.2 
R-Squared      :  0.0548  
      Adj. R-Squared :  0.0546  
F-statistic: 18.1895 on 1 and 372 DF, p-value: 0.0000254 
>  
> #Decidindo entre efeitos fixos e aleatórios 
> phtest(fixed,random) #Teste de Hausman - se p-valor é menor que 10%, 
usa efeitos fixos. 
 
 Hausman Test 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL 
chisq = 1.1, df = 1, p-value = 0.3037 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 
 
>  
> #Decidindo sobre pooled regression 
> pool=plm(QTOBIN ~ DUAL, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="pooling") #pooling é modelo pooling 
> summary(pool) 
Oneway (individual) effect Pooling Model 
 
Call: 
plm(formula = QTOBIN ~ DUAL, data = dual, model = "pooling",  
    index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=99, T=1-5, N=374 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
 -1.450  -0.711  -0.433   0.136   6.970  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value            Pr(>|t|)     
(Intercept)   1.7914     0.0709   25.28 <0.0000000000000002 *** 
DUAL         -0.3478     0.1865   -1.87               0.063 .   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    603 
Residual Sum of Squares: 598 
R-Squared      :  0.00926  
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      Adj. R-Squared :  0.00921  
F-statistic: 3.47834 on 1 and 372 DF, p-value: 0.063 
>  
> #Teste Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) 
> plmtest(pool,type=c("bp")) #Se p-valor menor que 10%, efeitos 
aleatórios é apropriado, ou seja 
 
 Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL 
chisq = 1901, df = 1, p-value < 0.00000000000000022 
alternative hypothesis: significant effects 
 
>                            #rejeita-se a hipótese de que não há efeito 
em painel. 
>  
> #Teste para correlação serial faz sentido apenas para séries longas 
> pbgtest(fixed) #Se p-valor maior que 10%, não há correlação serial 
 
 Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel 
models 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL 
chisq = 2.1, df = 1, p-value = 0.1452 
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors 
 
>  
> #Teste para tendências estocásticas 
> painel.set=plm.data(dual, index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
> adf.test(painel.set$QTOBIN, k=2) #Problemas com NAs 
Error in adf.test(painel.set$QTOBIN, k = 2) : NAs in x 
>  
> #Teste para presença de heterocedasticidade #se p-valor<10%, há 
presença de heterocedasticidade 
> bptest(QTOBIN ~ DUAL + factor(COMPANHIA), data = dual, studentize=F) 
 
 Breusch-Pagan test 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL + factor(COMPANHIA) 
BP = 1371, df = 124, p-value < 0.00000000000000022 
 
>  
> #Controlando para heterocedasticidade em efeitos aleatórios 
> random=plm(QTOBIN ~ DUAL, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="random") 
> coeftest(random) #Coeficientes originais 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value            Pr(>|t|)     
(Intercept)   1.8386     0.1261   14.58 <0.0000000000000002 *** 
DUAL         -0.1088     0.0972   -1.12                0.26     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
> coeftest(random, vcovHC) #Coeficientes consistentes para 
heterocedasticidade 
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t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value            Pr(>|t|)     
(Intercept)    1.839      0.130   14.20 <0.0000000000000002 *** 
DUAL          -0.109      0.052   -2.09               0.037 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
> shapiro.test(random$residuals) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  random$residuals 
W = 0.74, p-value < 0.00000000000000022 
 
>  
> ### COM DUALIDADE E OUTRAS VARIAVEIS SOBRE O CONSELHO 
> #Rodando OLS 
> ols=lm(QTOBIN ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO-1, 
data=dual) 
> summary(ols) 
 
Call: 
lm(formula = QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO - 1, data = dual) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-1.330 -0.583 -0.214  0.214  4.367  
 
Coefficients: 
          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
DUAL       -0.2535     0.3458   -0.73    0.465   
TAM        -0.0576     0.0502   -1.15    0.254   
IDADE       0.0161     0.0132    1.22    0.227   
MULHERCON  -0.2652     0.1479   -1.79    0.076 . 
NONEXEC     1.6679     0.7813    2.13    0.035 * 
INDEP      -0.3167     0.5379   -0.59    0.557   
EXCEO      -0.4199     0.3332   -1.26    0.211   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 1.1 on 98 degrees of freedom 
  (515 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.718, Adjusted R-squared:  0.697  
F-statistic: 35.6 on 7 and 98 DF,  p-value: <0.0000000000000002 
 
>  
> #Efeitos fixos com interceptos específicos para cada entidade 
> fixed=plm(QTOBIN ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO, 
data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="within") #within é 
efeitos fixos 
> summary(fixed) 
Oneway (individual) effect Within Model 
 
Call: 
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plm(formula = QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO, data = dual, model = "within", index = c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=58, T=1-5, N=105 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
-1.0200 -0.0472  0.0000  0.0445  1.0200  
 
