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Apresentação (C.D. Shikida)

Olá leitor. Você possivelmente conhece a apostila introdutória ao EVIEWS 3.1 de um dos autores. Ela tem 
sido usada por todo o Brasil com algum sucesso (falsa modéstia não move moinhos, he he he...). Ok, desde 
aquela apostila, muito tempo se passou. Passei alguns anos concentrados nos estudos do doutoramento no 
PPGE-UFRGS e, com o prof. Eduardo Pontual Ribeiro, tomei ciência da existência do EasyReg, um 
freeware excepcional para Econometria. Seu autor, o prof. Bierens, me permitiu e me incentivou a criar um 
portal-espelho (mirror) do EasyReg no Brasil. Eis o endereço:

http://paginas.terra.com.br/educacao/cdshikida/easyreg.html

No início – falamos de 2000 – tive um período de adaptação em Porto Alegre e também ao EasyReg. 
Tratava-se de um programa que eu mesmo chamava de user-unfriendly. Passaram-se os anos e, se olho para 
trás, vejo que o EasyReg melhorou muito. É bem mais fácil de se usar.

Professores de universidades pequenas ou submetidas a poucas facilidades financeiras têm, no EasyReg, 
uma chance única de ensinarem Econometria com profundidade razoável – e avançada, se assim o 
desejarem – sem ter de pagar uma cara licença por isso. 

Minha motivação inicial, ao fazer esta apostila, é basicamente a de ajudar na disseminação da Econometria 
e conseguir um improvável aumento de salário (ok, esqueça a última parte, leitor(a)). A leitura prévia da 
apostila gerou boas críticas do Ari, que se transformou em co-autor e também não recebeu aumento de 
salário por isto.

O EasyReg é fácil e útil. Vale a pena utilizá-lo e eu gostaria de ver mais gente aprendendo e usando 
econometria. 

Ao contrário da apostila do Eviews, esta ainda sofrerá modificações nos próximos meses. Estou empenhado 
em transformá-la em um manual mais amplo (provavelmente com a companhia de co-autores). Assim, 
comentários dos leitores e leitoras são bem-vindos podem ser direcionados para: claudiods@ibmecmg.br.

Esta apostila é o início de minha volta aos estudos econométricos – notadamente de séries de tempo. Trata-
se de um esforço pessoal que, obviamente, conta com o incentivo de gente que gosta de Econometria. Já 
citei o prof. Bierens e o Pontual. Devo acrescentar o Prof. Marcelo Portugal (UFRGS) que nunca (acho) 
usou o EasyReg mas é referência obrigatória para quem quer realmente aprender econometria, notadamente 
de séries de tempo. Márcio Laurini (IBMEC-SP), Alexandre Porsse (FEE-RS), o prof. Aguirre (UFMG), 
Roseli (Mackenzie) e Ari (IBMEC-MG) são nomes importantes para mim, quando se fala de amigos que 
amam Econometria. Além destes, devo citar André Carraro (UNISC), Enitz (IBMEC-MG), Gilson 
(IBMEC-MG), Marcus (IBMEC-MG), Sabino (UFRGS) e Leo Monasterio (UFPel), cuja grande amizade só 
iguala a competência (Sabino deve encarar isto como um elogio tardio...). 

O incentivo à produção acadêmica me vêm, dentre outros, do prof. Ernani, meu coordenador direto do 
IBMEC-MG. 

Belo Horizonte, 09.08.2007

Cláudio Djissey Shikida
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0. Algumas preliminares1

Caso você esteja preocupado, leitor, com a quantidade de atualizações do EasyReg, então fique 
feliz: o prof. Bierens acaba de, nesta última versão, implementar um procedimento no menu. 
Trata-se de um mecanismo que busca, em sua página, novos arquivos e, automaticamente, dá a 
você a opção de download. 

O que você tem de fazer, então, é, simplesmente, baixar os arquivos do meu mirror (endereço 
acima e verificar se existem arquivos novos. 

Obviamente, este autor contacta o prof. Bierens com alguma periodicidade e procurará ter 
sempre a mais atualizada versão para você. Entretanto, seu trabalho, agora, é muito mais fácil.

