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Resumo 

Neste trabalho é apresentado inicialmente um levantamento da literatura 

referente a modelos dinâmicos, modelos de regressão não lineares, com variável 

dependente binária com dados de painel. Estes modelos podem incluir efeitos de 

várias fontes, tais como, variáveis específicas de interesse, heterogeneidade não 

observada dos indivíduos e valores desfasados da variável dependente. Neste trabalho 

iremos analisar aspetos relacionados com a especificação, estimação e inferência do 

modelo proposto por Wooldridge (2005). O modelo probit é um dos métodos de 

estimação viáveis de modelos de resposta binária. Este modelo irá ser usado para 

explicar o uso de internet no telemóvel no período que decorre entre Fevereiro de 

2011 e Junho de 2001. Utilizou-se com este fim o software STATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sara Janela Modelos Dinâmicos para Variável Dependente Binária  

ii 
 

 

Abstract 

 

This paper presents an initial survey of the literature on dynamic models, 

nonlinear regression models with binary dependent variable for panel data. These 

models may include effects of various sources, such as specific variables of interest, 

unobserved individual heterogeneity and lagged values of the dependent variable. In 

this paper we analyze aspects related to the specification, estimation and inference of 

the model proposed by Wooldridge (2005). The probit model is a viable estimation 

method for binary response models of the type described above. This model will be 

used to explain the use of mobile internet with dates between February 2011 and June 

2011. The software STATA was used for this purpose. 
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1.Introdução 

 

 

O principal objetivo deste trabalho consiste em aplicar Modelos Dinâmicos para 

variável dependente binária com dados de painel ao uso de internet no telemóvel. A 

grande maioria dos conceitos e ideias que aqui apresentaremos serão alvo de estudo e 

discussão mais aprofundada ao longo do trabalho.  

De entre as técnicas estatísticas que vêm ganhando destaque na literatura está 

inserida a metodologia dos modelos para Dados em Painel. Estes consistem em 

observações de � entidades para dois ou mais períodos de tempo, combinando assim 

características de séries temporais com dados seccionais. Os dados de painel exigem 

metodologias específicas que começam a ser amplamente utilizados em estudos 

econométricos e nas ciências sociais aplicadas.  

Uma das vantagens da estimação com dados de painel é permitir um maior 

controle da heterogeneidade não observada presente nos indivíduos. Assim, os dados 

de painel permitem abordar a existência de características não observadas dos 

indivíduos com maior cuidado. 

Segundo Hsiao (1986), os modelos para dados de painel oferecem uma série de 

vantagens em relação aos modelos de dados seccionais ou aos de séries temporais, 

sendo que dessas vantagens se destaca o facto de esses modelos controlarem a 

heterogeneidade presente nos indivíduos. 
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A junção dos dados temporais e seccionais traz muitas vantagens, daí a 

utilização cada vez maior dos dados em painel e o rápido desenvolvimento das 

técnicas de estimação. 

Algumas das vantagens da estimação em dados de painel são: 

- O uso de um número maior de observações, assegurando assim as propriedades 

assintóticas dos estimadores; 

- O aumento de graus de liberdade nas estimações, tornando as inferências estatísticas 

mais credíveis (testes t e F mais significativos); 

- Ter acesso a uma maior informação, combinando a informação temporal (ao longo 

do tempo) com a informação entre indivíduos (unidades económicas diferentes); 

- Aumentar a eficiência e a estabilidade dos estimadores, aplicando métodos de 

estimação adequados e testes de hipóteses que permitem uma escolha segura entre 

estimações diferentes; 

- Permitir introduzir ajustamentos dinâmicos, que no caso da análise cross-section não 

seriam possíveis. 

No entanto, a análise econométrica com dados de painel não está isenta de 

problemas, nomeadamente: 

- O enviesamento resultante da seleção dos indivíduos que constituem a amostra, ou 

seja, a saída de indivíduos durante o período observado, aumenta o risco de se terem 

amostras incompletas ou com graves problemas de recolha de dados; 
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- Tipicamente, em econometria, os modelos de dados de painel consideram 

coeficientes constantes, o que pode gerar o enviesamento resultante de uma má 

especificação pela não consideração de uma eventual diferenciação dos coeficientes 

ao longo das unidades seccionais e/ou ao longo do tempo. 

 

No capítulo 2, revisão da literatura, iremos referir algumas abordagens 

concorrentes sobre o tratamento do modelo dinâmico com variável dependente 

binária para dados em painel. Apesar de serem referidas diferentes metodologias, 

iremos centrar-nos na proposta feita por Wooldridge (2005).  

 

A utilização de métodos para variáveis dependentes binárias em Dados de 

painel, apesar de se ter tornado frequente, requer métodos de estimação mais 

sofisticados do que no caso de variáveis dependentes contínuas em dados de painel.  

A proposta feita por Wooldridge (2005) sugere modelar a distribuição de 

efeitos não observados (��) condicionando-a ao valor inicial da variável dependente e 

às variáveis explicativas exógenas. Wooldridge supõe que a probabilidade da variável 

resposta ��� assumir o valor 1 depende somente do valor da resposta imediatamente 

anterior, onde as variáveis explicativas ���, satisfazem a hipótese de exogeneidade 

estrita. 

A questão central abordada neste trabalho refere-se aos problemas que podem 

ocorrer na estimação provocadas pela dependência de Estado, impacto da variável 

dependente desfasada sobre a variável dependente com a presença de 
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heterogeneidade não observada. Isto implica que seja necessária a resolução do 

problema das condições iniciais. Em dados de painel nos modelos dinâmicos com 

efeitos não observados, o tratamento das observações iniciais é um importante 

problema teórico e prático. O problema de condições iniciais é notavelmente mais 

difícil de resolver em modelos não lineares.  

 

Outra contribuição metodológica do presente trabalho consiste em aplicar 

recentes procedimentos de avaliar o efeito de um regressor sobre o resultado binário 

de interesse em um contexto dinâmico. Wooldridge (2005) define o efeito parcial 

médio (APE) de um regressor para modelos dinâmicos em dados de painel, em que os 

efeitos individuais parciais sobre o resultado médio são calculados sobre a distribuição 

de heterogeneidade não observadas. 

 

A metodologia deste trabalho tem como objetivo testar se na probabilidade de 

uso de internet no telemóvel existe persistência ao longo do tempo, ou seja, se a 

variável dependente depende da variável dependente desfasada. Utilizamos uma base 

de dados em painel, que contém informações sobre a utilização de internet no 

telemóvel, de 5255 indivíduos ao longo de 5 meses. Para obtermos os nossos 

parâmetros de interesse, utilizamos a metodologia proposta por Wooldridge (2005) 

para modelos com características individuais não observáveis.  
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As motivações que me levaram a escolher este tema são as seguintes: 

• A importância que a utilização de dados está a ter na sociedade, com 

particular relevância para o aumento de smartphones, que leva a uma 

utilização cada vez maior dos dados. 

• Perceber as características relevantes dos indivíduos que aderem a este 

tipo de tecnologia. 

• Dado que o acesso a redes sociais, a informação em tempo real, é cada 

vez mais importante hoje em dia, assim como, a utilização de um 

telemóvel que tenha as características essenciais e o uso de internet 

que permite o acesso a este tipo de informação, é relevante avaliar se 

na realidade os consumidores estão interessados em usar esta 

funcionalidade. 

 

Após uma apresentação da revisão da literatura no capítulo dois, é apresentado 

a metodologia utilizada para a estimação dos parâmetros de interesse no capítulo 3. 

No capítulo 4, expomos os dados utilizados e no capítulo 5 analisaremos os resultados 

obtidos. Por fim, no capítulo 6, apresentaremos as conclusões finais sobre o trabalho. 
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2. Revisão da Literatura 

 

Um dos principais objetivos da utilização de dados de painel, como já foi 

referido, é o de controlar uma eventual heterogeneidade não observada específica à 

unidade e constante no tempo. A construção de modelos dinâmicos pode explicar a 

evolução no tempo. 

Os modelos dinâmicos com variável dependente binária para dados de painel, 

tem sido um tema muito tratado na literatura com um desempenho cada vez mais 

importante na economia aplicada, podendo encontrar-se diversas investigações e 

diversas propostas concorrentes destes modelos dinâmicos com variável dependente 

binária, tendo como base o trabalho fundamental de Hsiao (1986).  

