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Os modelos de regressão econométrica com variável dependente limitada e qualitativa são utilizados com vastos objetivos uma vez que promovem o estudo e conhecimento
de novos fenómenos e a tomada de decisão com maior precisão e redução de incerteza,
como por exemplo, desde a área das ciências da saúde até à atividade bancária e seguradora, entre outras.
Com uma exposição clara e sucinta da componente teórica, este livro apresenta dois
casos práticas, elaborados com o programa SPSS, com a explicação detalhada em termos
de interpretação de resultados obtidos, nomeadamente na estimação de parâmetros,
validade e diagnóstico de modelos, interpretação dos coeficientes obtidos e ainda qualidade e ajustamento em relação aos dados utilizados.
O primeiro caso prático é feito com a utilização de dados binários e o segundo exemplifica o uso de variável dependente com mais de duas categorias nominais.
A apresentação cuidada das instruções dadas ao programa SPSS e a exposição clara
dos resultados obtidos em ambos os casos práticos, contextualizando alguns passos de
escrita de um artigo cientifico na área da estatística, tem como objetivo facilitar a aprendizagem aos leitores que não possuam bases matemáticas muito desenvolvidas.
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Este manual destina-se a estudantes do primeiro ciclo do ensino superior de um
vasto leque de áreas; no entanto, é ao nível dos mestrados e doutoramentos que a apresentação teórica e prática deste género de modelos é feita de forma mais rigorosa, sendo
a sua utilização especialmente indicada. Do mesmo modo, será útil a investigadores e
unidades de investigação tendo em conta que estes modelos econométricos são muito
utilizados em termos de pesquisa e respetiva apresentação de conclusões e resultados
em relatórios e artigos científicos.
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Nota introdutória
No decorrer da frequência da parte curricular do programa doutoral em Métodos
Quantitativos pela Faculdade de Economia da Universidade de Algarve, apresentei
para avaliação de Seminário II de Econometria, um caso aplicado à Regressão com
variável dependente com mais de duas categorias de resposta. Tendo em conta a
avaliação obtida e o facto de na literatura portuguesa não existir muita diversidade
sobre este tema, desejei melhorar e aperfeiçoar o meu trabalho e transformá-lo num
livro.
Esta ideia amadureceu quando fui contactado por profissionais que praticam
Medicina no Hospital Universitário de Coimbra no sentido de receber apoio na interpretação dos resultados das suas análises em termos de estatística. Com as suas
dúvidas e questões apercebi-me que o modo como é apresentado o binómio teoria e
prática é muito importante para quem quer aprender e utilizar estas técnicas nos
seus estudos e investigações, principalmente em licenciaturas e mestrados nas áreas
de Gestão e Medicina e Enfermagem. Sabendo que os modelos de regressão com
dados qualitativos como variável dependente são muito utilizados, apercebi-me da
falta de um manual prático que servisse de suporte à investigação na família dos
modelos generalizados. Estas circunstâncias foram primordiais e incentivadoras para
que iniciasse o trabalho que agora apresento aos leitores. De referir que os profissionais atrás citados acabaram por publicar os artigos desejados e manifestaram a
satisfação pelo apoio prestado.
Com o advento do desenvolvimento e implementação de softwares estatísticos,
os investigadores, estudantes e utilizadores destes modelos tão úteis para diminuir a
incerteza das suas decisões, por exemplo a nível de banca a concessão ou recusa
de um empréstimo é um tema muito peculiar para estes modelos de regressão com
variável resposta limitada e qualitativa, viram reduzido o número de horas de trabalho em termos de incrementação no programa estatístico. De facto e após a introdução de uma base de dados e dadas as instruções ao programa por interface ou sintaxe, caso por exemplo do R, a saída dos resultados demora pouco mais de um
segundo. A questão é colocada a nível da interpretação dos chamados outputs, que
podem determinar as melhores decisões se forem feitas de forma correta e assertiva.
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Procurei neste livro dar um incremento forte a esta interpretação no aspeto de
leitura das diversas equações produzidas por um modelo deste tipo bem como a
validação dos diversos pressupostos de avaliação e validação do mesmo, análise de
qualidade e ajustamento adequado. Ou seja, tive como preocupação exemplificar de
forma exaustiva a especificação, estimação, interpretação de resultados obtidos e
diagnóstico desta família de modelos econométricos. Este livro apresenta aspetos
teóricos, mas ancorados fundamentalmente na interpretação de resultados obtidos
em duas aplicações práticas realizadas com o SPSS, pois foi neste domínio que
senti maior dificuldade da parte dos utilizadores, estudantes e investigadores: após a
modelação no programa e saída dos respetivos outputs não tinham noções estatísticas para o sucesso da respetiva interpretação.
O leitor, neste livro, encontrará a seguir a cada explicação técnica o seu output e
uma captura de ecrã dos comandos principais do SPSS para modelar o referido tipo
de regressão econométrica.
Espero que a consulta deste livro seja útil e esclarecedora para os seus leitores.

Capítulo 1

O modelo de regressão
convencional

O modelo de Regressão linear comum, é o modelo em que a variável dependente Y, também chamada de variável endógena, deverá ser métrica e os erros
deverão ser independentes e com distribuição Normal N (0, σ 2 ) .

Independentemente do número de variáveis explicativas que entram no modelo,
quantitativas ou dummies, esta exigência é primordial para que a inferência da
amostra para a população possa ter qualidade.
Os modelos em que a variável dependente Y é de escolha discreta, quer no caso
de existirem duas opções ou mais de duas opções são de extrema importância nos
tempos que correm.
Os mesmos possibilitaram a utilização da estatística a situações que requerem
suporte de decisão em situações de incerteza; por exemplo na banca, torna-se
necessário assegurar com a maior probabilidade possível que um determinado indivíduo está ou não em condições de pagar um empréstimo financeiro concedido pela
entidade bancária.
Considere-se o modelo de escolha binária em que a variável dependente toma
duas opções; ou seja o atributo terá de ser a escolha de uma de duas opções, através de uma experiência aleatória cujos resultados possam ser modelados por
sucesso ou insucesso.
Por exemplo, em termos de uma vontade expressa, posso deslocar-me a um
local ou não o fazer, ao candidatar-me a um emprego posso ficar com a vaga disponível ou não o conseguir. Como referi atrás, a banca suscita vários exemplos deste
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