É importante fazer um aviso prévio importante aqui. Esta apostila supõe que o leitor conheça 
Econometria. Não se trata de ensinar Econometria, mas tão somente de ensinar a implementar 
certas técnicas econométricas no EasyReg. Portanto, se o leitor espera aprender Econometria 
com esta apostila, ele deve rever suas expectativas: ninguém melhor que seu professor de 
Econometria (ou, em alguns casos, os livros) para responder suas dúvidas.

Posto isto, passemos à diversão!

1. Importando os dados (você deve ter o Microsoft Excel instalado)

Comece abrindo sua planilha no Excel.

1 O leitor mais atento notará que as janelas copied-and-pasted do EasyReg apresentam diferenças pequenas de 
data ou de usuário. Por que? Porque os autores – graças a Deus – moram em locais diferentes, usam computadores 
diferentes e, claro, programas diferentes para copiar e colar figuras. O leitor, ao invés de se sentir incomodado, 
deve, isto sim, focar sua atenção no ponto importante da apostila: o uso do EasyReg. 
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Note que a primeira linha contém os nomes (importei, neste exemplo, as variáveis, a partir do 
IPEADATA (www.ipeadata.gov.br). Mas preciso levar as importações, exportações e o câmbio 
para o EasyReg. Como fazer isto? 

O EasyReg na sua versão EasyReg International, exige que você use o método norte-americano 
de expressar os números. Por exemplo, ao invés de U$ 2.000,00, você teria U$ 2,000.00. Isto é 
facilmente conseguido no seu “Painel de Controle” do Windows, na opção “Configurações 
Regionais”. Quebre a cabeça um pouco.

No meu caso, a formatação já está ok. Na verdade, o prof. Bierens apenas exige que você tenha 
formatado os número de forma que o separador decimal seja um “. “ e não uma “ , “.

Pois bem. Feito isto, temos de salvar a planilha acima no formato CSV com o nome das 
variáveis. Ou seja, você deve, previamente, extrair a primeira coluna que é inútil (e, no meu 
caso, vou reescrever os nomes das variáveis deixando os detalhes no Notepad).

Agora, vamos preparar o arquivo.
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Abrindo o EasyReg, vamos à seguinte opção:

O prof. Bierens colocou várias janelas intermediárias explicando detalhes para os novatos. 
Vamos encontrar uma delas após clicar na opção acima. No caso, você encontrará uma janela 
explicando o formato CSV e como o mesmo é lido no EasyReg. Optando por continuar 
(“continue”), teremos:
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Vamos escolher procurar manualmente o arquivo. Afinal, eu já sei onde ele está.

Bem, aí estamos. Temos de fazer o que se pede. 
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Nesta janela somos perguntados sobre o tipo de dado. Como sou esperto (e você deve ter sido 
também), consulto meu pequeno arquivo e descubro que tenhoa “monthly time series data”. Os 
dados começam em 1980.01 e vão até 2004.01. 

Entrando com o ano 1980, obtemos a janela seguinte.
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Pronto. Agora o EasyReg sabe que as colunas se iniciam em 1980.01 ou em janeiro de 1980. A 
janela seguinte pede confirmação disto. 

A janela seguinte nos permite escrever alguns comentários sobre os dados. Bem, aí vão os 
meus.
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Após clicar em “continue” o EasyReg nos dá mais algumas informações sobre como trata 
células vazias e tudo o mais. Você ainda tem a opção de abrir o arquivo de novo no WordPad 
caso queira conferir algo.

Ao concordar com o EasyReg (Code OK), obtemos, felizmente, a janela seguinte.
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Ok, vamos continuar.

 

Observe que o EasyReg leu os nomes das variáveis do arquivo e os importou corretamente. 
Vamos, como sempre, continuar.
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Agora somos informados de alguns detalhes sobre as pastas e o destino dos arquivos. Como 
sou preguiçoso, vou continuar. Provavelmente a opção é boa. Mas você pode querer ler as 
instruções para aprender mais, certo?

Ok, não adiantou muito. Vou salvar meu diretório em “Documents and Settings” para 
continuarmos com o exemplo, certo? Então, vamos lá. Escolho o diretório e clico em “Start 
EASYREG in current folder”. Obtenho a janela seguinte.
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Ok, o que se diz aqui é que eu usei um outro arquivo antes. Vou pedir para ou “sobreescrever 
(apagar o anterior)” ou “fundir”. Não se preocupe. Não vamos fundir porque não faz sentido. 
Perceba que se ele sobreescreve, ele não apaga o outro arquivo CSV, mas sim o arquivo que o 
EasyReg usa para a sessão de econometria. Ou seja, para usar este freeware você deve ser bem 
organizado (eu não sou).

