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Apresentação 
 

Por um longo período, a discussão econômica parece ter sido dominada pelo tratamento dos 

fatores reais, que se constituem no elemento central das teorias de crescimento econômico 

[Solow (1956), Romer (1986) e Lucas (1988)]. Mais recentemente, contudo, com um maior 

entendimento do papel do sistema financeiro no processo de intermediação de recursos, essa 

visão acabou por ser ampliada para considerar o lado financeiro.  

Segundo King e Levine (1993a), dois pontos devem ser destacados nesta nova tipificação do 

sistema financeiro: o financiamento externo de projetos de investimentos e os custos de 

transação e de informação associados a esta operação. A capacidade em lidar com os custos 

de transação e de informação faz do sistema financeiro uma peça fundamental para o 

barateamento do custo de financiamento externo [Bernanke (1983), Rajan e Zingales (1988) e 

Levine (1997, 2004)]. As vantagens proporcionadas por esta intermediação podem influenciar 

as taxas de poupança e de acumulação de capital, além de promover maior eficiência alocativa 

e inovação tecnológica. 

Neste contexto, o primeiro ensaio desta tese, intitulado “Sistema Financeiro e 

Desenvolvimento Econômico: Evidências de Causalidade em um Painel para o Brasil”, busca 

captar um ponto básico levantado por esta literatura, qual seja, a efetividade do sistema 

financeiro em incrementar o crescimento econômico brasileiro. 

Uma preocupação presente neste exercício, e que se estende por todo restante do trabalho, é a 

tentativa de se apreender uma visão regionalizada para os exercícios macroeconométricos 

empreendidos. Com esta abordagem desagregada, pretende-se buscar evidências que 

possibilitem indicar as idiossincrasias dos fenômenos financeiros-bancários em uma 

macroeconomia com as dimensões territoriais e as discrepâncias regionais do Brasil. 
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Dessa forma, sob um argumento de que o mercado relevante para atuação dos bancos no 

Brasil constitua-se por uma porção mais desagregada do território, é possível, em um painel 

com dados regionalizados, estabelecer a importância do sistema financeiro para o 

desenvolvimento econômico do Brasil, tal como sugerido pela ampla literatura empírica 

citada em Levine (1997) e (2004). 

A influência dos mecanismos financeiros na economia pode ser verificada em outras áreas da 

teoria econômica, que tratam de incorporar novos conceitos para acomodar as questões 

relacionadas aos custos de transação e de informação. Tal é o caso do canal de crédito, que, na 

teoria monetária, introduz as imperfeições nos mercados financeiros e de crédito para postular 

um mecanismo amplificador dos efeitos das políticas do Banco Central [Bernanke e Gertler 

(1995)]. 

Essa discussão é realizada no ensaio “O Mecanismo de Transmissão Monetária nos Estados 

Brasileiros: Uma Abordagem do Modelo de Fatores Dinâmicos”, onde o canal de transmissão 

da política monetária comum aos estados brasileiros é explorado. É interessante notar que as 

grandes discrepâncias nas economias regionais brasileiras fazem-se refletir em assimetrias nos 

efeitos da política monetária praticada pelo Banco Central. Com efeito, o sistema bancário 

parece exercer um papel importante nas assimetrias identificadas nas respostas estaduais à 

política monetária no Brasil. 

O sistema bancário é um componente importante do sistema financeiro. Em um país com as 

dimensões territoriais do Brasil, isto fica ainda mais evidente, pois, na maior parte das vezes, 

as agências bancárias são as únicas instituições financeiras presentes. Além disso, como 

mostra o terceiro ensaio desta tese, a atuação bancária no Brasil é ainda bastante restrita, 

ficando concentrada em uma pequena porção do território nacional.  

