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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de estudar a relação do volume de crédito bancário no Brasil e 

seu efeito sobre a distribuição de renda, com a intenção de verificar se a expansão do crédito é 

favorável aos mais pobres e se o crédito é um instrumento de desconcentração de renda. O 

foco do trabalho está nos dados agregados do crédito privado em vez de somente o crédito 

orientado à população mais pobre, como as estratégias do microcrédito. Foram feitas 

regressões estatísticas mesclando dados de fontes diversas para verificação empírica do 

objetivo proposto. Os resultados encontrados nesta monografia sugerem que o crédito 

enquanto instrumento distributivo não possui correlação direta com alterações na participação 

relativa na renda. As variáveis de controle, que de acordo com a teoria econômica exposta 

neste texto poderiam explicar conjuntamente com o crédito bancário a mudança renda 

ocorrida ao longo dos anos, também não se mostraram estatisticamente significantes. Não 

foram encontrados indícios de correlação entre volume de crédito bancário e distribuição de 

renda. 

Palavras-chave: Crédito bancário. Distribuição de renda. Participação relativa na renda entre 

estratos sociais. 
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ABSTRACT 

This paper aims to study the relationship between the amount of bank loans in Brazil and its 

effect on income distribution, with the goal to check if the credit’s expansion is favorable to 

the poorest and if the credit is a tool to income deconcentration.  The focus of the work is on 

the aggregated data of private credit instead of the credit guided to the poorest population, as 

microcredit strategies. Statistical regressions were made to verify the main purpose and the 

data was collected from various sources to check empirical evidence. The results presented on 

this monograph suggest that the credit as a distributive instrument does not have impact 

changing the relative income. The control variables, which according to the economic theory 

exposed in this text could explain the income change that occurred over the years, also did not 

show to be statistically significant. We did not find pointers of any correlation between the 

amount of bank credit and income distribution. 

 

Key words: Banking credit. Income distribution. Relative income shares 
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1. INTRODUÇÃO 

A teoria econômica tradicional teve o crescimento econômico como um dos focos 

de suas investigações. Na teoria microeconômica, capital e trabalho são os principais vetores 

de análise para qualquer função de crescimento. O crescimento econômico sempre foi 

preocupação dos países, acreditando que isso traria melhoras à população como um todo. A 

distribuição da renda não era algo cuidado com a mesma preocupação que o crescimento. 

No caso brasileiro, a máxima “é preciso fazer o bolo crescer, para depois 

dividir”, atribuída a Delfim Netto, Ministro da Fazenda de 1967 a 1974, é hoje questionada 

pela atual presidente.1 Surge na atualidade uma maior preocupação dos governos quanto ao 

quesito distributivo da economia com o aparecimento de indicadores como o IDH, que além 

da produção interna bruta (PIB), leva em consideração o acesso à educação e a longevidade 

da população, itens que não são acessíveis à uma grande parte da população dos países não 

desenvolvidos. Durante o fim da década de 1960, e durante os anos 1970, o Brasil teve taxas 

de crescimento maiores que o Japão.2 Passadas as décadas, a situação de desigualdade social 

no Japão é menor que no Brasil.3 

Crescimento e distribuição de renda são dois tópicos das ciências econômicas 

sempre ligados à atuação política dos governantes. As pesquisas ao longo dos anos tiveram 

foco maior no crescimento econômico. Uma das várias estratégias para se conseguir 

crescimento econômico é o estímulo ao crédito bancário. 

O crédito pode ser encarado apenas como forma de tirar a economia de seu 

equilíbrio, como em Soto (2012). Esse posicionamento foi questionado por pesquisas 

econométricas recentes que mostraram que o crédito é diretamente correlacionado com o 

crescimento econômico, como a de Beck, Levine e Loyaza (2000). Pela teoria econômica, o 

crédito dá aos agentes econômicos a possibilidade de adquirir o capital necessário no 

momento em que estão aptos a exercerem suas atividades, pois nem todos possuem dotações 

iniciais compatíveis com a implantação e administração do negócio pretendido. Níveis 

                                                           
1 AGÊNCIA BRASIL. Dilma diz que Brasil superou a máxima econômica de que bolo precisa crescer antes de 
ser repartido. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-04-26/dilma-diz-que-brasil-superou-
maxima-economica-de-que-bolo-precisa-crescer-antes-de-ser-repartido>. Acesso em 15 set. 2013.  
2 UN Data. Disponível em: <http://data.un.org/Search.aspx?q=gdp+annual>. Acesso em 15 set. 2013. 
3
 Não existe um índice como o de Gini medido para ambos os países, mas o Japão figura melhor que o Brasil em 

indicadores como o IDH, de acordo com o sítio Human Development Reports. Esses dois países tiveram altas 
taxas de crescimento entre 1965 e 1980 conforme mostrado no Anexo D deste trabalho. 
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controlados de crédito são vistos como forma de acelerar o crescimento econômico. Dados do 

Banco Mundial corroboram a teoria de crescimento através do crédito: as economias mais 

avançadas possuem uma alta razão do crédito privado como porcentagem do PIB, conforme 

dados disponíveis em seu sítio na internet.45 O Brasil só recentemente veio a ter a relação de 

crédito bancário igual a 50% do PIB,6 bem inferior à das economias desenvolvidas. 

O crescimento econômico fomenta o desenvolvimento de instituições financeiras, 

que tiram seus lucros através das tarifas e spreads cobrados de seus clientes. Essas 

instituições tem o custo de levantar informações do mercado, montar sua rede de informações 

sobre devedores e credores, captar recursos de poupadores e emprestá-los e/ou aplicá-los de 

forma a alocar eficientemente a poupança de terceiros. Quanto mais desenvolvido é o sistema 

financeiro, mais ágil e assertivas são essas transações. Sendo mais eficientes, as transações 

bancárias custam menos e tornam-se acessíveis mesmo aos pequenos tomadores e o sistema 

financeiro torna-se menos exclusivista. Os empréstimos bancários são facilitadores dos 

indivíduos para terem acesso às estruturas de capital, físico e/ou humano que não teriam como 

acumular ou adquirir por si mesmos no momento em que se encontram aptos a exercer 

alguma atividade. O crédito estimula a atividade produtiva que, por sua vez se tornando maior 

será um estímulo às instituições financeiras a desenvolverem suas atividades. Dessa forma, 

crédito e crescimento econômico entram em um processo de influência positiva mútua de um 

sobre o outro. 

Existe razoável aceitação na teoria econômica que o crédito é um facilitador do 

crescimento econômico. Não existe consenso porém, em saber se o crédito possui alguma 

influência sobre a distribuição de renda, diretamente através da possibilidade de aquisição de 

capital por um maior número de pessoas, pelo crescimento econômico possibilitando maior 

emprego do fator mão de obra ou indiretamente se o crédito possui algum outro efeito que 

afeta a desigualdade de rendimentos ainda não percebido pela teoria. 

                                                           
4 Domestic Credit to private Sector (% of GDP). THE WORLD BANK. Em: 
<http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS>. Acesso em 04 set. 2013. 
5 O Brasil está bem atrás de vários outros países quanto ao volume de crédito. Os países desenvolvidos 
normalmente possuem um percentual alto do crédito como proporção do PIB. O Anexo E deste trabalho traz os 
primeiros 33 países que lideram este ranking e o Brasil, que ocupa a 47ª posição. 
6 Crédito bancário supera marca de 50% do PIB pela primeira vez na história. G1. Em: 
<http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2012/06/credito-bancario-supera-marca-de-50-do-pib-pela-
1-vez-na-historia.html>. Acesso em 05 set. 2013. 



3 
 

O presente estudo tem o objetivo de verificar se existe relação entre o crédito 

bancário e alterações (redistribuição) da participação relativa na renda dos indivíduos. Para 

alcançar o objetivo geral deste trabalho, são necessários os seguintes objetivos específicos: 

a) verificar se o volume de crédito tem relação com a alteração (aumento) na 

participação relativa da renda dos decis mais pobres verificada ao longo dos 

últimos anos. 

b) testar indícios de fatores que podem ser relevantes, de acordo com a teoria 

econômica, ao sucesso ou insucesso do uso do crédito em alterar a distribuição de 

renda. Para isso serão usadas variáveis de controle no modelo econométrico. 

O estudo do crédito na atualidade se faz necessário pelas evidências empíricas 

encontradas por alguns autores de que existem efeitos distributivos no desenvolvimento do 

sistema financeiro. Na ausência de um índice que englobe todas as características do sistema 

financeiro, o volume de crédito é utilizado como um substituto para este índice hipotético. É 

verificável na realidade que sistemas financeiros dos países mais ricos possuem um volume 

global de crédito bem maior que os países mais pobres que contam com sistemas financeiros 

não tão eficientes. Por acreditar ser uma variável correlacionada com o desenvolvimento do 

sistema financeiro e por possuir dados disponíveis, utiliza-se a quantidade de crédito bancário 

como medida do estágio de eficiência de um sistema financeiro. O volume de crédito foi 

utilizado em estudos anteriores como proxy para mensurar o desenvolvimento financeiro, 

enquanto no presente trabalho, o crédito é a variável que realmente se quer estudar. 