Aí vamos nós.
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Agora sim, vamos “overwrite”. Ao fazer isto, o EasyReg nos leva de volta à janela inicial. 
Agora sim, vamos trabalhar.

2. Análise dos dados

Normalmente, como passo anterior à análise de regressão, pode ser interessante realizar uma 
análise estatística descritiva das variáveis que serão utilizadas. Nosso programinha nos oferece 
esta oportunidade. Basta observar a opção “data analysis” do menu.

Às vezes, pode ser útil dar uma olhada na base de dados. Para tanto utilizamos a opção data 
table no menu como abaixo.
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Selecionamos as variáveis que devem constar de uma tabela (no caso todas mas é possível ficar 
apenas com as de interesse).
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O passo final é escolher o modo de exibição da tabela. Preferi escolher via Easyreg (ou seja, no 
próprio  programa).  Mas  podemos  trabalhar  também  com  o  Excel  e  Wordpad  (os  dados 
poderiam ser inclusive salvos nos formatos dos referidos programas).

A tabela é mostrada abaixo (via programa). Ah, as informações podem ser copiadas e coladas 
para outros programas (Word, por exemplo). 
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Uma  opção  também  interessante  é  aquela  que  diz  respeito  as  estatísticas  descritivas 
tradicionais das variáveis (de posição e dispersão). Por exemplo, uma tabela com máximo, 
mínimo, média, soma, variância e desvio padrão etc das variáveis podem ser obtidas na opção 
“summary statistics”.
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Basta  escolher  as  variáveis  de interesse  (no caso escolhemos todas)  e  deixar  claro  que os 
cálculos devem ser feitas para toda a amostra (quando for o caso uma sub-amostra poderá ser 
definida).

Esta  escolha  da inclusão da amostra  completa  ou parcial  aparecerá  (uma janela  idêntica  à 
janela abaixo) em outras opções do menu “data analysis”.
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Taí  a  tabela.  Podemos  notar,  por  exemplo,  que  no  caso  da  amostra  completa,  temos  289 
observações (mensais), a exportação média no período foi $2667,12 (incluir a unidade) e etc. 
Informações semelhantes são apresentadas na mesma tabela para importações e câmbio.
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É possível também fazer gráficos de dispersão entre variáveis (no caso, duas de cada vez). Para 
tanto usamos a opção “scatter diagram” de “data analysis”.

Por exemplo, se eu quiser ter uma idéia da relação entre o volume de importações e a taxa de 
câmbio posso dar uma rápida olhada no diagrama de dispersão das séries de importações e 
câmbio. Selecionamos as séries e novamente a opção de amostra completa.

19



Minha Primeira Vez com o EasyReg - (c) by Cláudio D. Shikida & Ari F. Araújo Jr.

Temos como resultado o gráfico abaixo. Podemos notar a relação esperada positiva entre a taxa 
de câmbio (aqui a taxa de câmbio é definida como US$/R$) e as importações (câmbio no eixo 
y e importações no eixo x).

Podemos  precisar,  às  vezes,  da  matriz  de  correlação  bivariadas  entre  as  variáveis.  Basta 
selecionar a opção correlation matrix em data analysis.
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Os próximos passo seriam a escolha das variáveis e se é para usar a amostra completa ou uma 
sub-amostra.
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Uma tabela como abaixo é apresentada pelo Easyreg (matriz de variâncias também podem ser 
encontradas na mesma janela). Podemos notar que as correlações entre exportações e câmbio e 
importações e câmbio são, respectivamente, 26 e 48%, portanto, positivas (isso ocorreria se 
usássemos a taxa de câmbio real?).
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Será que posso fazer belos gráficos com minhas séries. É claro, o prof. Bierens também pensou 
nisso!!! Para tanto escolhemos “plot time series” em “data analysis” e vamos lá!
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Da mesma forma, selecionamos as três variáveis (os gráficos podem ser individuais também) e 
a amostra toda.

No caso de gráfico com as três séries, temos a opção de escolher a apresentação dos mesmos 
em um único box ou em três (“separate boxes”). Escolhemos aqui apenas um e “make plots”.
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Bom, vamos ficar por aqui na descrição dos atributos da opção “data analysis”. Podemos notar 
(janela abaixo) que existem outras rotinas preparadas pelo Prof. Bierens. A maioria delas vai 
exigir de cada um de você (um amante da econometria) mais estudos para que possam ser mais 
bem aproveitadas. Então mãos à obra.