Uma caracterização do sistema bancário no Brasil é realizada no ensaio final, “Entradas, 

Saídas e a Alocação de Recursos: Uma Análise da Intermediação Bancária no Brasil”. Com 

base em categorias estabelecidas na literatura de Organização Industrial e Economia do 

Trabalho, é descrita uma atuação bancária concentradora, privilegiando a intermediação nas 

localidades mais ricas, por meio de recursos absorvidos em localidades mais pobres do Brasil. 
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Capítulo 1 

 

Sistema Financeiro e Desenvolvimento Econômico: 
Evidências de Causalidade em um Painel para o 
Brasil 

 

 

1.1 Introdução 

 

Há certo entendimento acerca da importância de variáveis reais para a explicação do 

desenvolvimento econômico. Em vista disso, fatores tecnológicos, estoque de capital (físico e 

humano) e preferência entre lazer e trabalho constituem o ponto central das teorias 

tradicionais de crescimento econômico [Solow (1956), Romer (1986) e Lucas (1988)].  

Estudos recentes, no entanto, reforçam a importância do lado financeiro para uma explicação 

completa do fenômeno. Tal interesse explica-se por um velho, mas não totalmente 

esclarecido, fato estilizado de forte correlação entre crescimento econômico e variáveis 

financeiras. Numa tradição que remonta a trabalhos seminais como Gurley e Shaw (1955) e 

Goldsmith (1969), é vasta a lista de contribuições que tentam mostrar forte relação entre um 

sistema financeiro saudável e elevados níveis de desenvolvimento econômico. 

Nesta direção, mais que mero reflexo das condições fundamentais da economia, o sistema 

financeiro poderia ter importância na promoção do desenvolvimento econômico, atuando 

como força propagadora dos ciclos de negócio. Este papel ativo exercido pelas instituições 
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financeiras no processo econômico deve, de fato, ser tomado em consideração, uma vez que, 

por meio de sua intermediação 

“they determine which economic organizations will survive and which will perish, 

which entrepreneurs will control organizations and which will not, which types of 

investment can be made and which cannot, and which new economic products can be 

introduced by firms and which cannot” [King e Levine (1993a): 156]. 

Nessa linha, pode ser citado o amplo conjunto de evidências mostrado por trabalhos mais 

recentes, como Bernanke (1983), King e Levine (1993a, 1993b), Beck, Levine e Loayza 

(2000), Levine, Loayza e Beck (2000), Beck e Levine (2001) e Calderón e Liu (2002). Estes 

autores encontram suporte para a hipótese de que o sistema financeiro tem significante papel 

na determinação do crescimento econômico. 

No contexto desta rica literatura, o presente trabalho procura verificar, em uma análise de 

painel, a direção da causalidade entre desenvolvimento econômico e alguns indicadores 

financeiros selecionados para o Brasil. Para tanto, este trabalho utiliza um procedimento para 

o teste de causalidade em painel baseado nas metodologias sugeridas por Holtz-Eakin, Newey 

e Rosen (1988) e Granger e Huang (1997). 

O objetivo é analisar o grau de precedência temporal entre o componente exógeno das 

variáveis financeiras e o componente exógeno do nível de desenvolvimento econômico no 

Brasil. O que se busca é avaliar a existência de um fato estilizado básico levantado por 

aqueles autores. Além do exame da relevância do lado financeiro para o nível de atividade, é 

crucial, para fins de política econômica, que se saiba em que sentido dá-se a causalidade entre 

estas duas dimensões econômicas. 

No Brasil, pouco esforço foi empreendido neste sentido, devendo citar os trabalhos realizados 

por Matos (2002) e Marques Jr. e Porto Jr. (2004). Utilizando séries de tempo brasileiras, 

estes estudos encontram forte evidência de que as variáveis financeiras testadas Granger-

causam crescimento econômico.  

Este trabalho utiliza-se de dados para um painel com os estados brasileiros entre 1995 e 2002. 

A estimação desagregada, de acordo com os mercados bancários estaduais brasileiros, 

introduz um ganho relevante de informação em relação à análise agregada dos dados. O Brasil 

é um país marcado por grandes desigualdades regionais, que se traduzem em sistemas 
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financeiros locais igualmente diferenciados, podendo mesmo ser o caso de que os mercados 

relevantes para a atuação bancária sejam estaduais, com estratégias de ação definidas 

regionalmente [Sanches, Rocha e Domingos (2006)]. 