O contexto que o Brasil vive atualmente, que é de expansão de crédito, merece a 

análise para estudar se os impactos sobre a redistribuição de renda são tal como os indícios e a 

intuição sugerem. O gestor de políticas públicas precisa saber de todos os efeitos das medidas 

que resultaram no cenário que vivenciados hoje e que tende a não mudar no curto prazo. Se o 

mecanismo distributivo existir e a expansão creditícia alterar a participação relativa na renda 

em favor dos segmentos mais pobres, o crédito pode ser usado como ferramenta de política 

social de atenuação da pobreza, distribuindo renda sem transferência como no caso dos 

impostos. Para a ciência econômica, a relevância é trazer à tona qualquer indício encontrado 

nos estudos, para dar substrato à teoria e a novos estudos, pois pesquisas sobre este tema 

ainda são ainda escassas. As repercussões sobre esta temática ainda não são conhecidas dado 

que o tema é pouco explorado e carece de indícios mais fortes para substanciá-lo. 
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Para a consecução dos objetivos propostos, o presente trabalho pretende investigar 

através de dados disponíveis as relações entre o crédito bancário e alterações na participação 

relativa da renda, tomando o caso brasileiro para estudo, parecido com o que foi tentado por 

Bemerguy e Luporini (2006). A população a ser estudada foi dividida em dez faixas de renda, 

para saber em qual estrato social o efeito do crédito é maior, caso exista. A hipótese de que o 

acesso ao capital a todas as classes se dá quando o sistema financeiro torna-se menos 

exclusivista, incluindo os mais pobres via crédito, promove desconcentração de renda, já que 

mais agentes econômicos têm condição de produzir, será contemplada no modelo 

econométrico através da variável de controle número líquido de empresas abertas. A outra 

variável de controle será escolaridade média da população medida em anos. A variável 

educação é usada em trabalhos similares e é importante fator no momento de concessão de 

crédito pelo agente financeiro. A explicação pela opção do uso dessas variáveis no modelo 

será explicitada na seção 3. 

O texto está organizado da seguinte forma: na Seção 2, será feita uma revisão da 

literatura teórica e empírica que trata da relação entre desenvolvimento do setor financeiro e 

desigualdade de renda além de comentários sobre o cenário de crédito bancário no Brasil. Na 

seção 3 explicitam-se a metodologia, os dados utilizados e o modelo econométrico. Na seção 

4 apresentam-se os resultados do modelo. Na seção 5 são apresentadas as conclusões. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Ferreira (1999) faz uma breve revisão da literatura quanto aos modelos de 

crescimento. Os modelos mais conhecidos que serviram de base para outros ou para o seu 

aperfeiçoamento são os de Kuznets e Solow. 

No modelo de Kuznets, economias possuem um percurso que em seu início, 

apresentam uma estrutura de distribuição de renda relativamente igualitária. Na fase de 

crescimento econômico inicial, devido à implantação de novas tecnologias e poucos saberem 

operá-la, a diferença de ganhos entre os mais ricos e mais pobres aumenta, sendo os mais 

pobres aqueles que ficaram ligados à economia agrícola. Quando se chega à maturidade da 

economia, a mão de obra escassa nos setores do campo, eleva seus preços e a tecnologia de 

produção se difunde, tornando a diferença de rendimentos entre o setor rural e o setor 

“moderno” da economia menor que na fase de crescimento. A ascensão e posterior 

amenização das desigualdades ficaram conhecidas como a curva de “U” invertido de Kuznets. 

Já no modelo de Solow, a riqueza de uma sociedade está ligada à taxa de acumulação de 

capital e trabalho, que leva a uma redução da pobreza absoluta. Este modelo não leva em 

conta as mudanças distributivas que podem ocorrer no crescimento econômico, enquanto no 

primeiro a distribuição de renda é uma consequência do estágio em que a economia se 

encontra. 

Os dois modelos teóricos acima citados alicerçam a teoria econômica e servem de 

base para muitos outros de diferentes complexidades e sofisticações. Ambos, em sua 

concepção inicial, não trazem o crédito como um vetor importante de análise. Além da falta 

de consenso teórico em um assunto estudado menos do que deveria, a relação entre crédito e 

seu efeito distributivo não é encontrada nos manuais de economia (SEN, 1999), ficando este 

tema confinando a alguns poucos artigos publicados na literatura econômica, cujas conclusões 

divergem. 

Pode-se dizer que ainda hoje há escassez de estudos. Esse tema só veio a ser 

olhado com mais atenção a partir da década de 1990, quando alguns modelos propostos 

tentaram vincular o crédito aos aspectos distributivos. 

Greenwood e Jovanovic (1990) elaboraram um modelo em que une crédito 

bancário e distribuição de renda e chegam a uma conclusão parecida com a de Kuznets. Os 

agentes econômicos operariam tecnologias diferentes e arriscariam mais quando têm a chance 
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de ter intermediários financeiros. Como existem custos de acesso aos intermediários, a 

desigualdade de renda aumenta, pois só os mais ricos podem ter acesso a esses serviços. Caso 

os custos de acesso sejam fixos, todos os agentes entram em contato com intermediários 

financeiros em algum momento quando conseguem acumular recursos suficientes e a 

desigualdade de renda então diminui, pelo acesso ao crédito. Aqui o estágio em que se 

encontra a economia, tal como em Kuznets, determina o quesito distributivo, mas esse estágio 

passa a ter a ver com o estágio em que se encontra a eficiência do crédito. 

Galor e Zeira (1993) colocam o custo do crédito num modelo em que as dotações 

iniciais e heranças influenciam as escolhas do indivíduo em investimento e capital humano ou 

trabalhar como trabalhador não qualificado. Esta escolha determina o rendimento e a herança 

a ser deixada para a geração futura. O crédito entra como forma de possibilitar aos agentes o 

acesso à educação (capital humano), para aqueles que não tiveram heranças suficientes para 

pagar por isso. Devido ao mercado de crédito ser imperfeito, ou seja, existir riscos na 

operação devido à assimetria de informações7, existe um custo para o crédito ser conseguido. 

Países que tiveram dotação de renda inicial melhor distribuída têm então menores 

desigualdades por possibilitarem um número maior de indivíduos terem acesso às 

possibilidades oferecidas pelo acesso ao capital humano, seja pela herança ou via obtenção de 

crédito. Neste modelo, não se chega necessariamente o caminho preconizado por Kuznets: 

países que tiveram dotações de renda inicial desigual podem tender a perpetuar a mesma 

desigualdade. 

Ferreira (1999) elenca alguns estudos econométricos e exemplos recentes como o 

caso do leste europeu em que o crescimento econômico não reduz as desigualdades. 

Nos anos 2000, aparecem mais estudos empíricos sobre o assunto distribuição de 

renda com uma nova leva de pesquisadores. Dollar e Kraay (2002) fazem um estudo sobre a 

variação na renda per capita do quintil mais pobre comparando-a com a renda per capita 

média da sociedade. Utilizam também variáveis dummy como: crises financeiras, décadas, 

comparação de países em questão com países desenvolvidos, educação primária, gastos 

sociais e instituições democráticas. Os autores chegam à conclusão de que não há qualquer ou 
                                                           
7 Em um cenário hipotético ideal sem inflação onde o emprestador sabe quem é o tomador e sabe que o 
empréstimo será integralmente pago, sem risco algum de calote, a taxa de juros emprestada poderia ser zero. 
Esse seria o mercado de informações perfeitas. Quanto a realidade, o emprestador não detém suficiente 
informações sobre o tomador para garantir que o empréstimo seja pago, trabalhando sempre com alguma 
confiança, mas nunca a certeza. Por isso diz-se que o mercado de crédito real é imperfeito. (Galor e Zeira, 1993, 
p. 38) 
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existe pouquíssima correlação entre o crescimento da renda dos mais pobres ser maior se 

comparado ao crescimento médio da renda. A variação de crescimento da renda dos mais 

pobres é a mesma variação que ocorre com a sociedade em geral. Medidas pró-crescimento 

seriam benéficas a todos de forma equânime. 

