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ERROS DE ESPECIFICAÇÃO 

NA FORMA FUNCIONAL 
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A omissão de variáveis explicativas não é o único modo 

de um modelo ser mal especificado. Por exemplo, se o 

verdadeiro PGD, for 

e utilizarmos, em (1),  y no lugar de log(y), como variável 

resposta, então obteremos estimadores viesados e 

inconsistentes para parâmetros do modelo de interesse.  

Introdução 

)1(          ...)log( 33221   kk xxxy



4 

Teste para Verificar  

Erro de Especificação 

na Forma Funcional de um 

Modelo de Regressão 

(RESET) 



Se o modelo original é da forma 

Teste RESET 

(RAMSEY, 1969) 

satisfazendo à suposição de que  

E( | x2, x3, ..., xk) = E() = 0 

então, 

funções não-lineares de variáveis independentes 

não devem ser relevantes quando acrescentadas 

em (2). 
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1) Assim, para implementarmos o teste RESET, teremos que 

decidir sobre quais funções não-lineares das variáveis 

explicativas deveremos incluir na equação a ser 

expandida; 

2) Entretanto, não existe uma resposta direta para esta 

pergunta. 

3) Todavia, segundo Ramsey (1969), a inclusão de termos 

quadráticos e cúbicos se mostrou bastante adequado em 

várias aplicações. 

Teste RESET 

(RAMSEY, 1969) 
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Sejam      os valores estimados, segundo o modelo 

proposto em (2). Segundo Ramsey (1969), a partir da 

equação expandida, dada por: 

iŷ

poderemos testar se em (2) existem problemas de 

especificação na forma funcional (ausências de não-

linearidades importantes).  
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Teste RESET 

(RAMSEY, 1969) 



Sob H0, o modelo (2) foi especificado corretamente. 

Então, o teste RESET nada mais é do que implementação 

de um teste de restrição nos coeficientes, que usa a 

estatística F para testar H0: 1 = 2 = 0, no modelo 

expandido (3).  

A significância desta estatística sugere algum problema 

com não-linearidades no modelo original.  

A distribuição da estatística F, sob H0 e admitindo a 

validade das suposições de 1 a 5, é  aproximadamente 

F[2; n-(k+2)], para amostras grandes. 

Teste RESET 

(RAMSEY, 1969) 
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Lembrando que   

 preço = 1, 2 ou 3 dólares 

 gastos com publicidade  

(GASTOPUB) = 50 ou 100 mil dólares 

 vendas do produto  

(em milhares de unidades). 

Exemplo 

Arquivo: Tyler.xls 

Produto: Shampoo 
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Utilizando o arquivo de dados Tyler.xls, estime os 

parâmetros do seguinte modelo: 

 

 

 

e conduza um teste RESET para verificar se há 

problemas de especificação na forma funcional.  

  preçogastopubvendas 321

Exemplo 
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Modelo Estimado 
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Na janela em que aparece o modelo estimado 

(completo), clique na opção View, em seguida na 

opção Stability Diagnostics e, finalmente, na opção 

Ramsey RESET Test.... 

Continuação do Exemplo 



13 

Continuação do Exemplo 
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Digite, na janela que foi aberta de acordo com o 

passo anterior, o número de funções dos valores 

ajustados que devem ser incluídas no modelo 

original (lembrando que termos quadráticos e 

cúbicos já resultam em boas aproximações). 

Continuação do Exemplo 
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Continuação do Exemplo 



Continuação do Exemplo 