Dessa forma, a agregação dos dados omite uma rica fonte de informação cross-section, que se 

refere às diferenças nos estados brasileiros. Com a análise em painel, estas desigualdades e 

idiossincrasias locais podem ser consideradas explicitamente na estimação e controladas por 

meio de efeitos estaduais específicos, o que representa inequívoco avanço no estudo desta 

importante questão. 

Para representar os sistemas bancários estaduais, tomamos como proxy o volume real médio 

de crédito por agência e o volume real médio de depósitos totais (à vista e a prazo) por 

agência bancária. Os resultados encontrados mostram haver forte evidência de causalidade 

unidirecional dos indicadores bancários para o nível de renda estadual, dando suporte à 

literatura supracitada.  

Com uma amostra alternativa baseada em dados mensais, a evidênc ia torna-se difusa, não 

sendo possível estabelecer alguma direção de causalidade. Este problema é consistente com 

observação feita por Beck e Levine (2001), de que seriam necessários dados em baixa 

freqüência para que as hipóteses teóricas, geralmente associadas a modelos de crescimento de 

longo prazo, possam ser verificadas. 

Além desta breve introdução, o presente trabalho tem outras cinco seções. A seguir, é 

realizada uma curta resenha da recente literatura que tenta explicar a importância do sistema 

financeiro para a promoção do desenvolvimento econômico. A terceira seção apresenta os 

dados utilizados para análise da direção causalidade, enfatizando algumas de suas principais 

características. Em seguida, as técnicas para os testes de causalidade, adaptados para painéis 

dinâmicos, são descritas. A quinta seção descreve o procedimento empírico e os principais 

resultados obtidos. Por último, são apresentadas as considerações finais. 
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1.2 Sistema Financeiro e Desenvolvimento 

Econômico: Uma visão geral 

 

1.2.1 Motivação teórica 

O papel do sistema financeiro na promoção do desenvolvimento econômico é objeto de 

extensa literatura. Entretanto, embora a relação entre estas duas dimensões econômicas seja 

há muito explorada, remetendo a trabalhos como Gurley e Shaw (1955) e Goldsmith (1969), é 

recente o entendimento da importância do sistema financeiro como uma das fontes do 

crescimento econômico1. 

Segundo King e Levine (1993a), apenas com o surgimento de uma teoria de crescimento 

econômico que ampliasse a conceituação trazida na modelagem tradicional [Solow (1956)], 

seria possível incorporar um entendimento adequado da importância do sistema financeiro 

para o crescimento econômico. A dificuldade oriunda do modelo de Solow (1956) é que ele 

oferece poucas possibilidades analíticas sobre esta questão, uma vez que a taxa de 

crescimento de longo prazo da economia depende, em última instância, das taxas de 

crescimento populacional e de progresso tecnológico, que são variáveis exógenas no modelo. 

Com as novas teorias de crescimento econômico [Romer (1986), Lucas (1988)] e seus novos 

tratamentos para o desenvolvimento tecnológico e capital humano, tornou-se possível uma 

maior variedade de políticas que afetariam o crescimento de longo prazo 2. 

Porém, mais importante que esta nova abordagem para o crescimento de longo prazo foi o 

entendimento do papel do sistema financeiro no processo de intermediação de recursos. A 

importância deste sistema reside não só na capacidade de aumentar a captação de recursos, 

mas, principalmente, na habilidade em alterar estas alocações, podendo ter, dessa maneira, 

forte impacto sobre o crescimento tecnológico e a produtividade [Beck, Levine e Loayza 

(2000)]. 