Coefficients : 
          Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|) 
DUAL       -0.1120     0.2533   -0.44     0.66 
TAM        -0.0258     0.1019   -0.25     0.80 
IDADE      -0.0381     0.0471   -0.81     0.42 
MULHERCON  -0.1710     0.1543   -1.11     0.27 
NONEXEC    -0.4395     1.5081   -0.29     0.77 
INDEP      -0.7562     1.1008   -0.69     0.50 
EXCEO       0.0640     0.2333    0.27     0.79 
 
Total Sum of Squares:    5.85 
Residual Sum of Squares: 5.52 
R-Squared      :  0.0558  
      Adj. R-Squared :  0.0213  
F-statistic: 0.337935 on 7 and 40 DF, p-value: 0.932 
>  
> fixef(fixed) #Mostra os efeitos fixos - constantes para cada companhia 
  5   8  10  13  17  19  27  28  31  32  34  35  36  39  42  43  45  46  
47  49  51  52  54  55  57  60  
4.8 5.3 4.7 4.5 4.2 5.2 6.2 4.0 4.5 4.3 4.1 4.1 4.6 4.2 5.2 3.6 4.7 4.4 
3.9 4.0 4.0 4.4 4.4 4.4 4.1 8.2  
 62  66  67  68  69  72  76  78  80  82  83  85  86  88  90  91  92  94  
95  96  99 100 101 107 108 109  
4.1 4.0 4.1 4.3 5.4 4.9 6.5 4.8 6.8 4.9 5.1 7.8 8.6 4.8 4.6 5.1 4.1 5.3 
4.8 4.4 4.3 4.3 4.9 4.9 4.7 4.2  
114 116 117 118 120 121  
4.6 4.1 6.2 4.0 4.2 4.7  
> pFtest(fixed,ols) #Testa para efeitos fixos - H0: OLS é melhor que 
efeitos fixos 
 
 F test for individual effects 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
F = 13, df1 = 58, df2 = 40, p-value = 0.0000000000000715 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #se p-valor é menor que 10%, efeitos fixos é melhor que OLS 
>  
> #Com efeitos aleatórios 
> random=plm(QTOBIN ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO, 
data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="random") #random é 
efeitos aleatórios 
> summary(random) 
Oneway (individual) effect Random Effect Model  
   (Swamy-Arora's transformation) 
 
Call: 
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plm(formula = QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO, data = dual, model = "random", index = c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=58, T=1-5, N=105 
 
Effects: 
                var std.dev share 
idiosyncratic 0.138   0.372  0.12 
individual    1.057   1.028  0.88 
theta  :  
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
   0.66    0.66    0.75    0.75    0.80    0.84  
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
 -0.405  -0.173  -0.095  -0.002   0.030   1.870  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|) 
(Intercept)  2.82591    1.74290    1.62     0.11 
DUAL        -0.20851    0.21144   -0.99     0.33 
TAM         -0.03753    0.05486   -0.68     0.50 
IDADE       -0.01209    0.02257   -0.54     0.59 
MULHERCON   -0.14610    0.11470   -1.27     0.21 
NONEXEC      0.12383    0.92066    0.13     0.89 
INDEP       -0.51505    0.56350   -0.91     0.36 
EXCEO       -0.00961    0.19963   -0.05     0.96 
 
Total Sum of Squares:    14.3 
Residual Sum of Squares: 12.5 
R-Squared      :  0.129  
      Adj. R-Squared :  0.119  
F-statistic: 2.05359 on 7 and 97 DF, p-value: 0.0559 
>  
> #Decidindo entre efeitos fixos e aleatórios 
> phtest(fixed,random) #Teste de Hausman - se p-valor é menor que 10%, 
usa efeitos fixos. 
 
 Hausman Test 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
chisq = 2.2, df = 7, p-value = 0.9485 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 
 
>  
> #Decidindo sobre pooled regression 
> pool=plm(QTOBIN ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO, 
data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="pooling") #pooling é 
modelo pooling 
> summary(pool) 
Oneway (individual) effect Pooling Model 
 
Call: 
plm(formula = QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO, data = dual, model = "pooling", index = 
c("COMPANHIA",  
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    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=58, T=1-5, N=105 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
 -1.180  -0.599  -0.271   0.147   4.300  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|) 
(Intercept)  1.59871    1.63110    0.98     0.33 
DUAL        -0.34713    0.35882   -0.97     0.34 
TAM         -0.07242    0.05242   -1.38     0.17 
IDADE        0.00283    0.01896    0.15     0.88 
MULHERCON   -0.24250    0.14976   -1.62     0.11 
NONEXEC      0.87858    1.12215    0.78     0.44 
INDEP       -0.31017    0.53809   -0.58     0.57 
EXCEO       -0.34840    0.34114   -1.02     0.31 
 