A proposta que irá ser apresentada será a de Wooldridge (2005), que sugere 

modelar a distribuição dos efeitos não observáveis ���� condicionando-a ao valor 

inicial da variável dependente e às variáveis explicativas exógenas.  

Nos modelos dinâmicos em dados de painel com efeitos não observados 

específicos ao indivíduo e constante no tempo, a endogeneidade da variável 

dependente desfasada é uma questão importante. Muitos autores estudaram modelos 

dinâmicos lineares com este tipo de efeitos não observáveis com um foco especial 

sobre o tratamento do problema da endogeneidade mencionado (ver, por exemplo, 

Arellano e Bond, 1991; Arellano e Bover, 1995; Blundell e Bond, 1998; Blundell e Bond, 

2000).  
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Blundell e Bond (1998) propuseram o estimador de Método Generalizado dos 

Momentos de um Sistema de Equações em nível e em primeira diferença, o system-

GMM. Este estimador combina em simultâneo um conjunto de equações em primeiras 

diferenças utilizando como instrumentos as variáveis desfasadas, e um conjunto 

adicional de equações em nível tendo como instrumentos as variáveis em primeiras 

diferenças desfasadas. Os estimadores dinâmicos Arellano e Bond (1991), Blundell e 

Bond (1998), conduzem a estimações robustas, na medida que, eliminam os efeitos 

não observáveis, ao estimarem as equações em primeiras diferenças. Por sua vez, 

estes estimadores também controlam a possível endogeneidade entre variáveis 

explicativas. Além disso, considerando as condições ortogonais entre a variável 

dependente suficientemente desfasada e o erro, a utilização destes estimadores 

dinâmicos permite eliminar o potencial problema de correlação entre os 

desfasamentos da variável dependente e o erro na equação em primeiras diferenças. 

A utilização de métodos para variáveis dependentes binárias em dados de 

painel, requer métodos de estimação mais sofisticados do que no caso de variáveis 

dependentes contínuas em dados de painel. Ou seja, a abordagem é diferente por 

serem modelos não lineares.  

Para além do problema da endogeneidade da variável dependente quando 

existem efeitos individuais não observados, o problema da endogeneidade torna-se 

muito mais difícil de resolver para este tipo de modelos.  Wooldridge (2005) considera 

o problema das condições iniciais numa abordagem paramétrica para modelos não 

lineares. A abordagem paramétrica também tem inconvenientes, em particular com a 
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má especificação de uma distribuição auxiliar condicionada para a heterogeneidade 

não observada, que pode resultar na estimação inconsistente de parâmetros. 

Wooldridge (2005) mostra que a sua proposta é mais flexível e mais simples 

computacionalmente. Existem vantagens na implementação desta abordagem, tais 

como podermos escolher a distribuição auxiliar de modo a ser flexível, e ver como uma 

alternativa aproximada de Heckman (1981). A proposta de Heckman (1981) necessita 

da especificação da distribuição condicionada da condição inicial, mas o ajustamento 

por máxima verosimilhança é de difícil implementação computacional. Tanto a 

proposta de Heckman (1981) como a de Wooldridge (2005) resultam em modelos 

dinâmicos com efeitos aleatórios. Para modelos de efeitos fixos, Carro (2007), não 

impõe qualquer restrição sobre a distribuição condicionada da heterogeneidade não 

observada. Carro (2007) propõe um estimador de máxima verosimilhança modificado 

(MMLE) para modelos dinâmicos de escolha discreta, utilizando uma modificação 

expressa em termos dos parâmetros originais do modelo baseada em Arellano e 

Carrasco (2003). Este resultado é válido não só para os modelos dinâmicos de escolha 

binária, mas também para os modelos não lineares mais gerais para dados de painel.  

Honoré e Kyriazidou (2000), onde também os efeitos individuais são tratados 

como efeitos fixos, mostraram através de uma função objetivo que os efeitos 

individuais podem ser eliminados e os parâmetros identificados, resolvendo assim o 

problema da condição inicial num contexto semi-paramétrico.  

A abordagem de efeitos fixos pode ser considerada como uma especificação de 

efeitos aleatórios que deixa a distribuição dos efeitos não especificada. Estes efeitos 

são atrativos, de forma a garantir que a distribuição condicionada dos efeitos não 
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desempenhe um papel na identificação dos parâmetros de interesse. No entanto, 

existe dependência entre os efeitos e as variáveis endógenas desfasadas. Nessas 

situações, uma especificação semi-paramétrica de efeitos aleatórios pode ser útil. 

Arellano e Carrasco (2003) usam um contexto semi-paramétrico, em modelos de 

escolha binária de efeitos aleatórios onde não é necessário verificar-se a hipótese de 

exogeneidade estrita.  

Uma razão de se considerar modelos dinâmicos com efeitos individuais é o 

facto de ocorrer muitas vezes a persistência da mesma resposta no tempo. E essa 

persistência pode resultar de uma real dependência do estado anterior, podendo ser 

modelado através da inclusão da variável resposta desfasada no modelo. Por outro 

lado, a persistência observada pode vir também de uma heterogeneidade permanente 

ou não observada entre os indivíduos que tem diferentes propensões a experimentar 

um determinado estado (Chay and Hyslop, 2000). 

 

A abordagem que aqui vai ser tratada tem várias vantagens. Em primeiro lugar, 

em vários casos importantes - probit, probit ordenado, Tobit, e regressão de Poisson 

– pode ser escolhida uma distribuição auxiliar conduzindo a uma parametrização 

simples que pode ser estimada utilizando software padrão. Em segundo lugar, os 

efeitos parciais médios dos regressores que necessitam para ser calculados da 

distribuição da heterogeneidade não observada, com esta abordagem são 

identificados e podem ser estimados sem muita dificuldade. Wooldrigde (2005) mostra 

que as médias dos efeitos parciais (APE) são geralmente identificadas, e que é possível 

propor estimadores consistentes e √
-assintoticamente normais. Estimando efeitos 
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parciais médios é possível determinar a importância de qualquer dinâmica no modelo, 

em oposição a testar apenas se há uma dinâmica. 

 

Como mencionado por Wooldridge (2005), em modelos não lineares é 

insuficiente ter estimadores consistentes e assintóticamente normais dos parâmetros. 

Por exemplo, mesmo num modelo clássico de variável dependente binária para dados 

seccionais, sem heterogeneidade não observada, os valores dos coeficientes não nos 

permitem determinar os efeitos das covariáveis nas probabilidades de resposta. Por 

isso, em modelos como logit e probit, os efeitos parciais sobre a probabilidade de 

resposta são geralmente reportados.  

Outra contribuição metodológica do trabalho atrás mencionado consiste em 

proporcionar uma nova abordagem de avaliar o efeito de dependência de estado na 

probabilidade em estudo.  

 

As aplicações empíricas para modelos dinâmicos são várias, tais como, estudar 

a dinâmica conjunta de obesidade em casais, onde é estimada a dependência de 

estado e as interacções comportamentais entre os casais na presença de 

heterogeneidades não observadas individuais (Kano, 2008). Foi aplicado também na 

oferta de trabalho e formação de famílias, em Itália. Neste trabalho, foi documentado 

a existência de um processo de convergência das taxas de atividade dos diferentes 

subgrupos da população italiana: entre homens e mulheres, entre mulheres com filhos 

e mulheres sem filhos, entre o Norte e o Sul de Itália (Poggi and Richiardi 2011). Este 

modelo também já foi aplicado com o objectivo de analisar o comportamento da 
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oferta de trabalho intertemporal de mulheres casadas, quer na decisão de participação 

e por outro lado, quando participa, o número de horas (Akay, 2009). 

 

3. Metodologia: Modelos Dinâmicos para Variável Dependente Binária em 

Dados de painel 

 

Neste capítulo iremos apresentar a metodologia do modelo dinâmico de 

resposta binária em dados de painel, em particular, a estimação do Modelo Probit 

Dinâmico, segundo Wooldridge (2005).  

 

3.1 Especificação do Modelo Dinâmico para variável dependente binária 

 

Seja a variável aleatória ��� que assume valores 0 ou 1 para o indivíduo � no 

momento �, o modelo probit dinâmico de efeitos não observáveis é dado por, 

(1)            ���� � 1���,���, … , ���, ��, ��� � Φ����� � ���,��� � ���          
 

A variável aleatória �� representa os efeitos não observáveis específicos para cada 

indivíduo � �� � 1,… ,
�. 