Contrariamente a Dollar e Kraay, alguns autores chegaram à conclusões diferentes 

estudando especificamente o impacto do crédito sobre a renda dos mais pobres. Clarke, Xu e 

Zou (2002) utilizaram a variação do índice de Gini numa regressão com dados de vários 

países usando como variáveis explicativas o crédito privado, tamanho dos ativos dos bancos, 

consumo do governo, inflação, tamanho do setor moderno (secundário e terciário), divisões 

étnico-linguísticas dentro do país e riscos de expropriação. Esses autores chegam ao resultado 

de que o aumento no crédito é correlacionado negativamente com o índice de Gini, Chegam 

também à conclusão de que, essa relação não deve ser como a curva de “U” invertido de 

Kuznets, e sim linear: o aumento do sistema financeiro é linearmente negativo com relação à 

desigualdade. 

 Beck, Demirguç-Kunt e Levine (2004) fazem a regressão do crescimento per 

capita do quintil mais pobre contra o crescimento per capita médio em vários países, crédito 

privado e variáveis de controle como anos médios de escolaridade, taxa de inflação, gastos do 

governo como porcentagem do PIB e soma de importações e exportações (medida de abertura 

econômica). Os autores chegam à conclusão de que o crédito bancário é correlacionado com o 

crescimento da renda do quintil mais pobre acima do crescimento médio da renda. 

Seguindo a mesma linha, Bemerguy e Luporini (2006) fazem regressões no 

mesmo modelo aplicado ao caso brasileiro, tendo taxa de crescimento de um quintil como 

variável dependente e crédito privado e educação com anos médios de escolaridade como 

variáveis explicativas. Os resultados obtidos divergem dos autores citados anteriormente. O 

estudo das autoras sugere que a partir do segundo quintil mais pobre aparecem resultados 

estatisticamente significativos. O crescimento do crédito e das instituições financeiras embora 

nunca deva ser exclusivista de forma a aumentar as desigualdades sociais, também não parece 

ter efeitos distributivos facilmente observáveis no caso brasileiro. 
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2.1 Hipótese em que o crédito pode reduzir as desigualdades de renda 

As operações financeiras possuem um custo de análise de risco do tomador, 

provisões para perdas, cumprimentos de exigências legais e outros fatores que impõem um 

custo à instituição. Quando o sistema financeiro se moderniza, as informações 

computadorizadas circulam mais rápido, os bancos conseguem cruzar um número maior de 

informações, o risco é melhor calculado, a burocracia torna-se mais rápida e as avaliações de 

crédito são feitas mais rapidamente, inclusive através de mecanismos informatizados que 

fazem avaliações de risco em série através de sofisticados programas estatísticos, o que tira o 

caráter único de cada avaliação salvo casos de grandes operações. Quanto mais isso ocorre, 

mais cai o custo unitário de cada operação. Torna-se possível um maior número de operações 

de crédito e estas passam a serem interessantes de serem concedidas mesmo aos pequenos 

agentes econômicos, cujos contratos individualmente não representam grandes ganhos, mas 

em elevadas quantidades podem representar. A eficiência das instituições de um determinado 

sistema financeiro tornam menores os custos de transação, o que permite o crédito bancário 

chegar às camadas mais pobres. A concessão de empréstimos permite o acesso a capital ou à 

capacitação ou ambas as coisas e por sua vez um número maior de produtores se insere no 

mercado. Essa inserção é o que permite uma redução no nível de desigualdade de renda, já 

que o indivíduo passa a ter possibilidades de ter seu empreendimento ou escolher o trabalho 

assalariado, o que lhe for melhor. O pequeno negócio bem sucedido é fonte de renda ao 

pequeno produtor, que antes não tinha como produzir. A eficiência alocativa de recursos 

ociosos para fins produtivos, inclusive às camadas antes excluídas, permite um maior número 

de agentes a participar do jogo econômico. 

Ter mais produtores significa também, de acordo com a teoria microeconômica, 

um estímulo à concorrência que só traz benefícios aos consumidores pela maior oferta de bens 

a um preço menor, tornando assim bens antes exclusivos de poucos acessível a um número 

maior de pessoas. Seja pelo lado de um consumidor ou pelo lado de um produtor, de qualquer 

ângulo a oferta maior de crédito é uma forma de diminuir o exclusivismo de bens à poucas 

pessoas. 

Apesar da teoria ser intuitiva, ainda hoje não se sabe se o crédito bancário é eficaz 

para promover redistribuição de renda ou se o crédito afeta o crescimento da renda de todos 

uniformemente. 
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2.2 Contextualização do mercado de crédito bancário no Brasil 

O sistema bancário brasileiro pode ser considerado pela literatura econômica 

como exclusivista, no sentido de que até os anos 1990 foi privilégio quanto acesso às classes 

mais abastadas. A partir de meados da década de 1990 com o cenário de inflação baixa, foi 

possível aos agentes econômicos traçar um melhor planejamento dos seus recursos e isto 

facilitou a inclusão bancária. Esta década foi também palco de privatizações, fusões e entrada 

de capital estrangeiro no setor bancário. Os objetivos almejados eram ganhos de escala, 

aumento das suas carteiras e busca de maior eficiência. A concentração bancária aumentou e 

as instituições financeiras remanescentes tiveram que aperfeiçoar-se para continuar a 

competição frente às grandes instituições nacionais, públicas e estrangeiras ou por ela serem 

incorporadas. 

Durante muitos anos, o crédito no Brasil teve seu foco em empresas privadas mais 

que nas pessoas físicas, com grandes operações em detrimento das pequenas, financiamento 

da dívida pública e recursos de floating tirando proveito do cenário de inflação elevada. 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1998) Os bancos possuíam grandes ganhos obtidos 

através da receita inflacionária, chegando a ter 35,7% de suas receitas oriundas desse processo 

(MAIA, 2003). O processo de receita inflacionária consiste na deterioração dos depósitos 

bancários, sejam porque estes não têm correção indexada proporcionalmente à inflação ou 

simplesmente não tenham correção. Sendo assim, o valor real que o banco é obrigado a honrar 

do saque do correntista é menor. Neste mecanismo a taxa das aplicações que o banco faz, 

normalmente especulando em títulos públicos e moedas estrangeiras, e a taxa dos depósitos 

corrigidos e aplicações devolvidas ao clientes é elevada, gerando um enorme spread. 

Devido à incerteza futura, contratos de longo prazo tinham dificuldades de serem 

feitos porque existia o risco de o índice acertado ser menor que a inflação e trazer prejuízos ao 

agente financeiro. A firma bancária se concentrou em aplicações aos correntistas de curto 

prazo e a possuir ativos em títulos da dívida pública e moeda estrangeira, sempre buscando 

elevada liquidez e rentabilidade de curto prazo. A função de emprestador de recursos ociosos 

aos tomadores ficou em segundo plano. 

Quando a receita inflacionária cessou com o plano real, os bancos atuantes no 

mercado brasileiro precisavam aumentar os seus empréstimos para garantir sua lucratividade e 

modernizar-se para concorrer com os bancos estrangeiros. O advento do plano real trouxe a 
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possibilidade de inclusão de agentes econômicos ao sistema financeiro, por possibilitar a 

formulação de expectativas de maior prazo até ao pequeno poupador/correntista/tomador. 

Gonçalves (2007), citando Braga (1998), postula que existem dois momentos no 

imediato pós plano real. Primeiramente existe a intenção de aumentar o crédito, tanto pela 

demanda dos correntistas como por necessidade dos bancos. As crises financeiras ocorridas 

no final de 1995 até 1998 tornaram as instituições bancárias mais seletivas e cautelosas com 

relação à concessão de crédito. Consultando o gráfico presente no Apêndice D deste trabalho, 

observa-se que o esboço de alta do crédito em 1994 não se refletiu nos anos posteriores, 

amargando quedas até o ano de 2002. 

O plano real, além de reduzir a receita inflacionária dos bancos, fez com que 

significativo número de empresas fosse à falência devido à abertura econômica promovida na 

época. Essas empresas tornaram-se insolventes perante seus credores, tornando o cenário do 

crédito mais restrito. O próprio governo até hoje, pode ser considerado um problema quanto 

ao crédito por ser um dos maiores tomadores de empréstimos juntos aos bancos, com a 

emissão de títulos, abocanhando uma fatia do crédito disponível bastante considerável. 

(SISTER, 2004) 

O sistema financeiro nacional é normatizado, com exigências mínimas de capital 

aos bancos para poderem exercer suas operações. Se, por um lado, o cenário atual com 

grandes bancos dotados de ferramentas sofisticadas de informação possibilita o barateamento 

dos custos de transação, por outro lado as exigências bancárias barram o acesso ao mercado 

de crédito, seja por falta de informações em relação a esses agentes/clientes (situação que 

deve melhorar aos que aderirem ao Cadastro Positivo), seja por falta de garantias e a 

morosidade do sistema judiciário.  