Total Sum of Squares:    115 
Residual Sum of Squares: 106 
R-Squared      :  0.0746  
      Adj. R-Squared :  0.0689  
F-statistic: 1.1176 on 7 and 97 DF, p-value: 0.358 
>  
> #Teste Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) 
> plmtest(pool,type=c("bp")) #Se p-valor menor que 10%, efeitos 
aleatórios é apropriado, ou seja 
 
 Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
chisq = 5072, df = 1, p-value < 0.00000000000000022 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #rejeita-se a hipótese de que não há efeito em painel. 
>  
> #Teste para correlação serial faz sentido apenas para séries longas 
> pbgtest(fixed) #Se p-valor maior que 10%, não há correlação serial 
 
 Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel 
models 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
chisq = 33, df = 1, p-value = 0.000000008725 
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors 
 
>  
> #Teste para tendências estocásticas 
> painel.set=plm.data(dual, index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
> adf.test(painel.set$QTOBIN, k=2) #Problemas com NAs 
Error in adf.test(painel.set$QTOBIN, k = 2) : NAs in x 
>  
> #Teste para presença de heterocedasticidade #se p-valor<10%, há 
presença de heterocedasticidade 
> bptest(QTOBIN ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO + 
factor(COMPANHIA), data = dual, studentize=F) 
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 Breusch-Pagan test 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
+     factor(COMPANHIA) 
BP = 586, df = 130, p-value < 0.00000000000000022 
 
>  
> #Controlando para heterocedasticidade em efeitos aleatórios 
> random=plm(QTOBIN ~ DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO, 
data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="random") 
> coeftest(random) #Coeficientes originais 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  2.82591    1.74290    1.62     0.11 
DUAL        -0.20851    0.21144   -0.99     0.33 
TAM         -0.03753    0.05486   -0.68     0.50 
IDADE       -0.01209    0.02257   -0.54     0.59 
MULHERCON   -0.14610    0.11470   -1.27     0.21 
NONEXEC      0.12383    0.92066    0.13     0.89 
INDEP       -0.51505    0.56350   -0.91     0.36 
EXCEO       -0.00961    0.19963   -0.05     0.96 
 
> coeftest(random, vcovHC) #Coeficientes consistentes para 
heterocedasticidade 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)  2.82591    1.58650    1.78    0.078 . 
DUAL        -0.20851    0.11682   -1.78    0.077 . 
TAM         -0.03753    0.02831   -1.33    0.188   
IDADE       -0.01209    0.01891   -0.64    0.524   
MULHERCON   -0.14610    0.09515   -1.54    0.128   
NONEXEC      0.12383    0.74950    0.17    0.869   
INDEP       -0.51505    0.38830   -1.33    0.188   
EXCEO       -0.00961    0.07105   -0.14    0.893   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
> shapiro.test(random$residuals) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  random$residuals 
W = 0.67, p-value = 0.00000000000005086 
 
>  
> ### COM DUALIDADE E TODAS AS OUTRAS VARIAVEIS DE CONTROLE 
> #Rodando OLS 
> ols=lm(QTOBIN ~ 
DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO+CAP+DIVIDA-1, data=dual) 
> summary(ols) 
 
Call: 
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lm(formula = QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO + CAP + DIVIDA - 1, data = dual) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-1.246 -0.631 -0.190  0.254  3.915  
 
Coefficients: 
          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
DUAL       -0.1978     0.3517   -0.56    0.575   
TAM        -0.0879     0.0623   -1.41    0.161   
IDADE       0.0171     0.0162    1.05    0.294   
MULHERCON  -0.2084     0.1572   -1.33    0.188   
NONEXEC     1.7846     0.8120    2.20    0.030 * 
INDEP      -0.2588     0.5666   -0.46    0.649   
EXCEO      -0.3195     0.3424   -0.93    0.353   
CAP         0.0586     0.0933    0.63    0.531   
DIVIDA     -1.6305     0.7121   -2.29    0.024 * 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 1.1 on 92 degrees of freedom 
  (519 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.731, Adjusted R-squared:  0.705  
F-statistic: 27.8 on 9 and 92 DF,  p-value: <0.0000000000000002 
 
>  
> #Efeitos fixos com interceptos específicos para cada entidade 
> fixed=plm(QTOBIN ~ 
DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO+CAP+DIVIDA, data=dual, 
index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="within") #within é efeitos fixos 
> summary(fixed) 
Oneway (individual) effect Within Model 
 
Call: 
plm(formula = QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO + CAP + DIVIDA, data = dual, model = "within",  
    index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=57, T=1-5, N=101 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
-0.9420 -0.0328  0.0000  0.0336  0.9420  
 