        !  define o vetor com o conjunto de variáveis explicativas com as características 

observáveis do indivíduo em todos os momentos de tempo, satisfazendo a hipótese de 

exogeneidade estrita, condicionado a c#, enquanto que  ���  é um vector 1 $  % 
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contendo as variáveis explicativas, para o momento � ; &, � são parâmetros de 

interesse desconhecidos e Φ a função de distribuição da normal standardizada. O 

modelo Probit é baseado na função distribuição normal standardizada cumulativa, a 

qual possibilita uma transformação de uma função linear das variáveis explicativas, 

garantindo que, as estimativas de probabilidade estejam no intervalo entre zero e um. 

Supõe-se que se dispõe de uma amostra casual simples de indivíduos onde as 

observações são independentes entre indivíduos. 

A particularidade importante deste modelo dinâmico de 1ª ordem para dados 

em painel é o facto de incluir a variável dependente desfasada como variável 

explicativa.  

Uma razão para se considerar modelos dinâmicos com efeitos individuais é o de 

ocorrer persistência da mesma resposta ao longo do tempo neste tipo de observações. 

Essa persistência pode resultar de uma real dependência do estado passado (resposta 

do individuo no momento anterior) que pode ser modelado através da inclusão de 

uma variável dependente desfasada (��,���) nos regressores. Por outro lado, a 

persistência observada pode vir também da heterogeneidade permanente e não 

observada entre os indivíduos que têm diferentes propensões a experimentar um 

determinado estado (Chay and Hhslop, 2000). As experiências passadas afetam de 

forma determinante as experiências futuras porque exercem um efeito 

comportamental não observado, que se mantém ao longo do tempo provocando assim 

persistência nas respostas.  
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Nos modelos de escolha binária dinâmicos, a questão que diz respeito ao 

tratamento das observações iniciais ���, deve ser abordada com especial atenção, por 

ser importante para a dedução de estimadores consistentes. 

 

Para a dedução de estimadores consistentes, de um modelo de escolha binária 

dinâmico, é necessário encontrar uma probabilidade não condicionada a c#, pois esta 

variável não é observável. Pretendendo-se pois a probabilidade: 

���� � 1���,���, … , ���, ��, � 

 

 A principal determinante para decidir entre o modelo de efeitos fixos e o 

modelo de efeitos aleatórios está relacionado com a natureza do efeito não observado 

��. Se �� não for correlacionado com todas as variáveis explicativas, o modelo de 

efeitos aleatórios é o mais indicado. Caso contrário, se c# for correlacionado com pelo 

menos uma variável explicativa, então o modelo de efeitos fixos deve ser utilizado. No 

entanto, os efeitos fixos na perspetiva tradicional de haver um parâmetro por 

indivíduo a ser estimado, apresentam o problema conhecido na literatura como 

“incidental parameters” que conduz à inconsistência, pois o número destes 

parâmetros aumenta à medida que N aumenta, supondo T fixo. 

 

Para a determinação da probabilidade a estimar, existem três abordagens 

principais em relação às condições iniciais que devem ser consideradas. 
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Uma primeira abordagem considera que as condições iniciais são fixas, logo 

verdadeiramente exógenas, e portanto, as observações iniciais são não 

correlacionadas com o erro transitório e permanente; 

Para encontrar '���, … , �(|��, ��  é necessário tratar o problema das condições 

iniciais. Se assumirmos que �� é independente de ��, então a função de probabilidade 

conjunta condicionada '���, … , �(|��, �, �� pode ser integrada em relação à densidade 

de ��  para obter a densidade de ����, … , ��(� dado �, e poder assim aplicar o método 

da Máxima Verosimilhança Condicionada (MVC) para estimar os parâmetros 

desconhecidos. Apesar do tratamento de ��� como não aleatório facilite a estimativa, 

este tratamento não é aconselhável, uma vez que na prática significa que �� e ��� são 

independentes, uma hipótese muito forte. 

 

A segunda abordagem consiste em, integrar '���, … , �(|�, �; +, &� com a 

densidade de  ,���|�; -� para obter a densidade de �y#�, … , y#T� dado z#. Para obter 

'���, … , �(|�, �; +, &�, é necessário especificar a densidade de y#� dado ���, ��� e 

multiplicar esta por '����, … , ��(|���, �, ��. Esta abordagem tem o problema de ser 

difícil encontrar a densidade de y#� dado ���, ���, se não impossível, mesmo quando o 

processo está em equilíbrio. Heckman (1981) sugere aproximar a densidade 

condicionada de ��� dado ���, ���, e depois especificar uma densidade para �� dado ��. 
Estas duas densidades podem ser multiplicadas por '����, … , ��(|���, �, �� e integrar 

em ordem à densidade de c para aproximar a densidade de ����, … , ��(� dado ��, ver 

Hsiao (1986, Secção 7.4) ou Wooldridge (2005). 
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A terceira abordagem encontra-se em Wooldridge (2005), e como já foi citado 

na revisão literária, sugere modelar a distribuição dos efeitos não observados �� 
condicionando-a ao valor inicial e às variáveis explicativas exógenas. 

Wooldridge (2005) mostra que a sua proposta para modelos dinâmicos não 

lineares é mais flexível do que as propostas já apresentadas, sendo também mais 

simples computacionalmente, e que será apresentada em seguida. 

 

Seja a seguinte função densidade de probabilidade condicionada de ��: 
 

(2)            ,���|���, ��; 1�                                                                           � � � 1,… , � �    
 

Antes de mais, é necessário considerar algumas hipóteses:  

i. A dinâmica está corretamente especificada, isto é, supõe-se que a 

probabilidade da variável dependente ��� assumir o valor 1 depende 

somente do valor da resposta imediatamente anterior, dados os valores 

��,���, … , ���, ��, ��.  
Nesta hipótese, para � � � 1,… , 2 � assume-se que: 

3���(���,���, ���, ��� � 3���(���,���, … , ���, ���, ��� 

       onde 3�. � é uma função paramétrica. 

 

ii. ��� satisfaz a hipótese de exogeneidade estrita, condicionado a ��. 
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iii. ,��|5�, �; 1� é um modelo bem especificado para a densidade de 

3���|���, ���.   

 

A estimação dos parâmetros da regressão pode ser obtida através do Método 

da Máxima Verosimilhança, podendo ser feita por efeitos fixos ou aleatórios. Uma vez 

que as propriedades dos estimadores com amostras finitas são, em grande medida 

desconhecidas, a escolha de um método de estimação, em detrimento de outro, 

deverá ser feita com base nas suas propriedades assintóticas. A escolha entre a 

especificação de efeitos fixos e aleatórios acaba por ter implicações diferentes das 

verificadas nos modelos estáticos, nomeadamente quanto à consistência e eficiência 

dos estimadores. 

 

3.2. Estimação por MV Condicional 

 

Para a estimação do modelo probit são utilizados métodos de Máxima 

Verosimilhança. Deste modo, é necessário conhecer a função verosimilhança inerente 

a esta estimação.  

Wooldridge (2005), propõe usar uma função de probabilidade condicionada 

para estimar os parâmetros. 

Para obtermos essa probabilidade começamos por obter a função de 

probabilidade conjunta de ����, … , ��(� dado ����; ��;  ��� que pode ser dada por: 
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(3)         '����, … , ��(|���, ��, ��� �       

� ∏ '����(���,���, � , ��(�7�                                           �� � 1,… , �; � � 1,… , 2� 

 

Logo pela equação (1) temos que a função probabilidade conjunta de um modelo 

Probit Dinâmico com efeitos não – observados é dada por: 

 

(4)       '����, … , ��(|���, �, �� � 

                   � ∏ 8Φ����� � ���,��� � ���  9:;< . 81 = Φ����� � ���,��� � ���  9��:;<(�7�      ,      

onde � � 1,… , � > � � 1, … , 2. 

A probabilidade de ����, … , ��(� dado ����; ��� é obtida integrando a função 

probabilidade conjunta (4) em relação à função densidade de probabilidade 

condicionada ,���|���, ��; ��: 

(5)       ? �'����, … , ��(|���, �, ���@ . ,���|���, ��; 1� A�    

onde � � 1,… , � > � � 1, … , 2. 