                                                                 
1 King e Levine (1993a) trazem uma descrição da interpretação tradicional para a relação entre sistema 
financeiro e desenvolvimento econômico. 
2 Para uma apresentação completa destes modelos, ver Barro e Sala -i-martin (2004), capítulo 4. 
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Uma exemplificação, proposta em Levine (1997), ajuda-nos a compreender este ponto. Diante 

de um novo projeto, o investidor tem três opções para financiar seu plano de gastos. Em 

primeiro lugar, o investidor poderia financiar seu projeto com recursos próprios, o que, no 

entanto, limitaria o investimento à disponibilidade de poupança. Outra possibilidade seria o 

financiamento direto do investimento pelos detentores de poupança externos à firma. Além de 

envolver elevados custos de transação, há o problema associado à relação de agência 

característica desta operação. Neste caso, teríamos o investidor como o agente detentor de 

informação sobre o projeto que não pode ser obtida publicamente (sem custos) pelo dono da 

poupança. O poupador é o principal da relação e, dessa forma, gostaria que o investidor 

tomasse as decisões que melhor lhe interessassem. Estes problemas de informação podem 

levar, por exemplo, a situações em que o investidor não consegue novos financiamentos, 

mesmos estando disposto a arcar com um custo mais elevado [Stiglitz e Weiss (1981)]. Esta 

assimetria na informação disponível é crucial para justificar a existência de intermediários 

financeiros, o que corresponderia à terceira opção para financiamento do mencionado projeto. 

Dois elementos-chave surgem desta tipificação: o financiamento externo de projetos de 

investimentos e os custos de transação e informacionais associados a esta operação. É a 

capacidade de atenuar os custos de transação e de informação que torna o sistema financeiro 

essencial para o barateamento do custo externo de financiamento [Bernanke (1983), Rajan e 

Zingales (1988) e Levine (1997, 2004)]. Decorre desta intermediação um efeito que pode não 

apenas influenciar as taxas de poupança e, portanto, a taxa de acumulação de capital, mas 

também promover maior eficiência alocativa e inovação tecnológica. 

De modo geral, na forma apontada pela literatura apresentada em Levine (1997, 2004), podem 

ser arrolados cinco canais através dos quais o sistema financeiro atingiria tais objetivos e 

promover maiores taxas de crescimento econômico de longo prazo. 

Em primeiro lugar, os intermediários podem amenizar os riscos inerentes aos potenciais 

projetos. Estes riscos podem estar associados à liquidez dos projetos ou idiossincrasias a que 

as firmas investidoras estão sujeitas. O argumento utilizado por Levine (1997, 2004) procura 

destacar a importância de se contar com mercados financeiros bem organizados, líquidos e 

com capacidade de diversificação de risco. Desta feita, com menores custos de transação 

envolvidos, o investimento mediado por instituições financeiras não se limitaria a projetos de 

maior liquidez e, muitas vezes, de menor retorno. 
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Em segundo lugar, pode ser extremamente custoso para os detentores de poupança adquirir e 

avaliar as informações referentes a um potencial projeto a ser financiado. As informações de 

interesse do principal vão desde as condições econômicas prevalecentes à capacidade 

administrativa da firma que irá receber o investimento. Supondo que o custo de obtenção 

destas informações seja fixo, os intermediários financeiros poderiam diluir tais custos ao 

dividi- los entre os diversos indivíduos que utilizam seus serviços. Ou seja, o custo para a 

obtenção de informação é reduzido na presença de intermediários financeiros, o que permitiria 

a difusão mais ampla das oportunidades de investimento na economia.  

Outra função associada à maior escala de atuação das instituições financeiras é a capacidade 

de levantamento de fundos. Do ponto de vista da firma investidora, pode ser economicamente 

inviável a captação de múltiplas poupanças a fim de suprir o montante necessário ao 

financiamento de um determinado projeto. A conseqüência deste fato seria a limitação dos 

projetos a escalas economicamente ineficientes. Neste sentido, a existência de intermediários 

financeiros que mobilizem o total de poupança gerada na economia pode trazer consideráveis 

efeitos alocativos. 

Como já mencionado, o problema informacional característico da operação de financiamento 

de um projeto torna custosa a avaliação do cumprimento do contrato e da utilização adequada 

dos recursos levantados. Tal assimetria informacional pode levar os detentores de poupança a 

racionarem seus recursos. Assim, Levine (1997, 2004) sustenta que tais custos, associados à 

aquisição de informação e garantia de que os contratos sejam cumpridos, tornam 

economicamente desejável a presença de instituições financeiras que tenham vantagens em 

exercer tais controles sobre as firmas. 