Coefficients : 
          Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)    
DUAL       -0.0363     0.2407   -0.15   0.8808    
TAM         0.0135     0.0984    0.14   0.8918    
IDADE      -0.0131     0.0476   -0.28   0.7848    
MULHERCON  -0.0899     0.1598   -0.56   0.5771    
NONEXEC     0.5377     1.6229    0.33   0.7424    
INDEP      -0.3447     1.1071   -0.31   0.7574    
EXCEO       0.1046     0.2283    0.46   0.6497    
CAP         0.5432     0.1825    2.98   0.0053 ** 
DIVIDA     -1.1875     1.4304   -0.83   0.4120    
--- 
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Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    5.83 
Residual Sum of Squares: 4.31 
R-Squared      :  0.261  
      Adj. R-Squared :  0.0903  
F-statistic: 1.36993 on 9 and 35 DF, p-value: 0.239 
>  
> fixef(fixed) #Mostra os efeitos fixos - constantes para cada companhia 
      5       8      10      13      17      19      27      28      31      
32      34      35      36  
-2.2139 -1.4113 -2.2445 -4.4353 -2.3450 -3.1060 -1.5829 -3.6006 -3.0279 
-3.4974 -3.3665 -2.9291 -2.8053  
     39      42      43      45      46      47      49      51      52      
54      55      57      60  
-2.9878 -1.8542 -4.2211 -3.2056 -2.8145 -2.3107 -2.2878 -3.3948 -2.4893 
-2.2710 -3.8727 -2.4535  0.7849  
     62      66      67      68      69      72      76      78      80      
82      83      85      86  
-3.1152 -4.6396 -3.6289 -1.9096 -2.5945 -1.9383 -1.0641 -1.8726 -0.4703 
-2.5755 -2.1325 -0.0075  1.0741  
     88      90      91      92      94      95      96      99     101     
107     108     109     114  
-3.4464 -5.0486 -1.8829 -3.2575 -2.0495 -2.6592 -1.9119 -2.1207 -3.1374 
-2.2295 -3.0916 -2.9988 -3.5840  
    116     117     118     120     121  
-3.1454 -2.2782 -3.8080 -5.0292 -4.1815  
> pFtest(fixed,ols) #Testa para efeitos fixos - H0: OLS é melhor que 
efeitos fixos 
 
 F test for individual effects 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
+  ... 
F = 14, df1 = 57, df2 = 35, p-value = 0.0000000000004933 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #se p-valor é menor que 10%, efeitos fixos é melhor que OLS 
>  
> #Com efeitos aleatórios 
> random=plm(QTOBIN ~ 
DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO+CAP+DIVIDA, data=dual, 
index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="random") #random é efeitos 
aleatórios 
> summary(random) 
Oneway (individual) effect Random Effect Model  
   (Swamy-Arora's transformation) 
 
Call: 
plm(formula = QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO + CAP + DIVIDA, data = dual, model = "random",  
    index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=57, T=1-5, N=101 
 
Effects: 
                var std.dev share 
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idiosyncratic 0.123   0.351   0.1 
individual    1.105   1.051   0.9 
theta  :  
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
   0.68    0.68    0.77    0.76    0.81    0.85  
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
 -0.393  -0.164  -0.070  -0.002   0.060   1.700  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)   
(Intercept)   1.5779     1.9451    0.81    0.419   
DUAL         -0.1856     0.2052   -0.90    0.368   
TAM          -0.0781     0.0586   -1.33    0.186   
IDADE        -0.0112     0.0234   -0.48    0.633   
MULHERCON    -0.1089     0.1207   -0.90    0.369   
NONEXEC       0.2438     1.0051    0.24    0.809   
INDEP        -0.4416     0.5809   -0.76    0.449   
EXCEO         0.0188     0.1953    0.10    0.924   
CAP           0.1994     0.1049    1.90    0.060 . 
DIVIDA       -1.4197     0.7683   -1.85    0.068 . 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    13 
Residual Sum of Squares: 10.6 
R-Squared      :  0.181  
      Adj. R-Squared :  0.163  
F-statistic: 2.23026 on 9 and 91 DF, p-value: 0.0268 
>  
> #Decidindo entre efeitos fixos e aleatórios 
> phtest(fixed,random) #Teste de Hausman - se p-valor é menor que 10%, 
usa efeitos fixos. 
 
 Hausman Test 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
+  ... 
chisq = 7.3, df = 9, p-value = 0.6013 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 
 
>  
> #Decidindo sobre pooled regression 
> pool=plm(QTOBIN ~ 
DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO+CAP+DIVIDA, data=dual, 
index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="pooling") #pooling é modelo pooling 
> summary(pool) 
Oneway (individual) effect Pooling Model 
 
Call: 
plm(formula = QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC +  
    INDEP + EXCEO + CAP + DIVIDA, data = dual, model = "pooling",  
    index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=57, T=1-5, N=101 
 



! xxxi!

Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
 -1.170  -0.574  -0.293   0.237   3.820  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)    
(Intercept)  3.03835    1.88234    1.61     0.11    
DUAL        -0.35395    0.36183   -0.98     0.33    
TAM         -0.10035    0.06220   -1.61     0.11    
IDADE       -0.00149    0.01977   -0.08     0.94    
MULHERCON   -0.12532    0.16413   -0.76     0.45    
NONEXEC      0.22013    1.25995    0.17     0.86    
INDEP       -0.28339    0.56195   -0.50     0.62    
EXCEO       -0.20767    0.34648   -0.60     0.55    
CAP          0.01773    0.09587    0.18     0.85    
DIVIDA      -1.91444    0.72753   -2.63     0.01 ** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    113 
Residual Sum of Squares: 98.1 
R-Squared      :  0.135  
      Adj. R-Squared :  0.121  
F-statistic: 1.57546 on 9 and 91 DF, p-value: 0.134 
>  
> #Teste Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) 
> plmtest(pool,type=c("bp")) #Se p-valor menor que 10%, efeitos 
aleatórios é apropriado, ou seja 
 
 Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
+  ... 
chisq = 5368, df = 1, p-value < 0.00000000000000022 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #rejeita-se a hipótese de que não há efeito em painel. 
>  
> #Teste para correlação serial faz sentido apenas para séries longas 
> pbgtest(fixed) #Se p-valor maior que 10%, não há correlação serial 
 
 Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel 
models 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
+     CAP + DIVIDA 
chisq = 33, df = 1, p-value = 0.00000001084 
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors 
 
>  
> #Teste para tendências estocásticas 
> painel.set=plm.data(dual, index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
> adf.test(painel.set$QTOBIN, k=2) #Problemas com NAs 
Error in adf.test(painel.set$QTOBIN, k = 2) : NAs in x 
>  
> #Teste para presença de heterocedasticidade #se p-valor<10%, há 
presença de heterocedasticidade 
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> bptest(QTOBIN ~ 
DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO+CAP+DIVIDA + 
factor(COMPANHIA), data = dual, studentize=F) 
 
 Breusch-Pagan test 
 
data:  QTOBIN ~ DUAL + TAM + IDADE + MULHERCON + NONEXEC + INDEP + EXCEO 
+     CAP + DIVIDA + factor(COMPANHIA) 
BP = 577, df = 132, p-value < 0.00000000000000022 
 
>  
> #Controlando para heterocedasticidade em efeitos aleatórios 
> random=plm(QTOBIN ~ 
DUAL+TAM+IDADE+MULHERCON+NONEXEC+INDEP+EXCEO+CAP+DIVIDA, data=dual, 
index=c("COMPANHIA", "ANO"), model="random") 
> coeftest(random) #Coeficientes originais 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)   1.5779     1.9451    0.81    0.419   
DUAL         -0.1856     0.2052   -0.90    0.368   
TAM          -0.0781     0.0586   -1.33    0.186   
IDADE        -0.0112     0.0234   -0.48    0.633   
MULHERCON    -0.1089     0.1207   -0.90    0.369   
NONEXEC       0.2438     1.0051    0.24    0.809   
INDEP        -0.4416     0.5809   -0.76    0.449   
EXCEO         0.0188     0.1953    0.10    0.924   
CAP           0.1994     0.1049    1.90    0.060 . 
DIVIDA       -1.4197     0.7683   -1.85    0.068 . 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
> coeftest(random, vcovHC) #Coeficientes consistentes para 
heterocedasticidade 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)   1.5779     2.0625    0.77    0.446   
DUAL         -0.1856     0.0902   -2.06    0.043 * 
TAM          -0.0781     0.0377   -2.07    0.041 * 
IDADE        -0.0112     0.0193   -0.58    0.562   
MULHERCON    -0.1089     0.1040   -1.05    0.298   
NONEXEC       0.2438     0.9946    0.25    0.807   
INDEP        -0.4416     0.4027   -1.10    0.276   
EXCEO         0.0188     0.0893    0.21    0.834   
CAP           0.1994     0.0953    2.09    0.039 * 
DIVIDA       -1.4197     0.8481   -1.67    0.098 . 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
> shapiro.test(random$residuals) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  random$residuals 



! xxxiii!