A função de log – verosimilhança dados ���, �� para uma observação � vem dada 

por: 

(6)     B���, C, 1� � log G? �'����, … , ��(|���, �, ���@ . ,���|���, ��; 1� A� H   

onde � � 1,… , � > � � 1, … , 2. 

 

De modo a suavizar a hipótese de exogeneidade estrita, é necessário delinear uma 

função de distribuição �� condicionada a �� e �� que admita dependência.  
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A abordagem Mundlak - Chamberlain pode ser adoptada para especificar c# como 

uma função de variáveis observáveis e dos efeitos individuais, devido à hipótese de c# 
e z#I não serem independentes. A abordagem Mundlak - Chamberlain vai permitir 

controlar a correlação entre c# e z#I.  
 

Deste modo temos que: 

(7)      ��|���, �� ~ 
KLMNB �-� � -���� � �O�PQ, RST�            

 

Então (7) pode ser escrito como: 

 

(8)       �� � -� � -���� � �O�PQ � N�, 
Onde N�|����, �O�� ~ 
KLMNB �0, RST� e �O� a média das variáveis explicativas do individuo 

em todos os momentos de tempo. 

Substituindo ��, o modelo Probit Dinâmico com efeitos não – observados pode ser 

escrito: 

(9) Φ����� � ���,��� � -� � -���� � �O�PQ � N��        
 

Então a função densidade conjunta de ����, … , ��(� dado ����; �O�;  N�� é dada por: 

(10) ∏ 8Φ����� � ���,��� � -� � -���� � �O�PQ � N��  9:;< $ 81 =(�7�

Φ����� � ���,��� � -� � -���� � �O�PQ � N��  9��:;<
   

 

Integrando a equação anterior (10) em relação à 
KLMNB �0, RST� obtém-se a 

densidade de ����, … , ��(� dado ����; �O��: 
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(11) ? V∏ 8Φ����� � ���,��� � -� � -���� � �O�PQ � N��  9:;< $(�7�@

 
    

81 = Φ����� � ���,��� � -� � -���� � �O�PQ � N��  9
��:;<W �1 RS⁄ �Y�N� RS⁄ �AN�    

 

A verosimilhança anterior pode ser escrita da seguinte forma: 

(12) L# � �
[\ ?

�
√T]

^
�^ e�

\;`
`a\` $ ∏ b8Φ����� � ���,��� � -� � -���� �(�7�

� �O�PQ � N��  9:;< $

 
  

81 = Φ����� � ���,��� � -� � -���� � �O�PQ � N��  9
��:;<H AN�,   

 

Deste modo, é possível obter estimativas consistentes e assintóticamente eficientes 

dos parâmetros. A verosimilhança anterior tem a mesma estrutura da função de 

verosimilhança do modelo Probit de efeitos aleatórios. 

 

 

3.3.Estimação de efeitos parciais médios 
 

 

Como mencionado por Wooldridge (2005), em modelos não lineares é 

insuficiente ter estimadores consistentes e assintóticamente normais dos parâmetros. 

Por exemplo, mesmo num modelo de resposta binária para dados seccionais, sem 

heterogeneidade não observada, os valores dos coeficientes não nos permitem 

determinar os efeitos das covariáveis nas probabilidades de resposta. No entanto, o 

sinal dos coeficientes dá-nos o sinal do efeito. Por isso, em modelos como logit e 
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probit, é necessário calcular os efeitos parciais sobre a probabilidade de resposta e 

esse efeito não é constante pois depende das características da unidade observada. 

Como tal, uma opção muito comum consiste em calcular o efeito parcial médio (média 

dos efeitos parciais na amostra) para medir o efeito marginal de uma variável 

explicativa. É possível obter estimadores consistentes e assintóticamente convergentes 

à taxa de √N dos efeitos parciais médios. 

 

Considere-se um valor fixo �� e ��, os efeitos parciais médios baseiam-se na 

seguinte função ASF - Average Structural Function: 

(13) E8Φ����� � ����� � ���  9    
 

Então substituindo (8) nesta expressão temos que: 

(14)  E8Φ����� � ����� � -� � -���� � �O�PQ � N��  9              
 

A expressão (14) pode ainda ser escrita como: 

 

(15) E8Φ����� � ����� � -� � -���� � �O�PQ � N��  9 � EeE8Φ����� �

����� � -� � -���� � �O�PQ � N��|���, ��9f    
 

A expressão condicionada dentro da equação é facilmente demonstrada como sendo: 

 

(16) Φ�����g � �S����� � -S� � -S���� � �O�PgQ� 

onde N denota que o parâmetro original é multiplicado por �1 � RST���/T. 
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Portanto um estimador consistente para (15) é dado por: 

(17) 
��∑ Φ�����jg � �kS���� � -kS� � -kS���� � �O�PjgQ�l�7�  

onde &kS, �kS, αjn�, αjn�, αjnT, σjnT são estimadores de máxima verosimilhança. 

 

Para obtermos os efeitos parciais médios, são calculadas derivadas da equação 

(17) em relação a yI��ou  I. Na existência de variáveis dummy, os efeitos parciais 

médios são calculados fazendo a diferença das probabilidades com a dummy igual a 1 

e a dummy igual a zero. 

A importância de uma estimativa como a (17) é o de nos permitir determinar a 

relevância económica de qualquer variável, nomeadamente da dependência de 

estado. 
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4. Dados 

 

4.1 Dados e Descrição das Variáveis 

 

 Neste trabalho será usado um painel de dados com informação de indivíduos 

que usaram ou não internet no telemóvel, onde 2 � 5 e N =5255. Neste conjunto de 

dados de painel, a variável resposta de interesse, q é igual a 1 se no momento � o 

indivíduo � usou internet no telemóvel e 0 se não usou. Os indivíduos, identificados por 

ind, foram observados durante 5 meses, sendo que a primeira observação foi feita em 

Fevereiro de 2011 e a última em Junho de 2011.  

As variáveis explicativas consideradas, na sua maioria constantes ao longo do 

tempo, foram: idade, igual à idade do indivíduo � em anos completos; Tipo_cartao 

igual a zero se o cartão do telemóvel do indivíduo é pré – pago e um se é pós – pago; 

Seg_Mercado igual a zero se é um cliente do segmento particular e um se pertence ao 

segmento empresarial; género igual a um se for feminino e zero se for masculino; a 

antiguidade refere-se ao número de meses que o indivíduo mantém o cartão ativo; 

ARPU de voz é a média que um indivíduo � gastou em voz no momento �; as variáveis 

região, equipamento, habilitações literárias, profissão foram transformadas em 

variáveis Dummies. Em anexo, Apêndice A e B, encontram-se as tabelas com as 

descrições de cada variável e gráficos que mostram mais detalhadamente as 

características dos indivíduos da nossa amostra. A Tabela 1 apresenta a estatística 

descritiva referente às variáveis incluídas no modelo. 
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Tabela I - Estatísticas Descritivas das Variáveis 

 

Variáveis Obs Mean Std. Dev. Min Max Descrição 

Antiguidade 26275 81,11 52,77 0 223 Número de meses que é cliente 

Idade 26275 39,04 10,4 7 86 Idade em anos 

Género 26275 0,31 0,46 0 1 Masculino ou Feminino 

Arpu_voz 26275 7,94 12,48 -38 411 Average Revenue Per User (unidade) 

varbin_IT 26275 0,59 0,49 0 1 Variável binária usa ou não IT 

Seg_mercado 26275 0,24 0,43 0 1 Segmento de Mercado, Particular ou Empresarial 

Tipo_cartao 26275 0,39 0,49 0 1 Tipo de Cartão, Pré - Pago ou Pós - Pago 

D_9 ano 26275 0,17 0,38 0 1 Escolaridade até ao 9º ano 

D_Curso_Médio 26275 0,34 0,47 0 1 Escolaridade até ao 12º ano ou Curso Médio 

D_Curso_Superior 26275 0,42 0,49 0 1 Curso Superior 

D_Mestrado 26275 0,07 0,25 0 1 Mestrado ou Doutoramento 

D_Empresário 26275 0,11 0,31 0 1 Profissão do tipo Empresário 

D_Quadros M/S 26275 0,63 0,48 0 1 Profissão do tipo Quadros Médios ou Superiores 

D_Outros 26275 0,26 0,44 0 1 Outros Tipos de Profissão 

D_Sul 26275 0,3 0,46 0 1 Região do Sul 

D_Lisboa 26275 0,4 0,49 0 1 Região de Lisboa 

D_Porto 26275 0,07 0,25 0 1 Região do Porto 

D_Norte 26275 0,06 0,24 0 1 Região do Norte 

D_Centro 26275 0,13 0,34 0 1 Região do Centro 

D_Ilhas 26275 0,04 0,2 0 1 Ilhas dos Açores e Madeira 

D_Outros 26275 0,11 0,31 0 1 

Tipo de equipamentos 

D_Apple 26275 0,1 0,3 0 1 

D_Nokia 26275 0,46 0,5 0 1 

D_Samsung 26275 0,15 0,36 0 1 

D_HTC 26275 0,09 0,28 0 1 

D_ZTE 26275 0,09 0,29 0 1 

D_201202 26275 0,2 0,4 0 1 

Meses de análise 

D_201203 26275 0,2 0,4 0 1 

D_201204 26275 0,2 0,4 0 1 

D_201205 26275 0,2 0,4 0 1 

D_201206 26275 0,2 0,4 0 1 
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A região é composta por distritos de Portugal Continental e Ilhas dos Açores e 