Esse cenário dá alguns sinais de mudanças. A concorrência entre os bancos 

buscando maiores fatias de mercado possibilitaria um acesso maior ao crédito inclusive para 

as pequenas empresas e microempreendedores, tradicionalmente excluídos do acesso formal 

ao mercado de crédito. Na década passada o governo tomou medidas para facilitar o crédito 

bancário aos mais pobres e dar aos bancos mais segurança enquanto credor. Como exemplo 

pode-se citar: a exigência de usar 2% dos depósitos captados à vista para operações de 

microcrédito (Resolução BACEN 4.153, outubro 2012 e Lei 10.735/03), a aplicabilidade do 

instrumento da alienação fiduciária para imóveis (Lei 9.514/97) e automóveis (Lei 

10.406/02). Somam-se a estas medidas, a permissão da figura dos correspondentes bancários 
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aumentando a capilaridade das instituições financeiras, a criação de contas específicas para 

clientes de baixa renda que dispensam comprovação de renda, e outros instrumentos. 

Na década de 2000 o crédito bancário privado deu um salto, especialmente a partir 

de 2005, quando ultrapassa o volume de crédito de dez anos antes. A partir de 2006, o crédito 

passa a sempre ser superior ao ano anterior. Este período é de fundamental importância à 

análise deste trabalho, pois este salto quantitativo no crédito pode indicar alterações no 

funcionamento distributivo da renda. A comparação entre a década de 2000 com os anos 

anteriores que apresentam dados disponíveis podem nos dar pistas para elucidar a questão 

sobre o comportamento do processo distributivo quando o sistema financeiro do país evolui e 

possibilita, cada vez mais, a expansão controlada do crédito. 

Existem ainda desafios ao mercado de crédito brasileiro, principalmente ao 

aumento no crédito privado de longo prazo. (SATO; BOUÇAS, 2013) Essa seria uma 

mudança em todo o modus operandi tradicional do setor bancário. O ambiente 

macroeconômico atual com baixa inflação e capacidade de não se abater fortemente por crises 

como no passado, é mais favorável hoje do que jamais foi ao crédito de longo prazo. A 

ausência de volume maior de crédito de longo prazo é porém um fator que pode deixar a 

variável crédito privado não significativa no estudo econométrico a ser realizado a seguir. O 

crédito de longo prazo, em hipótese, é estreitamente vinculado com a expansão do setor 

produtivo e, por consequência, na geração de empregos para mão de obra que no caso 

brasileiro, poderia até deixar o “empreendedorismo por necessidade”, ocasionando uma 

elevação da massa salarial devido a grande necessidade dessa mão de obra. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

Para testar a hipótese central da pesquisa, que é verificar se o aumento de crédito é 

correlato com o aumento na participação relativa de renda dos mais pobres, este estudo 

utilizará o modelo econométrico definido pela equação abaixo, continuando os esforços na 

mesma direção que Bemerguy e Luporini (2006) e Beck, Demirguç-Kunt e Levine (2004): 

zi,t = αzi,1 + βCt + θXt + λEt + εt. 

na qual:  
• α, λ, θ e β são constantes 

• z = percentual da participação na renda nacional de um estrato população 

i, no ano t. 

• Ct = volume do crédito privado no tempo t 

• Xt = nível de escolaridade média no tempo t 

• Et = número líquido de novas empresas abertas 

• εt = termo de erro aleatório 

Os dois primeiros termos da equação são a proporção que um decil específico 

absorve do total da renda nacional, sendo o primeiro variável ao longo do tempo e o 

segundo fixado no valor da primeira observação da amostra. Serão dez decis analisados. O 

segundo termo foi fixado como uma constante, assim se não ocorrer mudança significativa 

na proporção de absorção da renda ao longo do tempo, é de se supor que as constantes β, θ 

e λ sejam iguais a zero. Se ocorreu mudança no percentual de participação de renda, como 

de fato a série histórica mostra, e as constantes mencionadas não forem significantes ou 

forem zero, deve-se procurar outras variáveis para se explicar a sutil distribuição de renda 

ocorrida no tempo. 

Os coeficientes β, θ e λ dos termos Ct, Xi e Et tentam demonstrar a relevância 

do crédito e da educação e do número de empresas abertas sobre o segmento social em 

estudo. Se estes fatores não forem relevantes, os coeficientes não deverão ser 

estatisticamente significantes. 

As porcentagens sobre a fatia de renda absorvida por cada decil foram 

extraídas sítio do IPEADATA8 na internet, da tabela Renda domiciliar - participação por 

                                                           
8
  www.ipeadata.gov.br 



13 
 

décimo da população. Esses dados estão disponíveis na Tabela 1 no anexo deste trabalho. 

Os anos de 1991, 1994 e 2000 não possuem dados: a lacuna foi preenchida com a média 

aritmética dos anos anterior e posterior. Esta tabela mostra que das dez faixas de renda da 

população brasileira, os dois decis mais ricos tiveram quedas na sua participação da 

absorção da renda nacional. A participação na renda desses grupos diminuiu 4,1% desde 

1981. Foi justamente essa queda que possibilitou o aumento da renda das outras oito 

faixas de renda. Pode-se dizer que houve uma alta média de 0,5% aproximadamente nos 

oito decis mais pobres. A variável da absorção da renda de cada decil será identificada nas 

regressões como DECILn, onde “n” é o número do decil em questão, sendo n=1 o decil 

mais pobre e n=10 o decil mais rico. 

Não existem dados disponíveis sobre a educação de acordo com os níveis de 

renda da população para períodos longos. Nas equações será usada a variável anos de 

estudo para pessoas com mais de 25 anos, para todos os decis, como variável de controle. 

Os dados foram obtidos também do sítio do IPEADATA a partir da tabela Anos de Estudo 

– média – pessoas 25 anos e mais. Como esta série só vai até 2007, os anos de 2008 e 

2009 foram completados com dados do sítio do IBGE – Séries Históricas e Estatísticas9, a 

partir da tabela IU36 Escolaridade de pessoas de 25 anos ou mais, por cor ou raça. Nos 

anos em que estão disponíveis dados tanto do IPEADATA como do IBGE vê-se que os 

valores são praticamente os mesmos, o que torna adequado usar os dados do IBGE para 

completar a amostra. Os anos em que não estão disponíveis os dados deixando lacuna nas 

tabelas foram completados através da média aritmética simples entre os anos antecessor e 

sucessor.  

Educação é uma variável bastante presente na literatura econômica e, neste 

trabalho, a escolaridade do tomador de recurso pode ser decisiva na concessão de 

empréstimo por parte do banco. Quanto maior for o “capital intelectual” dos tomadores, 

intuitivamente supõe-se que estes possuem um conjunto de conhecimentos a serem 

utilizados quando se der o recebimento do dinheiro para um uso produtivo, além da 

capacidade planejar os pagamentos futuros das prestações do empréstimo. Este raciocínio 

certamente passa pela análise do emprestador bancário. É razoável supor que a 

escolaridade alcançada na vida adulta tenha um peso na formação do indivíduo e na 

capacidade do mesmo contrair empréstimos e ser mais bem avaliado pelas instituições 

                                                           
9
 http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/ 
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financeiras. A variável educação é identificada nas regressões deste trabalho como 

ESCOLA. 

Os dados do crédito privado foram extraídos de tabelas disponíveis no sítio do 

IPEADATA e foram usadas três tabelas: Operações de crédito ao setor privado - R$ 

(milhões), Operações de crédito ao setor privado - pessoas físicas - R$ (milhões) e 

Operações de crédito ao setor privado - habitação - R$ (milhões). O presente trabalho 

parte do pressuposto que o crédito que pode atenuar as desigualdades de renda é o crédito 

ao setor produtivo privado. Este é o crédito em que o sistema bancário exerce sua função 

básica: emprestar aqueles que não possuem dotações e colher depósitos dos poupadores, 

canalizando o recurso “ocioso” da economia para um fim produtivo. O impacto dos gastos 

públicos, obtidos por crédito, na redistribuição de renda ainda não foi estudado da forma 

como foi feito pelos autores citados anteriormente e sua análise foge ao escopo deste 

trabalho. 

A variável utilizada como Crédito Produtivo foi construída a partir do volume 

total de crédito descontado do crédito à pessoa física e à habitação. O crédito à pessoa 

física pode ser utilizado para abertura de pequenos negócios, mas neste trabalho a 

suposição é que este crédito se destina em sua maioria ao consumo. O montante de crédito 

utilizado é sempre o de dezembro de cada ano, já que esta série é mensal e as demais são 

anuais. Nas regressões em anexo, a variável Crédito Produtivo está identificada como 

CREDPROD. 

O volume do crédito foi atualizado para o ano base de 2012, através do índice 

do IGP-DI.10 Uma escolha como um índice é sempre arbitrária. Neste caso, o índice 

escolhido combina tanto o IPCA, INCC e o IPA em um único número, ou seja, tem 

abrangência quanto à variação de preços de um número maior de bens do que somente um 

dos tradicionais índices de inflação que o compõem. Se mais bens estão contemplados na 

variação da inflação, a atualização dos valores ao tempo presente se faz então mais precisa 

para um dado como volume global de crédito. Este índice foi obtido pela tabela Inflação – 

IGP-DI (% a.a) disponível também no sítio do IPEADATA. 