W = 0.72, p-value = 0.000000000001142 
 
 
 
########## Há tamanho ótimo para o conselho de administração? 
> #Rodando OLS 
> ols=lm(ROE ~ TAM^2-1, data=dual) 
> summary(ols) 
 
Call: 
lm(formula = ROE ~ TAM^2 - 1, data = dual) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-128.83  -10.30   -0.54    7.92  162.21  
 
Coefficients: 
    Estimate Std. Error t value            Pr(>|t|)     
TAM    1.712      0.135    12.7 <0.0000000000000002 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 24 on 388 degrees of freedom 
  (231 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.293, Adjusted R-squared:  0.291  
F-statistic:  161 on 1 and 388 DF,  p-value: <0.0000000000000002 
 
>  
> #Efeitos fixos com interceptos específicos para cada entidade 
> fixed=plm(ROE ~ TAM^2, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="within") #within é efeitos fixos 
> summary(fixed) 
Oneway (individual) effect Within Model 
 
Call: 
plm(formula = ROE ~ TAM^2, data = dual, model = "within", index = 
c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=99, T=1-5, N=389 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
-76.000  -2.990  -0.216   3.360  86.100  
 
Coefficients : 
    Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)   
TAM    1.458      0.873    1.67    0.096 . 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    46400 
Residual Sum of Squares: 45900 
R-Squared      :  0.00956  
      Adj. R-Squared :  0.0071  
F-statistic: 2.78924 on 1 and 289 DF, p-value: 0.096 
>  
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> fixef(fixed) #Mostra os efeitos fixos - constantes para cada companhia 
     2      4      5      8     10     12     13     15     16     17     
18     19     21     22     23  
 16.11 -17.76  10.48   9.51  14.14  14.80   6.40  30.59 -41.81 -12.09 -
10.66  -9.16  -9.84   3.38   1.57  
    24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     
34     35     36     37     39  
  5.39 -27.17 -10.65  16.38 -15.47 120.48   4.37  11.42  -4.61  57.68  -
9.44  -1.24  11.18   7.08   4.76  
    41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     
51     52     53     54     55  
 -1.66  19.97 -14.21   9.19  -7.86   0.37   0.37   9.07   7.02  19.54 -
13.19  -4.00  31.13 -11.40  -5.71  
    56     57     60     61     62     65     66     67     68     69     
70     71     72     73     76  
 -8.10 -50.79  32.20 -57.65 -12.17   9.35   1.86 -13.65   2.94  -9.49   
2.93  37.14   6.83  -0.25  20.23  
    77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     
87     88     89     90     91  
 12.98  -2.16   8.20  92.49 -17.49   0.26  -0.73   8.82  55.30   9.52  -
5.58  -9.37 -33.03  -2.02  15.82  
    92     94     95     96     97     99    100    101    106    107    
108    109    110    111    112  
  5.30 -13.35  -8.45   8.68  14.14  -3.78  -3.14   2.11  -4.75   1.54   
3.24  -8.98   3.87  13.93   8.09  
   114    115    116    117    118    120    121    122    124  
 -0.48  13.48   1.41   3.30 -10.99  -0.62  -6.53   8.60   6.02  
> pFtest(fixed,ols) #Testa para efeitos fixos - H0: OLS é melhor que 
efeitos fixos 
 
 F test for individual effects 
 
data:  ROE ~ TAM^2 
F = 12, df1 = 99, df2 = 289, p-value < 0.00000000000000022 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #se p-valor é menor que 10%, efeitos fixos é melhor que OLS 
>  
> #Com efeitos aleatórios 
> random=plm(ROE ~ TAM^2, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="random") #random é efeitos aleatórios 
> summary(random) 
Oneway (individual) effect Random Effect Model  
   (Swamy-Arora's transformation) 
 
Call: 
plm(formula = ROE ~ TAM^2, data = dual, model = "random", index = 
c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=99, T=1-5, N=389 
 
Effects: 
                var std.dev share 
idiosyncratic 158.9    12.6  0.28 
individual    413.7    20.3  0.72 
theta  :  
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   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
   0.47    0.70    0.73    0.71    0.73    0.73  
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
  -91.0    -4.2    -0.5     0.0     3.7    79.2  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)   
(Intercept)   10.580      6.101    1.73    0.084 . 
TAM            0.638      0.659    0.97    0.334   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    62900 
Residual Sum of Squares: 62800 
R-Squared      :  0.00311  
      Adj. R-Squared :  0.00309  
F-statistic: 1.12495 on 1 and 387 DF, p-value: 0.29 
>  
> #Decidindo entre efeitos fixos e aleatórios 
> phtest(fixed,random) #Teste de Hausman - se p-valor é menor que 10%, 
usa efeitos fixos. 
 
 Hausman Test 
 
data:  ROE ~ TAM^2 
chisq = 2.1, df = 1, p-value = 0.1521 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 
 
>  
> #Decidindo sobre pooled regression 
> pool=plm(ROE ~ TAM^2, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="pooling") #pooling é modelo pooling 
> summary(pool) 
Oneway (individual) effect Pooling Model 
 
Call: 
plm(formula = ROE ~ TAM^2, data = dual, model = "pooling", index = 
c("COMPANHIA",  
    "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=99, T=1-5, N=389 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
-132.00   -9.57   -2.25    5.15  163.00  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)     
(Intercept)    19.36       4.75    4.08 0.000055 *** 
TAM            -0.34       0.52   -0.65     0.51     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    220000 
Residual Sum of Squares: 219000 



! xxxvi!