Madeira; o equipamento do telemóvel pode ser do tipo Nokia, Apple, Samsung entre 

outros. 

A análise das variáveis revela que, os indivíduos da nossa amostra são na 

maioria Masculinos (69%), estão compreendidos entre as idades r25, 50t (75%), têm 

um Curso Superior (42%), com uma profissão classificada como Trabalhador 

Qualificado/especializado (28%) e a maioria da nossa amostra usa tipo de 

equipamento da marca Nokia. 

Através da tabela XII no Apêndice B, podemos concluir que todas as variáveis 

foram observadas 5 vezes e consecutivamente. Todas as variáveis, excepto o arpu de 

voz e a antiguidade, são constantes no tempo entre os indivíduos. Em todas as 

variáveis, a variação é maior entre indivíduos do que no tempo, como seria de esperar.  
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5. Análise de Resultados 
 

Neste capítulo iremos apresentar os resultados obtidos. Utilizou-se com este 

fim o software STATA. 

 

5.1 Modelo e Resultados Empírico 
 

 

Por um lado foram estimados um pooled probit, onde na existência de 

heterogeneidade não observada se torna inconsistente, foi estimado o modelo probit 

de efeitos aleatórios, que assume a existência de heterogeneidade não observada e 

sendo por isso inconsistente e por outro lado foi estimado o modelo probit com a 

abordagem de Wooldridge (2005) através da inclusão das médias das variáveis 

antiguidade, idade e arpuvoz, as únicas variáveis que não são constantes no tempo. Os 

resultados das três metodologias serão comparados de forma a avaliar o efeito do 

controle da heterogeneidade não observada nas estimativas tradicionais. 

A tabela II contém as estimativas obtidas usando os comandos do Stata 10.0, 

“probit” para a estimação pooled e “xtprobit” para as outras duas estimações. 
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Tabela II - Estimativas das três metodologias 

 

 
Pooled Probit Probit, efeitos aleatórios Probit Wooldridge 

varbin_IT Coef. Std. Err. P>|z| Coef. Std. Err. P>|z| Coef. Std. Err. P>|z| 

  
  

  
  

  
  

  

varbin_0 -- -- -- -- -- -- 1,058 0,044 0,000 

Lvarbin 0,774 0,021 0,000 0,163 0,037 0,000 -0,062 0,034 0,070 

Antiguidade 0,001 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 -0,221 0,031 0,000 

Idade 0,003 0,006 0,600 0,003 0,011 0,775 0,006 0,011 0,589 

Idade2 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,027 

Feminino -0,100 0,022 0,000 -0,169 0,039 0,000 -0,146 0,039 0,000 

arpuvoz 0,000 0,001 0,847 0,000 0,001 0,950 0,001 0,002 0,581 

Empresarial -0,027 0,031 0,378 -0,040 0,053 0,448 -0,036 0,054 0,509 

Pré – Pago -0,369 0,030 0,000 -0,618 0,053 0,000 -0,488 0,053 0,000 

D_Curso_Médio 0,066 0,029 0,023 0,123 0,051 0,015 0,061 0,051 0,233 

D_Curso_Superior 0,038 0,030 0,203 0,072 0,051 0,160 0,029 0,052 0,572 

D_Mestrado 0,110 0,047 0,020 0,215 0,082 0,009 0,102 0,082 0,213 

D_Empresário 0,070 0,037 0,059 0,128 0,064 0,045 0,089 0,065 0,169 

D_Quadros M/S 0,193 0,025 0,000 0,329 0,043 0,000 0,276 0,044 0,000 

D_Sul 0,077 0,045 0,083 0,118 0,077 0,125 0,155 0,078 0,047 

D_Lisboa 0,199 0,044 0,000 0,331 0,076 0,000 0,292 0,076 0,000 

D_Porto 0,114 0,056 0,042 0,178 0,096 0,064 0,195 0,097 0,046 

D_Centro 0,055 0,049 0,259 0,085 0,084 0,311 0,126 0,085 0,139 

D_Ilhas 0,080 0,065 0,223 0,122 0,112 0,278 0,134 0,114 0,239 

D_Apple 1,274 0,103 0,000 1,939 0,174 0,000 1,711 0,175 0,000 

D_Nokia -1,000 0,039 0,000 -1,717 0,076 0,000 -1,461 0,073 0,000 

D_Samsung -0,432 0,044 0,000 -0,730 0,077 0,000 -0,673 0,079 0,000 

D_HTC -0,507 0,048 0,000 -0,882 0,086 0,000 -0,768 0,087 0,000 

D_ZTE -0,577 0,047 0,000 -0,982 0,084 0,000 -0,871 0,085 0,000 

d_201103 -0,029 0,028 0,307 -0,038 0,031 0,232 -0,119 0,034 0,000 

d_201104 -0,024 0,028 0,387 -0,033 0,031 0,295 -0,085 0,033 0,010 

d_201105 -0,023 0,028 0,409 -0,032 0,031 0,308 -0,057 0,033 0,081 

_cons 0,401 0,142 0,005 1,303 0,246 0,000 -0,003 0,003 0,255 

Média_arpu -- -- -- -- -- -- 0,223 0,031 0,000 

Média_atguidade -- -- -- -- -- -- 0,675 0,247 0,006 

/lnsig2u -- -- -- -0,307 0,076 -- -0,329 0,066 -- 

sigma_u -- -- -- 0,858 0,032 -- 0,848 0,028 -- 

rho -- -- -- 0,424 0,018 -- 0,419 0,016 -- 

Nº Observações         21020 
 

        21020 
 

       21020 
 Log likelihood -10450,058   -10234,891          -9818,539 
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Na tabela II podemos verificar que, o coeficiente da variável dependente 

desfasada apresenta uma relação positiva com a variável dependente nas primeiras 

duas estimações, e é estatisticamente significativa a um nível de significância de 1%. 

Verifica-se portanto que o uso de internet no telemóvel do momento � depende da 

utilização de internet no momento � = 1. A dependência de um momento para o 

outro, pode ter a ver com a existência de tarifários mensais de internet no telemóvel, 

como existem também tarifários de voz. A relação positiva desta variável com a 

variável dependente indica que a probabilidade de usar internet é maior para quem 

utilizou no período anterior do que para quem não usou.  

Na metodologia de Wooldridge o coeficiente da variável dependente desfasada 

apresenta uma relação negativa com a variável dependente, e é estatisticamente 

significativa a um nível de significância de 10%. A relação negativa desta variável com a 

variável dependente indica que a probabilidade de usar internet é menor para quem 

utilizou no período anterior do que para quem não usou. 