3. Regressão Linear no EasyReg.

Pois bem. Vamos supor que eu esteja interessado na seguinte regressão: 

Ln(Exportações) = α + β1Ln(Índice da Taxa de Câmbio) + ε

Como fazer isto no EasyReg é realmente fácil. Embora você saiba que Econometria não é 
apenas sobre calcular ajustes de pontos às retas, mas envolve, isto sim, um bocado de 
metodologia e trato com os dados, vamos apenas nos concentrar em como operacionalizar a 
regressão. 

Mas, lembre-se: você deve saber o que está fazendo. 
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Primeiramente, tenho de transformar as variáveis desejadas em logaritmos naturais. Como faço 
isto? Bem, vamos às janelas.

Observe, agora, o que faço. Nas opções que se seguem, escolheremos a de logaritmo.

Faremos isto para Xport e camb. Ao clicar em “LOG transformation”, a janela seguinte nos 
pede para especificar quem são os transformados. Ao clicar duplamente em Xport e camb, 
obtenho:
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Veja que as variáveis estão marcadas com “* “. Seguindo em frente, concordamos com o nome 
das novas variáveis.

O EasyReg nos retorna à janela de transformação. Como não desejo mais transformar variáveis 
(por enquanto), escolho a opção “done”. 
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Agora, à regressão. Ao clicar em Done, o EasyReg retorna ao menu principal. Nosso próximo 
passo é, portanto, estimar a regressão.

Se for sua primeira vez no EasyReg, novamente o prof. Bierens sugerirá um “tour”. Vamos, 
educadamente, dizer não e seguir em frente. A janela seguinte pede que você selecione todas 
as variáveis que usará na regressão. Assim escolho LN[xport] e LN[camb].
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Muitas vezes temos interesse em usar sub-períodos da amostra (em casos de séries de tempo). 
No nosso exemplo, usaremos toda a amostra e, na janela seguinte, recusamo-nos a usar sub-
períodos.

A opção “continue” aparecerá e devemos escolhê-la. A janela seguinte nos pedirá a definição 
da variável do lado esquerdo da regressão (Y). No nosso caso...
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Ok, a janela seguinte nos apresentará algumas estatísticas básicas de Y.

Pronto. Estamos indo bem, não? Como a regressão é simples, o EasyReg já sabe que 
LN[camb] será a variável independente do modelo.
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Aceitamos a seleção e a janela seguinte nos dá a opção de usar defasagens de Y. Não está em 
nosso modelo teórico e, assim, vamos deixar de lado a opção.

Ok. O mesmo é perguntado para LN[camb] e você já sabe a resposta. Mas, note o aviso lá 
embaixo. É preciso que você clique na opção de defasagem zero!! 
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Feito isto, teremos a janela que resume o que queremos.

Quero intercepto, não quero tendência determinista (time trend) ou dummies sazonais 
(seasonal dummies). Logo, continuo (continue). Feito isto, temos uma pergunta complicada. 
Escolheremos a opção de ignorar o que o prof. Bierens diz.
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Entretanto, note que ele tinha um ponto interessante aqui. Muitos alunos gostam de dizer que 
“a regressão estimada é muito boba” ou que “o mundo real é mais complexo”. Bem, eles 
deveriam ler o texto de Bierens citado na janela acima, entendê-lo e aprender a usar a opção. 
Ou então deveriam aprender bem, primeiro, o significado da metodologia científica. 

Ok, vamos em frente. 

A janela acima praticamente resume nossa regressão. Observe que a constante é X(2), e não 
X(1). Isso é fácil de se explicar dado que estamos interessados em saber a influência do câmbio 
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sobre a exportação e não a influência de um simples intercepto. Posto isto, vamos clicar em 
continue. 

Pronto! 

A janela acima é um pouco mais longa do que parece. Vamos ver o restante.
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Ok, você tem muitas informações aí em cima. Note que há duas estimações dos parâmetros do 
intercepto e de LN[camb]. Trata-se do seguinte. No primeiro caso, você tem a estimativa 
comum, sem correção para heterocedasticidade. No segundo caso (segunda coluna), você tem 
as estimações, corrigidas por heterocedasticidade segundo o, hoje, facilmente implementável 
algoritmo de White. 