                                                           
10

 Este índice tem a ponderação de 60% para o IPA, 30% para o IPC e 10% para o INCC. O índice só leva em 
conta as variações de preços que podem afetar internamente as atividades econômicas brasileiras. Não são 
levados em conta a variação dos preços dos produtos exportados. O IGP-DI é divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas. 
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O número líquido de empresas abertas é outra variável que não possui dados de 

acordo com a faixa de renda. Será usado então como variável de controle o número 

líquido de novas empresas abertas. Os dados foram extraídos do sítio do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio.11 A série não possui dados de 1981 a 1984. Para os 

anos de 1981 e 1984 foram repetidos o número de 1985, e em 1982 e 1983 foi utilizado 

um valor 10% maior que 1981 e 1984. Existe grande variação na série portanto o número 

oscilar da forma como foi proposta na tabela 4 não alterará significativamente os 

resultados. Esta variável será identificada nas regressões como EMPRESA. 

O presente trabalho primou por utilizar a regressão estatística numa tentativa 

de busca de evidências através dos dados disponíveis. A regressão foi feita por mínimos 

quadrados ordinários. A verificação empírica pode fornecer substrato à análise da teoria 

econômica. Os indícios que os dados sugerem não podem ser tomados como verdade 

absoluta, nem esgotam o tema. O intuito aqui é trazer à tona evidências sobre um tema 

que carece de análises mais profundas. 

Feitas as regressões através do logaritmo natural de cada variável, para não 

ocorrer problema de diferenças das unidades em que são medidas. A variável DECILn é 

medida em números entre 0 e 50 enquanto o volume de crédito (CREDPROD) é medido 

em bilhões. Utilizar a variável em logaritmo tem também a vantagem de medir 

elasticidades: pode-se inferir que o aumento em 1 unidade na variável explicativa é 

associado apenas a 0,2 unidades de uma variável dependente se o coeficiente dela for 0,2. 

O quadro síntese abaixo enumera as variáveis expectativas, a fonte e o sinal 

esperado intuitivamente, para as regressões rodadas do decil 1 ao 8: 

VARIÁVEL FONTE DE DADOS SINAL ESPERADO 

DECILn IPEADATA positivo 

CREDPROD IPEADATA positivo 

ESCOLA IPEADATA/IBGE positivo 

                                                           
11 www.dnrc.gov.br 
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EMPRESA DEPTO. NACIONAL 

DE REGISTRO DO 

COMÉRCIO 

positivo 

 

Para os decis 9 e 10, os mais ricos, não há uma expectativa a priori. O crédito 

pode influenciar positivamente as condições de aquisição de capital e a estrutura produtiva 

dos mais ricos com empréstimos de grande montante, ou então a entrada de novos agentes 

econômicos via crédito tomando a parcela de mercado detida pelos mais ricos pode 

influenciar negativamente. Raciocínio análogo pode ocorrer com a variável número 

líquido de novas empresas. Quanto à escolaridade, este autor supõe que o aumento da 

escolaridade é negativamente relacionado ao aumento de renda dos mais ricos. Quanto 

maior a escolaridade, maiores são as conscientizações quanto às jornadas de trabalho, 

reivindicações de direitos, aumento de salários e possibilidades de obtenção de outro 

emprego e requalificação profissional para outro ramo, não ficando o assalariado tão 

“preso” a um tipo específico de trabalho.  

Variáveis como risco de expropriação, fracionalização étnico linguística, 

origens do sistema legal, latitude de capital do país, composição da religião da população, 

que foram usadas nos estudos referenciados neste trabalho não serão utilizadas. Este autor 

acredita que esses critérios são de difícil mensuração, sem correlação com o crédito 

bancário e ainda carregam um preconceito por parte de quem o utiliza, pois há 

arbitrariedade em decidir, por exemplo, se um país possui risco de expropriação. No caso 

brasileiro, estes fatores não se aplicam. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O primeiro decil teve todos os coeficientes significantes ao nível de 5% e 10%.12 

Estranhamente a escolaridade aparece com sinal negativo, sugerindo que a escolaridade 

influencia negativamente no aumento da participação relativa na renda. Esse resultado vai de 

encontro ao que era esperado. Pode-se especular que talvez nesse segmento social o crédito 

concedido, em pequenos valores, seja independente da escolaridade e mais atrelado ao saber 

prático de um pequeno negócio. A variável número de empresas aparece com um coeficiente 

superior à unidade, sugerindo que um aumento de 1% no participação relativa de renda dos 

mais pobres são correlatos mais que proporcionalmente ao número de novas empresas abertas. 

Neste trabalho, somente os mais pobres estariam tendo benefícios com o volume 

de crédito. É difícil especular uma razão, já que nesta classe social estão sérios problemas 

como ausência de garantias, escolaridade precária, dificuldades de moradia, dificuldades de 

abrir o próprio negócio, falta de conhecimento especializado entre outras. O que pode ter 

ocorrido seria um benefício indireto transmitido a esta classe social através dos pequenos 

empréstimos a pequenos negócios, abertura de novas empresas que utilizam mão de obra 

intensiva ou mesmo os programas de distribuição de renda do governo federal. Existe ainda a 

hipótese de o crédito favorecer ao trabalho assalariado, discutida mais adiante. 

A significância estatística encontrada neste trabalho vai de encontro ao resultado 

encontrado por Bemerguy e Luporini (2006), em que somente partir do segundo quintil menos 

pobre o crédito passa a ser relevante.  

Do segundo ao quinto decil somente a renda inicial se mostrou significante e o 

coeficiente associado à variável diminui à medida que aumenta a renda do estrato analisado. 

Se do primeiro ao oitavo decil, todos tiveram aumento na absorção de renda, o resultado 

sugere que a dotação inicial é mais importante aos grupos mais pobres, diminuindo a 

importância à medida que aumenta a renda. Aumentos na participação de renda do segundo ao 

oitavo decil poderiam ser atribuídos a causas outras que não o crédito bancário. 

Quanto ao sexto e sétimo decis, todas as variáveis são não significantes. No oitavo 

decil, apenas escolaridade possui significância estatística a 10%. O coeficiente associado a 

esta variável, 0,0278, indica uma influência percentual modesta sobre o aumento da absorção 

de renda neste decil. 

No nono decil, número de empresas e crédito são significantes sendo que crédito 

influencia negativamente a absorção de renda. Aqui pode ser feita a seguinte especulação: 

                                                           
12 Sobre os conceitos de significância estatística, ver o anexo deste trabalho. 
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nível educacional e o crédito aumentam o nível de emprego, por isso ocorre a redução da 

renda dos decis mais ricos. Isso pode sugerir que a escolaridade é algo que dificulta a 

obtenção de ganhos por essa classe social ao utilizar mão de obra barata. Ocorrendo um 

melhor nível educacional, os trabalhadores podem pleitear condições melhores de trabalho e 

pode-se atingir ou chegar mais perto de uma situação de pleno emprego, no qual existe um 

aumento da massa salarial e uma redução dos lucros empresariais. 

O cenário de pleno emprego não é o caso do Brasil ainda13, mas os números nos 

sugerem esta trajetória. Pode-se especular que o crédito acompanhado da escolaridade é mais 

eficaz distribuidor de renda ao aumentar o número de empresas dos decis mais ricos e por 

consequência aumentarem o número de empregados do decis mais pobres trabalhando nelas, 

do que possibilitar acesso ao capital por parte de pequenos tomadores, como foi a hipótese 

deste trabalho. O número de empresas aparece com sinal positivo, indicando que este decil, o 

segundo mais rico, possui relação da sua participação relativa da renda com o número de 

empresas abertas, seja por trabalharem nela seja por serem proprietários. Podemos supor que 

existe uma grande correlação entre propriedade de empresas e os decis mais ricos da renda 

nacional. 

O decil mais rico já não apresenta nenhuma variável significante. Aí podem estar 

relacionadas aplicações financeiras, exportações, ações da bolsa de valores e outros fatores 

que podem estar associada à renda dos mais ricos, que possuem mais ativos e possibilidades 

maiores que os mais pobres, tornando o crédito e as variáveis de controle inócuas neste caso. 

Mesmo nos decis mais altos que tiveram aumento em sua participação relativa, 

(sexto, sétimo e oitavo), em que essa classe social teria melhores condições de escolaridade e 

talvez algum capital próprio para o início dos negócios e oferecimento de alguma garantia, 

não existe aparente relação do crédito com as oscilações na renda da população. 