O valor inicial é também bastante importante, e implica a existência de uma 

correlação substancial entre a heterogeneidade não observada e a condição inicial. E 

de facto, o coeficiente de ��� (1.058) é maior do que o valor absoluto do coeficiente da 

variável desfasada ��,��� (-0.062). A condição inicial é bastante determinante, pois 

indica-nos se o indivíduo já usava ou não internet no telemóvel. O coeficiente da 

variável inicial apresenta uma relação positiva com a variável dependente e é 

estatisticamente significativa ao nível de significância de 1%. Este efeito revela que os 

primeiros dois modelos estão a capturar erradamente o efeito através de ��,���. 
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Observando os parâmetros do modelo estudado, os valores positivos dos 

coeficientes nos primeiros modelos, indicam que a probabilidade de usar internet no 

telemóvel aumenta com a antiguidade do cliente, com a idade, com as habilitações 

literárias, com a profissão, com a localização do indivíduo, ARPU (Average Revenue 

Per User) de voz e com o equipamento específico da Apple. A Idade apresenta um 

efeito quadrático mostrando que a utilização de internet no telemóvel diminui com a 

idade até um determinado valor e depois começa a aumentar, o que era de esperar. As 

variáveis estatisticamente significativas nestes dois modelos são a Antiguidade, 

Feminino, Pré – pago, D_Mestrado, D_Quadro M/S, Lisboa e todos os tipos de 

equipamento de telemóvel. Já as variáveis idade, arpuvoz, Empresarial não são 

estatisticamente significativas. 

No modelo segundo Wooldridge, a única diferença é que a probabilidade de 

usar internet no telemóvel diminui com a antiguidade do cliente. No entanto este 

modelo inclui a média e portanto o efeito total tem também a influência da média. 

Já os valores negativos dos coeficientes indicam que a probabilidade do uso de 

internet no telemóvel é menor para as mulheres, ser do segmento empresarial, cartão 

do tipo Pré – Pago, de todos os tipos de equipamento, excepto da Apple. Neste 

modelo as variáveis estatisticamente significativas são a Antiguidade, Feminino, Pré – 

Pago, D_Quadros M/S, D_Lisboa e todos os tipos de equipamento de telemóvel. As 

variáveis que não influenciam são a Idade, arpuvoz, Empresarial, D_Curso_Médio, 

D_Curso_Superior, D_Mestrado, D_Empresário, D_Sul, D_Porto, D_Centro, D_Ilhas. 

Interpretando as estimativas dos parâmetros: 



Sara Janela Modelos Dinâmicos para Variável Dependente Binária  

29 
 

Nos dois primeiros modelos, a variável antiguidade apresenta uma relação 

positiva com a variável dependente. De acordo com o p-value podemos concluir que 

esta variável é estatisticamente significativa ao nível de significância de 1%. No modelo 

segundo Wooldridge, esta variável tem uma relação negativa, mas continua a ser 

estatisticamente significativa ao nível de significância de 1%. A inclusão da média desta 

variável contribui para o efeito desta. 

Conclui-se que os indivíduos do sexo masculino tem mais propensão a usar 

internet no telemóvel. De acordo com o p-value esta variável é estatisticamente 

significativa ao nível de significância de 1%. 

A variável Empresarial apresenta uma relação negativa com a variável 

dependente e tem um p-value elevado nos três modelos, o que significa que não é 

estatisticamente significativa. Donde se conclui que não há diferenças estatisticamente 

significativas entre o setor empresarial e o particular. 

A variável Tipo de cartão Pré - Pago apresenta uma relação negativa com a 

variável dependente, do que se conclui que os indivíduos que possuem um tarifário 

pós-pago tenham mais probabilidade de usar internet. Esta variável é estatisticamente 

significativa ao nível de significância de 1%.  

A variável ARPU não é estatisticamente significativa em nenhum dos modelos. 

A inclusão da média do ARPU contribui para o efeito desta variável. 

O grau de habilitação é explicado por quatro variáveis dummy, onde a dummy 

omitida foi escolaridade até ao 9º ano. Todas elas apresentam uma relação positiva 
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com a variável embora nenhuma seja estatisticamente significativa e portanto não há 

diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes níveis de habilitações. 

A profissão do indivíduo é explicada por 3 variáveis dummy, onde a terceira 

(D_Outros) é omitida. Ambas as variáveis dummy influenciam positivamente o uso de 

Internet no telemóvel, mas no modelo de Wooldridge apenas a segunda dummy 

"Quadros Médios e Superiores" tem um p-value = 0.000, estatisticamente significativo 

ao nível de significância de 1%. Isto significa que, a probabilidade de uso de internet no 

telemóvel no período seguinte é maior num indivíduo com a profissão designada de 

“quadros médios ou superiores” do que nas outras profissões (incluindo empresários). 

Nos três modelos, todas as regiões influenciam positivamente a probabilidade 

de uso de Internet no telemóvel, mas apenas a de Lisboa é estatisticamente 

significativa a um nível de significância de 1% e o Porto a 5%. A dummy omitida foi a 

referente aos indivíduos do Norte. Portanto, a probabilidade de uso de internet no 

telemóvel é maior em Lisboa e Porto do que nas outras regiões. 

Todos os tipos de equipamento têm uma relação negativa com a variável 

dependente, excepto o equipamento da Apple. Todos os coeficientes são 

estatisticamente significativos ao nível de significância de 1%. A probabilidade de usar 

internet no telemóvel é maior para quem usa equipamentos da Apple, do que quem 

usa outros tipos de equipamento. É de referir que a variável D_Outros é a segunda 

mais importante. Esta variável inclui vários tipos de equipamentos que 

individualmente não traziam relevância. 
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Com esta análise podemos retirar algumas ilações relativas ao uso de internet 

no telemóvel. Há diferenças claras entre as estimativas dos modelos pooled e efeitos 

aleatórios relativamente ao modelo designado “Probit Wooldridge” que controla a 

heterogeneidade não observada supondo que depende das variáveis explicativas. 

Assim, suspeita-se que as abordagens tradicionais que não fazem este controle 

produzem estimativas com enviesamento e consequentemente resultados erróneos. 

Por este motivo as conclusões serão centradas nos resultados deste último modelo.   

Nos primeiros dois modelos, indivíduos com uma maior antiguidade na 

empresa (maior fidelização), com faixa etária relativamente elevada até um certo 

valor, com uma profissão ao nível de quadros médios e superior ou trabalhadores 

qualificados, que implica ter um melhor emprego, região de Lisboa e equipamento de 

telemóvel do tipo Apple, potenciam o uso de internet no telemóvel. No modelo 

segundo Wooldridge, a antiguidade é uma variável que não potencia a utilização de 

internet no telemóvel embora a sua média tenha precisamente o efeito contrário 

trazendo ambiguidade quanto ao efeito total. Cidades grandes e equipamentos de 

telemóvel mais avançados potenciam o uso de internet no telemóvel. 

 

Conforme falado anteriormente, é importante obter o efeito parcial médio em 

relação à variável dependente desfasada. Para obter a dependência de estado é 

necessário estimar a probabilidade de o indivíduo � usar internet no mês � � 1, dado 

que o indivíduo usou ou não internet no mês �. Na tabela III pode ser observado o 

efeito parcial médio referente à variável dependente desfasada e ao valor inicial. 
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Tabela III - APE da variável depende desfasada e valor inicial 

            

  Obs Mean Std. Dev. Min Max 

            

APE  (Lvarbin) 21020 -0,0121 0,0100 -0,0221 0,0000 

APE  (varbin_0) 21020 0,0404 0,0325 0,0000 0,0721 

       

Os efeitos parciais médios da variável dependente desfasada estimados a partir 

deste método são cerca de (-0,012), por outras palavras, na média entre todos os 

indivíduos e todos os períodos de tempo, a probabilidade de usar internet no 

telemóvel no tempo � é menor (-0,01) para quem usou no tempo � = 1 do que para 

quem não usou. Embora seja pequena a dependência, o período � depende do período 

� = 1. 

Os efeitos parciais médios do valor inicial, indica-nos que o uso de internet no 

telemóvel depende do valor inicial. O facto de haver poucos períodos de tempo na 

amostra, pode fazer com que a condição inicial seja tão determinante. 
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6. Conclusões 
 

 

O objetivo deste estudo foi quantificar o estado de dependência real e 

interações comportamentais do uso de internet no telemóvel de uma amostra 

aleatória de clientes de uma dada operadora. Para este fim, usamos o modelo de 

Probit Dinâmico de Wooldridge (2005), que consiste em lidar com o problema da 

heterogeneidade não observada dependente de variáveis explicativas do modelo, 

nomeadamente da variável dependente desfasada, num modelo probit de efeitos 

aleatórios num painel de dados. Para avaliar os efeitos da variável dependente 

desfasada, estimamos o efeito parcial médio (APE) definido por Wooldridge (2005). 