R-Squared      :  0.0011  
      Adj. R-Squared :  0.0011  
F-statistic: 0.427406 on 1 and 387 DF, p-value: 0.514 
>  
> #Teste Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) 
> plmtest(pool,type=c("bp")) #Se p-valor menor que 10%, efeitos 
aleatórios é apropriado, ou seja 
 
 Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) 
 
data:  ROE ~ TAM^2 
chisq = 1269, df = 1, p-value < 0.00000000000000022 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #rejeita-se a hipótese de que não há efeito em painel. 
>  
> #Teste para correlação serial faz sentido apenas para séries longas 
> pbgtest(fixed) #Se p-valor maior que 10%, não há correlação serial 
 
 Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel 
models 
 
data:  ROE ~ TAM^2 
chisq = 11, df = 1, p-value = 0.0009644 
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors 
 
>  
> #Teste para presença de heterocedasticidade #se p-valor<10%, há 
presença de heterocedasticidade 
> bptest(ROE ~ TAM^2 + factor(COMPANHIA), data = dual, studentize=F) 
 
 Breusch-Pagan test 
 
data:  ROE ~ TAM^2 + factor(COMPANHIA) 
BP = 3068, df = 124, p-value < 0.00000000000000022 
 
>  
> #Controlando para heterocedasticidade em efeitos aleatórios 
> random=plm(ROE ~ TAM^2, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="random") 
> coeftest(random) #Coeficientes originais 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)   10.580      6.101    1.73    0.084 . 
TAM            0.638      0.659    0.97    0.334   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
> coeftest(random, vcovHC) #Coeficientes consistentes para 
heterocedasticidade 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)   10.580      5.407    1.96    0.051 . 
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TAM            0.638      0.545    1.17    0.242   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
>  
>  
>  
> #Rodando OLS 
> ols=lm(QTOBIN ~ TAM^2-1, data=dual) 
> summary(ols) 
 
Call: 
lm(formula = QTOBIN ~ TAM^2 - 1, data = dual) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-1.915 -0.682 -0.170  0.547  7.340  
 
Coefficients: 
    Estimate Std. Error t value            Pr(>|t|)     
TAM  0.17720    0.00775    22.9 <0.0000000000000002 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 1.4 on 387 degrees of freedom 
  (232 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.575, Adjusted R-squared:  0.574  
F-statistic:  523 on 1 and 387 DF,  p-value: <0.0000000000000002 
 
>  
> #Efeitos fixos com interceptos específicos para cada entidade 
> fixed=plm(QTOBIN ~ TAM^2, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="within") #within é efeitos fixos 
> summary(fixed) 
Oneway (individual) effect Within Model 
 
Call: 
plm(formula = QTOBIN ~ TAM^2, data = dual, model = "within",  
    index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=99, T=1-5, N=388 
 
Residuals : 
    Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max.  
-1.91000 -0.12000 -0.00834  0.10700  1.69000  
 
Coefficients : 
    Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|) 
TAM  -0.0272     0.0259   -1.05     0.29 
 
Total Sum of Squares:    40.5 
Residual Sum of Squares: 40.3 
R-Squared      :  0.00381  
      Adj. R-Squared :  0.00283  
F-statistic: 1.10113 on 1 and 288 DF, p-value: 0.295 
>  
> fixef(fixed) #Mostra os efeitos fixos - constantes para cada companhia 
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  2   4   5   8  10  12  13  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  
4.8 1.5 2.5 2.5 1.9 1.2 1.3 6.0 1.4 1.7 1.2 2.0 1.3 1.3 1.1 1.3 1.5 1.5 
3.0 1.1 5.4 1.5 1.7 1.1 7.3 1.4  
 35  36  37  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  
55  56  57  60  61  62  65  66  
1.2 1.6 3.2 1.5 1.8 2.4 0.9 1.4 1.5 1.3 1.4 3.3 1.3 2.0 1.2 2.2 2.9 1.2 
1.4 1.3 1.5 5.3 0.6 1.4 1.4 1.5  
 67  68  69  70  71  72  73  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  
87  88  89  90  91  92  94  95  
1.3 1.5 1.5 2.7 2.6 1.8 1.5 3.1 2.9 1.4 3.0 5.4 1.2 1.3 2.2 1.9 5.6 5.6 
1.3 1.8 1.1 1.3 1.8 1.4 2.5 2.2  
 96  97  99 100 101 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118 120 
121 122 124  
1.4 2.5 1.4 1.3 1.4 1.4 2.0 1.4 1.1 1.5 2.4 1.3 1.6 4.5 1.5 2.2 1.3 1.8 
1.7 2.6 2.5  
> pFtest(fixed,ols) #Testa para efeitos fixos - H0: OLS é melhor que 
efeitos fixos 
 