Todos os resultados encontrados permitem apenas especulações sobre os 

resultados, devido à inconstância das variáveis significantes encontradas. Aparentemente não 

há uma ordem ou padrão que permita traçar hipóteses com maior segurança. Os resultados 

aqui encontrados vão de encontro aos autores citados no referencial teórico. O estudo foi feito 

para o caso brasileiro e, no nosso país, outros elementos devem ter causado a alteração na 

participação relativa da renda ao longo dos anos. A conclusão que autores anteriores citaram 

está longe de ser universal. 
                                                           
13 Brasil Econômico (SP): IPEA nega cenário de pleno emprego no país. IPEA. Em: < 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20101>.  Acesso em 15 nov. 
2013. 
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As variáveis de controle elencadas somadas ao crédito produtivo indicam que 

existe muitos erros aleatórios que impedem que as mesmas possuam significação. A ausência 

de resultados estatisticamente significantes sugere que a correlação entre crédito e as variáveis 

de controle contra participação relativa na renda é no máximo fraca, contrariando a intuição. 

 

4.1 Limitações do presente estudo 

Ao utilizar o volume de crédito produtivo, existem vários fatores que podem 

explicar a não significância da maior parte dos coeficientes encontrados. 

A participação relativa na renda por décimo da população não possui uma série 

muito longa, começando em 1981. A variável volume de crédito pode indicar o grau de 

sofisticação do sistema financeiro, pois em tese somente sistemas financeiros (utilizando hoje 

em dia complexas avaliações de risco) que apresentam elevado grau de sofisticação podem ter 

grandes volumes de crédito controlado. Os países desenvolvidos em geral têm elevada razão 

crédito/PIB. Isso não quer dizer que o sistema financeiro mais desenvolvido seja inclusivo ou 

que seja pró pobre, como afirmam autores citados neste estudo. O montante de crédito pode 

estar direcionado para operações de grandes empresas e estas terem mais chance de prosperar 

dada sua consolidação no mercado. O barateamento dos custos de transação pode estar 

levando a uma especialização em operações de todos os montantes para todos os públicos, de 

forma equânime. 

O crédito aos mais pobres conta com avaliações de risco automatizadas, que em 

geral não têm como ter em conta os pormenores da operação e, por conseguinte, para reduzir 

o risco os valores liberados são menores e a um juro comparativamente mais alto 

considerando o retorno do investimento do pequeno empresário. O crédito como ferramenta 

de inclusão produtiva pode ainda estar pouco acessível na prática. Somente as grandes 

empresas contam com avaliações de risco com maior grau de personalização. 

Outro problema que já foi apontado pelo texto Evolução do Sistema Financeiro 

Nacional: o sistema Financeiro Nacional e o Plano real, citado anteriormente, é a preferência 

por operações de curto prazo e maior liquidez. As operações de maior prazo ainda são um 

desafio segundo o próprio presidente da FEBRABAN. São elas que possibilitam alterações 

estruturais na economia, devido este prazo maior possibilitar a maturação dos investimentos 

dos empresários. 
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A própria dinâmica do sistema bancário brasileiro pode ainda não ter aprendido 

com as experiências como microcrédito. As redes de informações informais das instituições 

de microcrédito são mais completas e eficientes que as informais das instituições bancárias 

tradicionais (ABRAMOVAY, MAGALHÃES e BITTENCOURT, 2005). A forte tendência 

de alta do crédito nos anos recentes não nos diz nada sobre a forma como está sendo 

concedido. Crescimento estimulado pelo crédito tem a ver com redução da pobreza absoluta, 

mas não necessariamente com alterações na pobreza relativa. 

Quanto ao volume de crédito, há de se levar em conta que no caso brasileiro a 

expansão aumentou principalmente a partir de 2004 e a ultrapassagem aos patamares 

atingidos antes na década de 1990 foi um evento recente. Os efeitos da alta do crédito podem 

ainda não estarem corretamente capturados na variável, pois o efeito sobre o setor produtivo 

pode levar tempo até aparecer e poder ser corretamente mensurado. 

O próprio cenário de concorrência, dependendo do setor, pode não ser favorável à 

entrada de novas empresas, o que explicaria essa dificuldade de inserção no mercado, mesmo 

que exista orientação profissional aos novos empreendedores e crédito disponível. 

Não se pode deixar de levar em conta as transferências governamentais, que 

podem ter influenciado a renda dos mais pobres e pode ter aparecido aqui no estudo como 

uma significância que não condiz com a realidade. 

Muitos dos pequenos negócios que surgem devido à possibilidade do crédito, 

podem deixar de existir por outras causas. Um estudo do SEBRAE-SP (2008) elenca as 

principais causas de mortalidade das empresas no estado de São Paulo, que foram ausência do 

comportamento empreendedor, ausência de planejamento prévio, deficiência na gestão, 

problemas na conjuntura econômica, problemas pessoais e insuficiência nas políticas de 

apoio. Além do crédito, o suporte e orientação à pequena empresa aparece como fundamental 

para a sobrevivência dos negócios e poder atuar como um distribuidor de renda. Mensurar 

este apoio porém, foge ao escopo deste trabalho. 

Para se ter uma melhor avaliação do efeito do crédito, seria necessário ter também 

existir uma tabela com o crédito concedido por faixa de renda ao longo do tempo. 
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5. CONCLUSÕES 

Os dados do IPEADATA mostram que a participação relativa na renda dos 

estratos sociais teve uma sutil a diferença ao longo dos anos. Os oito decis mais pobres 

tiveram alta na participação relativa da renda. As regressões estatísticas tentaram capturar o 

efeito do crédito bancário nesse processo. Não foram identificados padrões e de modo geral os 

coeficientes não se mostraram significantes para o crédito, número líquido de empresas 

abertas e escolaridade média. Estranhamente, apenas o primeiro decil, o estrato social mais 

pobre, pareceu ter tirado proveito da alta do crédito em anos recentes. A ausência de um 

padrão torna difícil traçar hipóteses sobre a relação crédito bancário e alterações na 

participação relativa da renda. O único indício forte é que essas duas coisas não tem relação 

uma com a outra. Existe a hipótese que o crédito produtivo pode ser mais inclusivo ao 

proporcionar emprego aos mais pobres e não por serem eles donos de seus negócios pelo 

sistema financeiro tornar-se menos exclusivista. 

Existem muitas limitações que podem impedir ou limitar este trabalho, como 

ausência de dados segmentados de crédito, a tendência de alta do crédito ser recente, ausência 

de mais estudos sobre o tema. No caso brasileiro, outras variáveis devem ter influenciado as 

pequenas alterações na distribuição de renda. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Tabela de absorção da renda nacional por décimo da população 