Os dois primeiros modelos muito provavelmente conduzem a estimações 

inconsistentes por os resultados diferirem claramente dos obtidos para o modelo 

segundo Wooldridge. Este, apesar de incluir as médias das variáveis que variam no 

tempo, segundo a abordagem de Chamberlain, continua a apresentar alguma 

heterogeneidade não observada. A sua estimação será consistente se esta 

heterogeneidade não depender das variáveis constantes no tempo. 

Concluímos através da análise deste modelo que existem variáveis explicativas 

que aumentam a probabilidade do uso de internet no telemóvel como por exemplo 

viver na região de Lisboa e utilizar o equipamento de telemóvel da Apple, sendo ambas 

estatisticamente significativas e intuitivas.  

Duas variáveis que, sendo estatisticamente significativas, contribuem para a 

diminuição da probabilidade do uso de internet no telemóvel, o ser do género 
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feminino e o tipo de cartão pré –pago, onde os indivíduos não necessitam de carregar 

o telemóvel, enquanto que num tipo de cartão pós – pago, a maioria dos tarifários 

inclui uma parte alocada ao uso de internet no telemóvel.  

 

A estimação dinâmica revelou que o efeito causado pela inclusão da variável 

dependente desfasada, possui uma relação negativa com a variável dependente, 

sendo estatisticamente significativa apenas a um nível de significância de 10%. Apesar 

de possuir pouco impacto na variável dependente, as experiências passadas referentes 

à utilização de internet no telemóvel podem influenciar a probabilidade de uso de 

internet no telemóvel nos períodos presentes e seguintes. No entanto, o que se 

revelou muito determinante foi a situação de partida do indivíduo como utilizador de 

internet ou não (condição inicial), concluindo-se que os indivíduos que já eram 

utilizadores têm uma probabilidade muito grande de o continuarem a ser.  

 

Como recomendação para futuros estudos, podemos sugerir o aumento do 

tempo da análise, pois o facto de ter poucos meses de análise pode tornar as 

condições iniciais determinantes, ou seja, será que a condição inicial num estudo de 

um ano ou mais continua a ser determinante? Outra possível análise, seria a inclusão 

de novas variáveis como o tipo de tarifário, o número de Megabytes usados no mês 

em que usaram a internet, entre outros.  
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Figura 1: Percentagem do número de observações da variável idade

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Percentagem do número de observações da variável Habilitações

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Percentagem do número de observações da variável Profissão
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Apêndice A – Figuras 

Percentagem do número de observações da variável idade 

Percentagem do número de observações da variável Habilitações
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Figura 4: Número de observações por região 
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Apêndice B - Tabelas 
 

 

Tabela IV – Estatísticas descritivas da variável Regiões 

    Regiões Freq. Percent Cum. 

    Sul 7,945 30.24 30.24 
Lisboa 10,38 39.51 69.74 
Porto 1,75 6.66 76.40 
Norte 1,64 6.24 82.65 
Centro 3,5 13.32 95.97 

Ilhas 1,06 4.03 100.00 

    Total 26,275 100.00 
  

 

Tabela V – Estatísticas descritivas do Segmento de Mercado 

    SEG_MERCADO Freq. Percent Cum. 

    Particular 19,968 76.00 76.00 
Empresarial 6,307 24.00 100.00 

    Total 26,275 100.00 
  

 

 

Tabela VI – Estatísticas descritivas do Género 

    Género Freq. Percent Cum. 

    Masculino 18,13 69.00 69.00 
Feminino  8,145 31.00 100.00 

    Total 26,275 100.00 
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Tabela VII – Estatísticas descritivas do Tipo de Cartão 

    Tipo_Cartão Freq. Percent Cum. 

    Pós - Pago 15,905 60.53 60.53 
Pré - Pago 10,37 39.47 100.00 

    Total 26,275 100.00 
  

 

Tabela VIII – Estatísticas descritivas da profissão 

    Profissão Freq. Percent Cum. 

    Empresário 2,82 10.73 10.73 
Quadros Médios e Superiores 16,64 63.33 74.06 
Outros 6,815 25.94 100.00 

    Total 26,275 100.00 
  

 

Tabela IX – Estatísticas descritivas das Habilitações 

Habilitações Freq. Percent Cum. 

    Ate 9 ano 4,495 17.11 17.11 
12º Ano e Curso Médio 8,89 33.83 50.94 
Curso Superior 11,14 42.40 93.34 
Mestrado/Doutoramento 1,75 6.66 100.00 

    Total 26,275 100.00 
  

 

Tabela X – Estatísticas descritivas dos Equipamentos 

Dequip Freq. Percent Cum. 

    Outros 2,835 10.79 10.79 

Apple e Blackberry 2,535 9.65 20.44 

Nokia 12,18 46.36 66.79 

Samsung 3,99 15.19 81.98 

HTC 2,275 8.66 90.64 

ZTE 2,46 9.36 100.00 

    Total 26,275 100.00 
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Tabela XI – Estatísticas descritivas das variáveis 

Variable   Mean Std. Dev. Min Max Observations 

Antiguidade overall 81,11 52,77 0 223 N =   26275 

  between 52,77 1,8 221 n =    5255 

  within   0,59 78,91 85,91 T =       5 

idade overall 39,04 10,40 7 86 N =   26275 

  between 10,40 7 86 n =    5255 

  within   0,00 39,04 39,04 T =       5 

Género overall 0,31 0,46 0 1 N =   26275 

  between 0,46 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,31 0,31 T =       5 

arpuvoz overall 7,94 12,48 -38 411 N =   26275 

  between 11,46 -7,6 351,8 n =    5255 

  within   4,94 -152,06 116,94 T =       5 

varbin_IT overall 0,59 0,49 0 1 N =   26275 

  between 0,37 0 1 n =    5255 

  within   0,32 -0,21 1,39 T =       5 

Tipo_cartao overall 0,39 0,49 0 1 N =   26275 

  between 0,49 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,39 0,39 T =       5 

Seg_mercado overall 0,24 0,43 0 1 N =   26275 

  between 0,43 0 1 n =    5255 

  within   0,01 -0,16 0,84 T =       5 

D_9 ano overall 0,17 0,38 0 1 N =   26275 

  between 0,38 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,17 0,17 T =       5 

D_Curso_Médio overall 0,34 0,47 0 1 N =   26275 

  between 0,47 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,34 0,34 T =       5 

D_Curso_Superior overall 0,42 0,49 0 1 N =   26275 

  between 0,49 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,42 0,42 T =       5 

D_Mestrado overall 0,07 0,25 0 1 N =   26275 

  between 0,25 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,07 0,07 T =       5 

D_Empresário overall 0,11 0,31 0 1 N =   26275 

  between 0,31 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,11 0,11 T =       5 

D_Quadros M/S overall 0,63 0,48 0 1 N =   26275 

  between 0,48 0 1 n =    5255 
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  within   0,00 0,63 0,63 T =       5 

D_Outros overall 0,26 0,44 0 1 N =   26275 

  between 0,44 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,26 0,26 T =       5 

D_Sul overall 0,30 0,46 0 1 N =   26275 

  between 0,46 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,30 0,30 T =       5 

D_Lisboa overall 0,40 0,49 0 1 N =   26275 

  between 0,49 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,40 0,40 T =       5 

D_Porto overall 0,07 0,25 0 1 N =   26275 

  between 0,25 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,07 0,07 T =       5 

D_Norte overall 0,06 0,24 0 1 N =   26275 

  between 0,24 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,06 0,06 T =       5 

D_Centro overall 0,13 0,34 0 1 N =   26275 

  between 0,34 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,13 0,13 T =       5 

D_Ilhas overall 0,04 0,20 0 1 N =   26275 

  between 0,20 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,04 0,04 T =       5 

D_Outros overall 0,11 0,31 0 1 N =   26275 

  between 0,31 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,11 0,11 T =       5 

D_Apple overall 0,10 0,30 0 1 N =   26275 

  between 0,30 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,10 0,10 T =       5 

D_Nokia overall 0,46 0,50 0 1 N =   26275 

  between 0,50 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,46 0,46 T =       5 

D_Samsung overall 0,15 0,36 0 1 N =   26275 

  between 0,36 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,15 0,15 T =       5 

D_HTC overall 0,09 0,28 0 1 N =   26275 

  between 0,28 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,09 0,09 T =       5 