Por último, temos o argumento de que a existência de intermediários financeiros pode 

promover a especialização na economia. Num espírito semelhante à Briant (1980) e Diamond 

e Dybvig (1983), a existência de instrumentos financeiros traz ganhos de eficiência em 

relação ao equilíbrio autárquico. Assim, barateando os custos de transação e informação, os 

intermediários financeiros podem tornar melhores as condições para especialização 

econômica. O ganho proveniente da maior especialização é um dos resultados canônicos da 

Teoria Econômica, que remonta a Adam Smith.  

Portanto, quanto mais hábil no cumprimento destas cinco funções mencionadas acima, mais 

desenvolvido é o sistema financeiro. Na formalização apresentada em King e Levine (1993a), 
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o desenvolvimento financeiro, no sentido ora empregado, pode gerar crescimento econômico 

em um modelo que assuma: 

(i) Empreendedores heterogêneos querem inovar e precisam de financiamento 

externo; 

(ii) Inovação ampliadora de produtividade envolve, em alguma medida, investimento 

em capital intangível (humano ou não), de difícil monitoramento e não alienável. 

Assim, tomando como base alguma versão dos modelos de crescimento endógeno 

mencionados acima, é possível estabelecer ligação entre o desenvolvimento das atividades 

financeiras, no sentido já proposto, e o crescimento econômico de longo prazo [King e Levine 

(1993a)]. 

 

1.2.2 Evidências empíricas internacionais 

No que diz respeito aos fatos estilizados, pode-se fazer referência, dentre outros, aos trabalhos 

realizados por King e Levine (1993a, 1993b). Nestes artigos, os autores esboçam um resumo 

da ampla literatura empírica acerca da relação entre sistema financeiro e crescimento 

econômico, por meio de três evidências bem documentadas: 

(i) Valores contemporâneos das variáveis financeiras entram de forma significativa 

nas equações estimadas para crescimento econômico, acumulação de capital e 

crescimento da produtividade. 

(ii) Valores passados das variáveis financeiras entram de forma significativa nas 

equações estimadas para crescimento econômico, acumulação de capital e 

crescimento da produtividade, parecendo indicar precedência temporal do lado 

financeiro. 

(iii) Países mais ricos detêm maior parcela de ativos financeiros como proporção do 

Produto Interno Bruto (PIB), maior proporção de crédito oferecido e recebido por 

instituições privadas e maior participação de serviços financeiros não-bancários. 
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Um tratamento econométrico mais formal para o confrontamento destes fatos estilizados pode 

ser visto em Beck, Levine e Loayza (2000), Levine, Loayza e Beck (2000) e Beck e Levine 

(2001). Para que esta empreitada fosse bem sucedida, estes autores tiveram de enfrentar um 

problema comum a esta literatura empírica, que é a possibilidade de viés de simultaneidade. 

Ou seja, o sistema financeiro é um componente na determinação do crescimento econômico e 

suas fontes, mas não se pode descartar a relação no sentido contrário, em que o ritmo de 

crescimento altera a estrutura financeira do país. 

Na literatura, podem ser encontradas várias estratégias para o tratamento deste problema de 

endogeneidade. King e Levine (1993a, 1993b) buscam dirimir a simultaneidade por meio da 

utilização dos valores iniciais dos indicadores financeiros, para explicar o comportamento do 

crescimento econômico verificado posteriormente em sua amostra de países.  

Uma crítica a esta estratégia de identificação é realizada em um outro importante trabalho, 

devido a Rajan e Zingales (1998). Os autores apresentam a distinção entre o papel de 

indicador estatisticamente antecedente, que poderia ser identificado erroneamente em King e 

Levine (1993a, 1993b), e o de fator teórico de causalidade, que deveria ser exercido pelo 

sistema financeiro. Para que o sistema financeiro possa, de fato, ser considerado como fonte 

geradora de crescimento econômico, os canais teóricos de tal causalidade devem ser testados.  