 F test for individual effects 
 
data:  QTOBIN ~ TAM^2 
F = 51, df1 = 99, df2 = 288, p-value < 0.00000000000000022 
alternative hypothesis: significant effects 
 
> #se p-valor é menor que 10%, efeitos fixos é melhor que OLS 
>  
> #Com efeitos aleatórios 
> random=plm(QTOBIN ~ TAM^2, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="random") #random é efeitos aleatórios 
> summary(random) 
Oneway (individual) effect Random Effect Model  
   (Swamy-Arora's transformation) 
 
Call: 
plm(formula = QTOBIN ~ TAM^2, data = dual, model = "random",  
    index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=99, T=1-5, N=388 
 
Effects: 
                var std.dev share 
idiosyncratic 0.140   0.374  0.09 
individual    1.422   1.193  0.91 
theta  :  
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
   0.70    0.84    0.86    0.85    0.86    0.86  
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
 -1.200  -0.190  -0.086  -0.007   0.070   2.410  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value            Pr(>|t|)     
(Intercept)   2.1928     0.2384    9.20 <0.0000000000000002 *** 
TAM          -0.0432     0.0237   -1.82               0.069 .   
--- 
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Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    58.1 
Residual Sum of Squares: 55 
R-Squared      :  0.0603  
      Adj. R-Squared :  0.06  
F-statistic: 21.9264 on 1 and 386 DF, p-value: 0.00000393 
>  
> #Decidindo entre efeitos fixos e aleatórios 
> phtest(fixed,random) #Teste de Hausman - se p-valor é menor que 10%, 
usa efeitos fixos. 
 
 Hausman Test 
 
data:  QTOBIN ~ TAM^2 
chisq = 2.3, df = 1, p-value = 0.1303 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 
 
>  
> #Decidindo sobre pooled regression 
> pool=plm(QTOBIN ~ TAM^2, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="pooling") #pooling é modelo pooling 
> summary(pool) 
Oneway (individual) effect Pooling Model 
 
Call: 
plm(formula = QTOBIN ~ TAM^2, data = dual, model = "pooling",  
    index = c("COMPANHIA", "ANO")) 
 
Unbalanced Panel: n=99, T=1-5, N=388 
 
Residuals : 
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max.  
 -1.550  -0.711  -0.372   0.155   6.950  
 
Coefficients : 
            Estimate Std. Error t-value             Pr(>|t|)     
(Intercept)   2.5281     0.2475   10.21 < 0.0000000000000002 *** 
TAM          -0.0906     0.0271   -3.34              0.00091 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Total Sum of Squares:    609 
Residual Sum of Squares: 592 
R-Squared      :  0.0281  
      Adj. R-Squared :  0.028  
F-statistic: 11.1755 on 1 and 386 DF, p-value: 0.00091 
>  
> #Teste Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) 
> plmtest(pool,type=c("bp")) #Se p-valor menor que 10%, efeitos 
aleatórios é apropriado, ou seja 
 
 Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) 
 
data:  QTOBIN ~ TAM^2 
chisq = 1818, df = 1, p-value < 0.00000000000000022 
alternative hypothesis: significant effects 
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> #rejeita-se a hipótese de que não há efeito em painel. 
>  
> #Teste para correlação serial faz sentido apenas para séries longas 
> pbgtest(fixed) #Se p-valor maior que 10%, não há correlação serial 
 
 Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel 
models 
 
data:  QTOBIN ~ TAM^2 
chisq = 1.6, df = 1, p-value = 0.2102 
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors 
 
>  
> #Teste para presença de heterocedasticidade #se p-valor<10%, há 
presença de heterocedasticidade 
> bptest(QTOBIN ~ TAM^2 + factor(COMPANHIA), data = dual, studentize=F) 
 
 Breusch-Pagan test 
 
data:  QTOBIN ~ TAM^2 + factor(COMPANHIA) 
BP = 1358, df = 124, p-value < 0.00000000000000022 
 
>  
> #Controlando para heterocedasticidade em efeitos aleatórios 
> random=plm(QTOBIN ~ TAM^2, data=dual, index=c("COMPANHIA", "ANO"), 
model="random") 
> coeftest(random) #Coeficientes originais 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value            Pr(>|t|)     
(Intercept)   2.1928     0.2384    9.20 <0.0000000000000002 *** 
TAM          -0.0432     0.0237   -1.82               0.069 .   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
> coeftest(random, vcovHC) #Coeficientes consistentes para 
heterocedasticidade 
 
t test of coefficients: 
 
            Estimate Std. Error t value      Pr(>|t|)     
(Intercept)   2.1928     0.3315    6.61 0.00000000013 *** 
TAM          -0.0432     0.0287   -1.50          0.13     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 