D_ZTE overall 0,09 0,29 0 1 N =   26275 

  between 0,29 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,09 0,09 T =       5 

D_outros overall 0,17 0,38 0 1 N =   26275 

  between 0,38 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,17 0,17 T =       5 

D_symbian+windows mobile overall 0,51 0,50 0 1 N =   26275 
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  between 0,50 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,51 0,51 T =       5 

D_Android+IOS overall 0,32 0,47 0 1 N =   26275 

  between 0,47 0 1 n =    5255 

  within   0,00 0,32 0,32 T =       5 

d_201102 overall 0,20 0,40 0 1 N =   26275 

  between 0,00 0,2 0,2 n =    5255 

  within   0,40 0 1 T =       5 

d_201103 overall 0,20 0,40 0 1 N =   26275 

  between 0,00 0,2 0,2 n =    5255 

  within   0,40 0 1 T =       5 

d_201104 overall 0,20 0,40 0 1 N =   26275 

  between 0,00 0,2 0,2 n =    5255 

  within   0,40 0 1 T =       5 

d_201105 overall 0,20 0,40 0 1 N =   26275 

  between 0,00 0,2 0,2 n =    5255 

  within   0,40 0 1 T =       5 

d_201106 overall 0,20 0,40 0 1 N =   26275 

  between 0,00 0,2 0,2 n =    5255 

  within   0,40 0 1 T =       5 

Idade^2 overall 1632,36 914,28 49 7396 N =   26275 

  between 914,35 49 7396 n =    5255 

  within   0,00 1632,36 1632,36 T =       5 

 

Tabela XII – Correlação entre as variáveis 

 

 
ind cod_mes ppp_pps segmer. antig. idade sexo habilit. profissao distrito equip sist_oper arpuvoz varbin v arbin_0 

ind 1,0000                             

cod_mes 0.0000 1,0000 
             ppp_pps -0.8447 0.0000 1,0000 

            segmercado -0.5127 0.0002 0.6056 1,0000 
           antiguidade -0.0456 0.0037 -0.3543 -0.2086 1,0000 

          idade -0.4487 0.0000 0.4779 0.2562 -0.1117 1,0000 
         género -0.0145 0.0000 0.0045 0.0002 -0.0323 -0.0247 1,0000 

        habilitações -0.1636 0.0000 0.1584 0.2238 0.0231 0.0388 0.0741 1,0000 
       profissão 0.1477 0.0000 -0.1423 -0.1075 -0.0290 -0.1380 0.0385 -0.2888 1,0000 

      distrito 0.0312 0.0000 -0.0410 -0.0088 0.0117 -0.0192 0.0088 -0.0533 0.0386 1,0000 
     equip 0.0282 0.0000 -0.0458 -0.0226 0.0402 -0.0023 -0.0027 -0.0523 0.0170 -0.0082 1,0000 

    sist_oper 0.3101 0.0000 -0.3501 -0.1984 0.2409 -0.3513 -0.1255 0.0779 -0.0120 0.0266 0.0939 1,0000 
   arpuvoz -0.0324 -0.0115 0.0249 -0.1785 0.0326 0.0831 0.0186 -0.0212 -0.0874 0.0034 -0.0218 -0.0249 1,0000 

  varbin 0.2156 0.0059 -0.2399 -0.1380 0.1622 -0.2353 -0.0939 0.0549 -0.0178 0.0260 -0.0538 0.6296 -0.0157 1,0000 
 varbin_0 0.2107 0.0000 -0.2363 -0.1358 0.1588 -0.2411 -0.0800 0.0698 -0.0293 0.0267 -0.0434 0.6343 0.0091 0.4573 1,0000 
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Apêndice C – STATA 
 

Output STATA 

 

. xtdescribe 

 

     ind:  1, 2, ..., 5255                                   n =       5255 

 cod_mes:  2.0e+05, 2.0e+05, ..., 2.0e+05                    T =          5 

           Delta(cod_mes) = 1 month 

           Span(cod_mes)  = 5 periods 

           (ind*cod_mes uniquely identifies each observation) 

 

Distribution of T_i:   min      5%     25%       50%       75%     95%     max 

                         5       5       5         5         5       5       5 

 

Freq. Percent Cum. Pattern 

5255 100.00 100.00 11111 

5255 100.00 
  

XXXXX 
  

 

. describe 
    

     Contains data 
      obs:        26,275                           

   vars:            15                           
   size:       683,150 (93.5% of memory free) 
  

      storage display value   

variable name type format label variable label 

    ind int %8.0g 
  cod_mes long %tm 
 

COD_MES 

ppp_pps byte %8.0g 
 

PPP_PPS 

segmercado byte %8.0g 
 

SEGMERCADO 

antiguidade int %8.0g 
 

ANTIGUIDADE 

idade byte %8.0g 
 

Idade 

género byte %8.0g 
  habilitações byte %8.0g 
 

HABILITACOES 

profissão byte %8.0g 
 

PROFISSAO 

distrito byte %8.0g 
  equip int %8.0g 
 

Equip 

sist_oper byte %8.0g 
 

SIST_OPER 

arpuvoz int %8.0g 
 

ARPUVoz 

varbin byte %8.0g 
  varbin_0 byte %8.0g 
            

Sorted by:  ind  cod_mes 
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Gerou-se a variável dependente desfasada: 
 

. gen Lvarbin = L.varbin 

 

 

Geram-se as novas variáveis conforme agrupado no apêndice B: 
 

. generate Dseg=segmercado 

 

. recode Dseg 1=0 2/4=1 

 

. gen Dtipocartao =0 

 

. replace Dtipocartao = 1 if ppp_pps>=2 

 

. generate Dhabilitacoes=habilitacoes 

 

. recode Dhabilitacoes 1/2=0 3/4=1 5=2 6=3 

 

. generate Dprofissao=profissao 

 

. recode Dprofissao 1/2=0 3/4=1 6=1 5=2 7/8=2 

 

. gen Ddistrito =0 

 

. replace Ddistrito = 1 if distrito==11 

 

. replace Ddistrito = 2 if distrito==13 

 

. replace Ddistrito = 3 if distrito>=3 & distrito<=4 

 

. replace Ddistrito = 3 if distrito==16 

 

. replace Ddistrito = 4 if distrito>=5 & distrito<=6 

 

. replace Ddistrito = 4 if distrito==1 

 

. replace Ddistrito = 4 if distrito==10 

 

. replace Ddistrito = 4 if distrito==14 

 

. replace Ddistrito = 5 if distrito>=31 

 

. gen Dequip =0 

 

. replace Dequip = 1 if equip<=5 

 

. replace Dequip = 2 if equip>=72 &equip<=190 

 

. replace Dequip = 1 if equip<=15 

 

. replace Dequip = 3 if equip>=197 &equip<=260 

 

. replace Dequip = 4 if equip>=16 &equip<=45 

(2275 real changes made) 

 

. replace Dequip = 5 if equip>=286 &equip<=300 

 

. gen Dsist_oper =0 

 

. replace Dsist_oper = 1 if sist_oper>=3 & sist_oper<=4 

 

. replace Dsist_oper = 2 if sist_oper==5 

 

. replace Dsist_oper = 2 if sist_oper==8 

 

 

 

 

 

Criaram-se variáveis dummy: 
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. quietly tabulate Dhabilitacoes, generate (d_Dhabilitacoes) 

 

. quietly tabulate Dprofissao, generate (d_Dprofissao) 

 

. quietly tabulate Ddistrito, generate (d_Ddistrito) 

 

. quietly tabulate Dequip, generate (d_Dequip) 

 

. quietly tabulate Dsist_oper, generate (d_Dsist_oper) 

 

. gen idade2 = idade*idade 

 

. quietly tabulate cod_mes, generate (d_mes) 

 

 

 

 

Modelo Probit Dinâmico: 
 

 

. xtprobit   

 

 

Cálculo do Efeito Parcial Médio da variável dependente desfasada: 

 
 

. predict double xb, xb 

 

. gen double x0 = xb - _b[Lvarbin]*Lvarbin 

 

. gen double x1 = x0 + _b[Lvarbin] 

 

. replace x0 = x0/sqrt(1+e(sigma_u)^2) 

 

. replace x1 = x1/sqrt(1+e(sigma_u)^2) 

 

. gen double epa = normal(x1) - normal(x0) 

 

. summarize epa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