Nesta linha, os autores tentam identificar os efeitos causais do sistema financeiro, por meio da 

avaliação da proposição de que o desenvolvimento financeiro ameniza os custos de 

financiamento externo das firmas. Para tanto, eles empregam uma distinção entre setores 

econômicos, de acordo com os níveis de requerimento de financiamento externo. Dentro desta 

estratégia de identificação, o sistema financeiro seria um fator causal de crescimento 

econômico caso fosse possível estabelecer um padrão em que os setores mais dependentes 

crescessem relativamente mais nas sociedades dotadas de melhores sistemas financeiros. A 

evidência encontrada por estes autores, em nível micro-setorial, suporta esta hipótese, ou seja, 

um sistema financeiro desenvolvido reduz o custo de financiamento externo para as firmas 

investidoras, servindo de estímulo ao crescimento econômico3. 

A estratégia empírica empreendida por Beck, Levine e Loayza (2000) consistiu da utilização 

da técnica de variáveis instrumentais para extrair os componentes exógenos dos indicadores 

                                                                 
3 Para uma resenha de testes empíricos microeconométricos para a verificação da relevância do sistema 
financeiro, ver Levine (2004). 
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financeiros, possibilitando identificar uma fonte de variação genuína na explicação do 

crescimento econômico. Além disso, os autores buscam avaliar se o sistema financeiro seria, 

em verdade, um fator teórico de causalidade. Neste espírito, Beck, Levine e Loayza (2000) 

examinam os efeitos dos intermediários financeiros em possíveis fontes de crescimento 

econômico: a taxa de poupança privada, a acumulação de capital físico e a produtividade total 

dos fatores. 

Em primeiro lugar, estes objetivos foram perseguidos por meio da utilização da origem legal 

dos países como instrumento para as variáveis financeiras, em um modelo de variáveis 

instrumentais para uma cross-section, construída a partir da média das variáveis no período 

considerado. Em seguida, os autores empregam técnicas de painel e o Método de Momentos 

Generalizados para tratar do problema de simultaneidade, fazendo uso dos instrumentos 

sugeridos por Arellano e Bond (1991) – que será tratado em detalhes posteriormente. 

Beck, Levine e Loayza (2000) utilizam um conjunto de dados sócio-econômicos e financeiros 

de 63 países entre 1960 e 1995 para avaliar a importância do sistema financeiro na 

determinação da poupança, do capital e da produtividade. Três indicadores financeiros são 

testados: a razão entre o crédito total direcionado ao setor privado e o Produto Interno Bruto 

(PIB), a razão entre as obrigações totais do sistema financeiro e o PIB e, por último, a 

proporção do crédito bancário no PIB.  

Os resultados mostram uma relação robusta e positiva entre os indicadores financeiros 

empregados e crescimento econômico, corroborando, dentro de um experimento 

econométrico mais cuidadoso, a evidência supracitada por King e Levine (1993a, 1993b). 

Além disto, parece haver indícios de que o canal através do qual o sistema financeiro afetaria 

o crescimento econômico seria o incremento da produtividade total dos fatores. Este aspecto é 

fundamental para a corroboração de uma das principais proposições trazidas pelo modelo 

estilizado por King e Levine (1993a): a ação do sistema financeiro na amenização dos 

problemas de informação e custos de transação provoca importantes melhoras na alocação de 

recursos econômicos. 

Levine, Loayza e Beck (2000) e Beck e Levine (2001) utilizam procedimentos econométricos 

semelhantes aos descritos há pouco para identificar os efeitos do sistema financeiro sobre o 

crescimento econômico.  
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Beck e Levine (2001) realizam duas importantes alterações metodológicas. Em primeiro 

lugar, os autores tentam separar os efeitos do sistema financeiro, entre a atuação dos bancos e 

a do mercado de capitais. Por causa da necessidade de se contar com variáveis 

caracterizadoras dos mercados financeiros, a amostra teve que se reduzir a um universo de 40 

países entre 1976 e 1998. Para caracterizar o sistema financeiro de cada país, os autores 

utilizam uma medida de liquidez de mercado, dada pela razão ent re o total de ações 

negociadas e o total de ações listadas no mercado. O sistema bancário, por sua vez, é 

representado pela divisão do crédito bancário pelo respectivo PIB. 