  décimo nono oitavo sétimo sexto quinto quarto terceiro segundo primeiro 

1981 46.404% 16.380% 10.588% 7.676% 5.813% 4.477% 3.440% 2.564% 1.780% 0.878% 

1982 46.913% 16.510% 10.560% 7.594% 5.720% 4.382% 3.341% 2.449% 1.694% 0.836% 

1983 47.380% 16.614% 10.462% 7.453% 5.575% 4.265% 3.270% 2.427% 1.702% 0.851% 

1984 47.272% 16.230% 10.381% 7.483% 5.645% 4.338% 3.359% 2.530% 1.813% 0.949% 

1985 47.754% 16.324% 10.418% 7.460% 5.588% 4.254% 3.258% 2.407% 1.682% 0.856% 

1986 46.953% 16.212% 10.437% 7.607% 5.767% 4.432% 3.389% 2.537% 1.757% 0.908% 

1987 47.746% 16.344% 10.464% 7.569% 5.657% 4.294% 3.211% 2.356% 1.592% 0.767% 

1988 49.468% 16.231% 10.180% 7.257% 5.405% 4.056% 3.027% 2.203% 1.485% 0.688% 

1989 51.497% 16.110% 9.855% 6.852% 5.062% 3.759% 2.816% 2.036% 1.371% 0.643% 

1990 48.784% 16.569% 10.400% 7.363% 5.430% 4.081% 3.028% 2.203% 1.460% 0.682% 

1991                     

1992 45.779% 16.346% 10.732% 7.936% 6.101% 4.658% 3.540% 2.552% 1.685% 0.670% 

1993 48.639% 15.868% 10.147% 7.371% 5.661% 4.341% 3.297% 2.417% 1.601% 0.659% 

1994                     

1995 47.854% 16.326% 10.406% 7.454% 5.615% 4.358% 3.281% 2.393% 1.611% 0.703% 

1996 47.520% 16.591% 10.600% 7.570% 5.628% 4.340% 3.250% 2.338% 1.535% 0.627% 

1997 47.667% 16.458% 10.568% 7.565% 5.623% 4.329% 3.235% 2.347% 1.557% 0.650% 

1998 47.795% 16.304% 10.427% 7.507% 5.625% 4.349% 3.282% 2.404% 1.604% 0.703% 

1999 47.266% 16.349% 10.459% 7.529% 5.703% 4.454% 3.365% 2.469% 1.667% 0.738% 

2000                     

2001 47.451% 16.204% 10.440% 7.529% 5.796% 4.448% 3.358% 2.457% 1.641% 0.677% 

2002 47.031% 16.120% 10.460% 7.568% 5.848% 4.499% 3.419% 2.531% 1.739% 0.785% 

2003 46.209% 16.257% 10.612% 7.702% 5.997% 4.595% 3.509% 2.589% 1.764% 0.767% 

2004 45.331% 16.205% 10.677% 7.820% 6.127% 4.732% 3.635% 2.724% 1.888% 0.860% 

2005 45.327% 15.950% 10.617% 7.858% 6.190% 4.783% 3.681% 2.765% 1.932% 0.897% 

2006 44.756% 15.980% 10.628% 7.927% 6.253% 4.884% 3.796% 2.857% 1.994% 0.924% 

2007 43.871% 16.015% 10.806% 8.110% 6.476% 5.038% 3.882% 2.909% 2.018% 0.876% 

2008 43.244% 15.944% 10.838% 8.157% 6.568% 5.153% 3.999% 3.031% 2.104% 0.961% 

2009 42.767% 15.917% 10.900% 8.261% 6.662% 5.234% 4.084% 3.086% 2.133% 0.957% 

Fonte: IPEADATA 

 

ANEXO B – Escolaridade média de pessoas de 25 anos ou mais (anos de estudo) 

 ANO IPEADATA IBGE 
VALOR 
UTILIZADO 

 
ANO IPEADATA IBGE 

VALOR 
UTILIZADO 

1981 3.8343   3.8 1995 5.2413 5,3 5.3 
1982 3.8464   3.8 1996 5.4004 5,4 5.4 
1983 4.0020   4.0 1997 5.4778 5,5 5.5 
1984 4.0959   4.1 1998 5.6183 5,6 5.6 
1985 4.2861   4.3 1999 5.7069 5,7 5.7 
1986 4.3860   4.4 2000     5.9 
1987 4.4940   4.5 2001 5.9574 6.0 6 
1988 4.6237   4.6 2002 6.1265 6,1 6.1 
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1989 4.6992   4.7 2003 6.2753 6,3 6.3 
1990 4.8106   4.8 2004 6.3893 6,4 6.4 
1991     4.9 2005 6.5158 6,5 6.5 
1992 4.9498 5.0 5 2006 6.7383 6,7 6.7 
1993 5.0768 5,1 5.1 2007 6.8824 6,9 6.9 
1994     5.2 2008   7.0 7 

2009   7,2 7.2 

Fonte: IPEADATA e IBGE – Séries Históricas e Estatísticas 

 

ANEXO C – Número líquido de novas empresas abertas 

ANO 
Número líquido de 
novas empresas ANO 

 Número líquido de 
novas empresas 

1981 278967 1997 482676 

1982 306863 1998 409401 

1983 306863 1999 407927 

1984 278967 2000 360636 

1985 278967 2001 408827 

1986 484300 2002 308418 

1987 380568 2003 349399 

1988 349692 2004 329706 

1989 403546 2005 371012 

1990 468919 2006 347600 

1991 442962 2007 359247 

1992 359228 2008 388654 

1993 435335 2009 418741 

1994 459212 2010 402812 

1995 474912 2011 384891 

1996 437483 2012 324374 

Fonte: Departamento Nacional de Registro Mercantil. Os anos de 1981 a 1984 foram 

completados por este autor. 

 

ANEXO D – Crescimento percentual do PIB de Brasil e Japão durante o período 1965-1980. 

Brasil Japão 

ANO Crescimento do PIB ANO Crescimento do PIB 

1980 9.1 1980 2.8 

1979 6.8 1979 5.5 

1978 3.2 1978 5.3 

1977 4.6 1977 4.4 

1976 9.8 1976 4 
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1975 5.2 1975 3.1 

1974 9 1974 -1.2 

1973 14 1973 8 

1972 12.1 1972 8.4 

1971 11.3 1971 4.7 

1970 8.8 1970 -1 

1969 9.7 1969 12.5 

1968 11.4 1968 12.9 

1967 4.9 1967 11.1 

1966 4.2 1966 10.6 

1965 3.1 1965 5.8 

Fonte: Nações Unidas. United Nations Data: GDP Grownth (annual %) 

 

ANEXO E – Gráfico ilustrativo do crédito doméstico como percentual do PIB no ano de 

2012. Abaixo estão os 33 países que mais emprestam e o Brasil, na 47ª posição. 

 

Fonte: Banco Mundial. Domestic credit to private sector (% of GDP) 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Absorção média de renda dos oito decis mais pobres 

1981 4,652% 1988 4,288% 1995 4,478% 2002 4,606% 

1982 4,572% 1989 4,049% 1996 4,486% 2003 4,692% 

1983 4,501% 1990 4,331% 1997 4,484% 2004 4,808% 

1984 4,562% 1991 - 1998 4,488% 2005 4,840% 

1985 4,490% 1992 4,734% 1999 4,548% 2006 4,908% 

1986 4,604% 1993 4,437% 2000 - 2007 5,014% 

1987 4,489% 1994 - 2001 4,543% 2008 5,101% 

2009 5,165% 

Fonte: IPEADATA 

 

APÊNDICE B – Resultados das regressões do modelo 

Variável Dependente: 
LOG(DECIL1)           

            

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Prob.     

LOG(DECIL1_INICIO) 327.6724 237.5495 1.3794 0.1816  * 

LOGCREDPROD 0.8124 1.4259 0.5697 0.5746  * 

LOGESCOLA -1.2977 2.2346 -0.5807 0.5673  * 

LOGEMPRESA 2.6786 2.1763 1.2308 0.2314  * 

            

R2 0.0807 
Média da variável dependente 
  0.0964   

R2 Ajustado -0.0447 

Desvio Padrão da variável 
dependente 

  1.7335   

S.E. of regression 1.7718 
    Critério de Akaike 
  4.1225   

Soma dos quadrados dos resíduos 69.0613 
   Critério de Schwarz 
  4.3160   

Log likelihood -49.5921 
    Estatística Durbin-Watson 
  1.3581   

 

Variável Dependente: 
LOG(DECIL2)           

            

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Prob.     

            

LOG(DECIL2_INICIO) 2.4939 1.4693 1.6974 0.1037  * 
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LOGCREDPROD 0.2507 0.0389 6.4369 0.0000   

LOGESCOLA 0.1851 0.0610 3.0334 0.0061   

LOGEMPRESA -0.3510 0.0594 -5.9044 0.0000   

            

R2 0.8332 
Média da variável dependente 

 0.5383   

R2 Ajustado 0.8105 

    Desvio Padrão da variável 
dependente 
  0.1112   

S.E. of regression 0.0484 
    Critério de Akaike 
  -3.0783   

Soma dos quadrados dos resíduos 0.0515 
   Critério de Schwarz 
  -2.8847   

Log likelihood 44.0176 
    Estatística Durbin-Watson 
  1.3571   

 

Variável Dependente: 
LOG(DECIL3)           

            

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Prob.     

            

LOG(DECIL3_INICIO) 1.0373 0.7342 1.4128 0.1717  ** 

LOGCREDPROD 0.2173 0.0318 6.8369 0.0000 

LOGESCOLA 0.1934 0.0498 3.8825 0.0008 

LOGEMPRESA -0.2521 0.0485 -5.1964 0.0000 

            

R2 0.8545 

    Média da variável 
dependente 
  0.9206   

R2 Ajustado 0.8347 

    Desvio Padrão da variável 
dependente 
  0.0971   

S.E. of regression 0.0395 
    Critério de Akaike 
  -3.4847   

Soma dos quadrados dos resíduos 0.0343 
   Critério de Schwarz 
  -3.2911   

Log likelihood 49.3006 
    Estatística Durbin-Watson 
  1.2134   

 

Variável Dependente: 
LOG(DECIL4)           

            

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Prob.     

            

LOG(DECIL4_INICIO) 0.8880 0.4911 1.8082 0.0843  ** 

LOGCREDPROD 0.1859 0.0279 6.6640 0.0000 
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LOGESCOLA 0.1815 0.0437 4.1533 0.0004 

LOGEMPRESA -0.2040 0.0426 -4.7932 0.0001 

            

R2 0.8541 
Média da variável dependente 
  1.2242   

R2 Ajustado 0.8342 

Desvio Padrão da variável 
dependente 

  0.0851   

S.E. of regression 0.0347 
    Critério de Akaike 
  -3.7460   

Soma dos quadrados dos resíduos 0.0264 
   Critério de Schwarz 
  -3.5525   

Log likelihood 52.6985 
    Estatística Durbin-Watson 
  1.1135   

 

Variável Dependente: 
LOG(DECIL5)           

            

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Prob.     