Vários números, muita análise pode ser feita aqui. Mas, só para se ter uma idéia do que 
conseguimos, vamos fazer o gráfico dos dados originais, ajustados e, claro, os resíduos da 
regressão. Assim, no menu abaixo, escolhemos “Options” e, em seguida, “Plot the fit”. 
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O leitor pode perceber que o nosso modelo é péssimo. Os resíduos se ocupam de replicar a 
série e nossos pontos ajustados nem de longe chegam perto do desejado ajuste. O que fazer? 
Uma pista importante, para o leitor pouco versado em Econometria, é tentar ajustar o modelo 
com dummies sazonais. Leitores mais familiarizados com o tema pensariam em raízes unitárias 
e co-integração, algo que veremos mais adiante2. 

O EasyReg não nos permite voltar passo-a-passo até algum ponto que nos permita, com as 
variáveis originais definidas como dependente e independente, reestimar o modelo. Temos de 
optar por “done” e reiniciar a estimação. Supondo que o leitor fez isso, ele voltou à seguinte 
janela:

2 Um ajuste do tipo AR(1) melhora bem os resultados, mas qual seria a sua justificativa teórica? Esta é uma 
questão interessante e você deve pensar nela.
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Aqui, vamos optar por seasonal dummies. Ao continuar, o EasyReg nos perguntará novamente 
sobre os polinômios de Chebishev (uma contribuição original do prof. Bierens à literatura 
econométrica). Novamente, por enquanto, vamos ignorar esta opção e vamos estimar a 
regressão. Os resultados obtidos, contudo, não são muito animadores.
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Teriam sido estas dummies uma boa idéia? O gráfico mostra que não. Aparentemente, os dados 
ajustados geraram uma distorção (note como há ciclos na série dos dados ajustados) sem captar 
a tendência da série que, muito vagamente, lembra-nos uma série não-linear. Testando a 
significância conjunta das dummies sazonais, entretanto, obtemos a rejeição de que este vetor 
(o das dummies) seja nulo.
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Como resolver este problema? Podemos, sem abrir mão do modelo acima, tentar um ajuste 
mais estatístico do que econométrico, isto é, queremos tão somente um ajuste excelente da 
série, sem preocupação com o sentido econômico da mesma. Alguns usos existem para este 
tipo de abordagem, embora seus proponentes se vejam em maus lençóis quando tentam 
explicar os ajustes obtidos. De qualquer forma, é um bom exercício para se conhecer mais do 
EasyReg. Assim, imagine que se inclua uma tendência linear determinista na série.

Assim, na janela acima, além das dummies, incluiremos a tendência determinista. Os resultados 
da regressão mostram que o pesquisador, ao invés de ajustar seu modelo à série, está tão 
somente criando uma nova série, artificial. Observe o gráfico abaixo.
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Percebe-se que, embora tenha conseguido algum ajuste na série, o pesquisador ainda não 
consegue um ajuste bom. Neste ponto é necessário que se reflita um pouco sobre esta 
metodologia. Está-se procedendo corretamente? As variáveis independentes incluídas fazem 
sentido? Existem outliers? A tendência (ou as dummies sazonais) não poderiam ser estocásticas 
ao invés de deterministas (e como checar isto?)?

O leitor iniciante, certamente, estará com problemas aqui. Grosso modo podemos dizer que ele 
se defronta com três estratégias para enfrentar os dados deste tipo (séries de tempo). Pode usar 
métodos derivados dos modelos Box-Jenkins (os populares modelos (S)ARIMA), pode tentar 
ajustar a série dentro da abordagem que estamos utilizando (modelos de regressão clássica) ou 
optar por métodos derivados da metodologia da London School of Economics (metodologia da 
LSE ou metodologia de Hendry). 

Mais pistas a seguir.

Claro que há mais detalhes sobre isto que você deve entender com seu professor. Além disso, 
há muita informação útil na saída do EasyReg acima (experimente continuar ao invés de 
escolher done). Embora muito importantes, elas não serão examinadas aqui. Isto porque: (1) 
esta é uma apostila para dummies em EasyReg; (2) ela não pretende ensinar econometria, mas 
apenas facilitar o uso do EasyReg.

Nas próximas versões, mais detalhes sobre o EasyReg. 
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