            

LOG(DECIL5_INICIO) 0.7127 0.3448 2.0673 0.0507  ** 

LOGCREDPROD 0.1585 0.0238 6.6732 0.0000 

LOGESCOLA 0.1689 0.0372 4.5358 0.0002 

LOGEMPRESA -0.1509 0.0363 -4.1610 0.0004 

            

R2 0.8602 
Média da variável dependente 
  1.4974   

R2 Ajustado 0.8411 

Desvio Padrão da variável 
dependente 

  0.0741   

S.E. of regression 0.0295 
    Critério de Akaike 
  -4.0667   

Soma dos quadrados dos resíduos 0.0192 
   Critério de Schwarz 
  -3.8732   

Log likelihood 56.8676 
    Estatística Durbin-Watson 
  1.2798   

 

Variável Dependente: 
LOG(DECIL6)           

            

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Prob.     

            

LOG(DECIL6_INICIO) 0.9093 0.2745 3.3132 0.0032 

LOGCREDPROD 0.1270 0.0222 5.7187 0.0000 

LOGESCOLA 0.1524 0.0348 4.3795 0.0002 

LOGEMPRESA -0.1374 0.0339 -4.0529 0.0005 



30 
 

            

R2 0.8330 
Média da variável dependente 
  1.7608   

R2 Ajustado 0.8102 

Desvio Padrão da variável 
dependente 

  0.0633   

S.E. of regression 0.0276 
    Critério de Akaike 
  -4.2019   

Soma dos quadrados dos resíduos 0.0168 
   Critério de Schwarz 
  -4.0084   

Log likelihood 58.6248 
    Estatística Durbin-Watson 
  1.2376   

 

Variável Dependente: 
LOG(DECIL7)           

            

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Prob.     

            

LOG(DECIL7_INICIO) 0.8229 0.1478 5.5697 0.0000 

LOGCREDPROD 0.0920 0.0138 6.6430 0.0000 

LOGESCOLA 0.0634 0.0217 2.9234 0.0079 

LOGEMPRESA -0.0750 0.0211 -3.5505 0.0018 

            

R2 0.8229 
Média da variável dependente 
  2.0289   

R2 Ajustado 0.7987 

Desvio Padrão da variável 
dependente 

  0.0383   

S.E. of regression 0.0172 
    Critério de Akaike 
  -5.1471   

Soma dos quadrados dos resíduos 0.0065 
   Critério de Schwarz 
  -4.9535   

Log likelihood 70.9119 
    Estatística Durbin-Watson 
  1.9583   

 

Variável Dependente: 
LOG(DECIL8)           

            

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Prob.     

            

LOG(DECIL8_INICIO) 0.9487 0.1095 8.6619 0.0000 

LOGCREDPROD 0.0431 0.0119 3.6265 0.0015 

LOGESCOLA 0.0278 0.0186 1.4916 0.1500 * 

LOGEMPRESA -0.0390 0.0181 -2.1484 0.0430 

            

R2 0.5750 Média da variável dependente 2.3514   
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R2 Ajustado 0.5171 

Desvio Padrão da variável 
dependente 

  0.0212   

S.E. of regression 0.0148 
    Critério de Akaike 
  -5.4527   

Soma dos quadrados dos resíduos 0.0048 
   Critério de Schwarz 
  -5.2592   

Log likelihood 74.8853 
    Estatística Durbin-Watson 
  2.0977   

 

Variável Dependente: 
LOG(DECIL9)           

            

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Prob.     

            

LOG(DECIL9_INICIO) 1.0002 0.0665 15.0511 0.0000 

LOGCREDPROD -0.0091 0.0085 -1.0648 0.2985  * 

LOGESCOLA -0.0364 0.0134 -2.7168 0.0126 

LOGEMPRESA 0.0133 0.0130 1.0235 0.3172  * 

            

R2 0.4229 
Média da variável dependente 
  2.7877   

R2 Ajustado 0.3442 

Desvio Padrão da variável 
dependente 

  0.0131   

S.E. of regression 0.0106 
    Critério de Akaike 
  -6.1128   

Soma dos quadrados dos resíduos 0.0025 
   Critério de Schwarz 
  -5.9192   

Log likelihood 83.4660 
    Estatística Durbin-Watson 
  1.5216   

 

Variável Dependente: 
LOG(DECIL10)           

            

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Prob.     

            

LOG(DECIL10_INICIO) 1.0278 0.0871 11.8007 0.0000 

LOGCREDPROD -0.0917 0.0154 -5.9704 0.0000 

LOGESCOLA -0.0746 0.0241 -3.0986 0.0052 

LOGEMPRESA 0.0961 0.0235 4.0968 0.0005 

            

R2 0.8073 
Média da variável dependente 
  3.8466   

R2 Ajustado 0.7810 Desvio Padrão da variável 0.0408   
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dependente 
  

S.E. of regression 0.0191 
    Critério de Akaike 
  -4.9386   

Soma dos quadrados dos resíduos 0.0080 
   Critério de Schwarz 
  -4.7450   

Log likelihood 68.2018 
    Estatística Durbin-Watson 
  1.5382   

Elaboração: do autor utilizando o programa estatístico de computador EViews 5.0. Um 

asterisco ao lado das variáveis indicam significância ao nível de 10% e dois asteriscos 

indicam significância ao nível de 5%. Os coeficientes em negrito foram significantes e 

tiveram sinais contrário ao esperado. A regressão foi feita durante o período 1981 a 2009. 

 

Nota sobre a significância estatística: em estatística é usado o conceito de probabilidade. O 

campo Prob. (também conhecido como p-valor) indica a probabilidade de se cometer o erro 

do tipo I, ou seja, rejeitar a hipótese nula quando esta é verdadeira. Os testes estatísticos 

normalmente trabalham com uma linha de corte de significância de 5%. Se o campo Prob. 

ficar abaixo de 0,05, devemos rejeitar a hipótese nula. 

O campo Prob. poderia então dar 0,001, se não houvesse linha de corte. Assim a possibilidade 

de rejeitar a hipótese nula quando esta é verdadeira seria mínima. Porém quando não se 

adotam critérios como a linha de corte, também chamada de significância, corre-se o risco de 

cometer o erro do tipo II: aceitar a hipótese nula quando esta é falsa. Diminuir a chance de um 

erro implica em aumentar a chance de cometer o erro de outro tipo. 

 

APÊNDICE C – Tabela com os volumes de crédito: global, pessoa física, habitação e crédito 

produtivo 

ANO 

Operações de crédito ao 
setor privado - pessoas 
físicas - R$ (milhões) 

Operações de crédito 
ao setor privado - R$ 
(milhões) 

Operações de crédito ao 
setor privado - habitação - 
R$ (milhões) 

Crédito ao setor 
produtivo 

1981 70736.839 865500.85 245016.95 549747.06 
1982 95408.598 914228.05 289576.4 529243.05 
1983 72056.83 723987.49 254850.82 397079.85 
1984 75476.715 681894.1 237351.27 369066.11 
1985 88423.512 685324.32 239436.38 357464.42 
1986 63124.956 1023217.3 225333.4 734758.9 
1987 33050.914 786273.54 223895.66 529326.97 
1988 30657.04 698721 253966.49 414097.47 
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1989 21338.044 613935.03 305251.46 287345.53 
1990 13786.755 504568.65 194103.78 296678.11 
1991 18207.745 523051.55 175418.57 329425.23 
1992 26431.625 630068.01 202969.58 400666.8 
1993 35225.662 699323.41 196201.34 467896.4 
1994 72107.922 739742.77 185167.82 482467.04 
1995 63117.204 825258.78 192407.58 569733.99 
1996 83801.408 770661.32 178700.61 508159.3 
1997 117243.23 811896.49 174091.8 520561.46 
1998 118253.44 867833.39 184438.99 565140.96 
1999 113254.13 764476.07 150976.07 500245.87 
2000 157559.73 797749.09 145211.82 494977.55 
2001 181785.15 758058.61 56284.628 519988.83 
2002 152352.19 680562.1 44772.501 483437.41 
2003 170919.88 696266.97 43184.41 482162.68 
2004 210126.36 738401.96 39688.802 488586.8 
2005 287187.54 892163.39 44238.95 560736.91 
2006 345624.65 1046065 52308.468 648131.87 
2007 427030.56 1245883.4 62287.734 756565.09 
2008 485048.43 1494311.7 78780.091 930483.18 
2009 584209.14 1712105.8 116042.97 1011853.7 
2010 623310.04 1859202.1 157511.2 1078380.8 
2011 684057.19 2105914.2 216727.01 1205130 
2012 698504.78 2240800.3 277046.81 1265248.7 

 

APÊNDICE D – Gráfico comparativo dos dados de crédito 

 

Elaboração: do autor a partir das tabelas do IPEADATA. 