A segunda novidade é que, sobre o painel formado por estes dados, Beck e Levine (2001) 

ampliaram os instrumentos para identificar os efeitos do sistema financeiro, com o objetivo de 

se obter estimativas mais eficientes assintoticamente. A estratégia de identificação consiste da 

aplicação do procedimento sugerido por Arellano e Bover (1995). 

Como resultado, os autores encontram evidência de que os componentes exógenos dos 

indicadores de desenvolvimento bancário e financeiro são conjuntamente significantes para 

determinar o crescimento econômico dos países incluídos na amostra. 

Já Levine, Loayza e Beck (2000), com uma amostra semelhante à Beck, Levine e Loayza 

(2000), obtêm resultados também condizentes com a importância do sistema financeiro para 

promover crescimento econômico. Dois pontos a respeito deste trabalho merecem destaque. 

Em primeiro lugar, os autores mostram que aspectos legais e regulatórios, associados ao 

direito dos credores, respeito aos contratos e a determinadas práticas contábeis, desempenham 

um papel relevante na explicação das diferenças nos níveis de desenvolvimento financeiro nos 

países. Esta evidência fornece aos formuladores de políticas um conjunto de modificações 

institucionais que poderiam ter efeitos sobre o crescimento econômico. Outro ponto 

importante apresentado por estes autores é a questão da causalidade reversa que é posta 

diretamente em discussão. Ou seja, mesmo sendo possível mensurar os impactos do 

desenvolvimento financeiro sobre o crescimento econômico, de forma totalmente livre do 

efeito reverso exercido pelo crescimento, não se pode negar a existência da causalidade no 

sentido contrário. 

Cabe qualificar a natureza das evidências até aqui reportadas. O controle com variáveis 

instrumentais, implementado por estes autores, resolve o problema associado ao viés de 

simultaneidade nas equações envolvendo crescimento econômico e desenvolvimento 
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financeiro. Com isto, somos capazes de inferir o poder preditivo dos componentes exógenos 

do sistema financeiro sobre o crescimento econômico, mesmo que haja a causalidade no 

sentido contrário. Outra questão igualmente relevante, mas não tratada diretamente por esta 

literatura, é a análise desta causalidade em si.  

Calderón e Liu (2002) empreendem um importante esforço nesta direção. Estes autores 

procuram avaliar, dentro da relação global envolvendo sistema financeiro e crescimento 

econômico, qual é a importância relativa da causalidade em cada uma das direções possíveis: 

(i) crescimento causa intermediação financeira, (ii) intermediação financeira causa 

crescimento e (iii) a causalidade ocorre nas duas direções. 

Para um conjunto de 109 países entre 1960 e 1994, os autores aplicam a técnica desenvolvida 

por Geweke (1982) para decompor a dependência linear entre as variáveis de interesse, de 

acordo com as causalidades envolvidas. Os indicadores financeiros utilizados por estes 

autores são formados pela razão entre um agregado monetário (M2) e PIB e pela proporção 

entre o crédito total direcionado ao setor privado e o PIB. 

Os resultados encontrados pelos autores mostram que, na relação econômica envolvendo 

sistema financeiro e crescimento econômico, a causalidade predominante dá-se na direção do 

desenvolvimento financeiro como fenômeno antecedente à aceleração do crescimento 

econômico. Segundo as estimativas dos autores, pelo menos 80% da relação global entre 

crescimento econômico e sistema financeiro dá-se na direção sugerida pela literatura revista 

há pouco. 

 

1.3 Sistema Financeiro e Desenvolvimento 

Econômico: Evidências para o Brasil 

 

Para o Brasil, a evidência parece suportar, de forma semelhante, a importância até aqui 

sugerida do sistema financeiro para a determinação de maior crescimento econômico. Nesta 
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direção, pode ser útil citarmos os trabalhos de Matos (2002) e Marques Jr. e Porto Jr. (2004), 

que tratam especificamente da questão causal associados a este problema4. 

Estes trabalhos visam testar a relação de causalidade entre sistema financeiro e crescimento 

econômico para séries de tempo brasileiras. A metodologia empregada foi a utilização do 

conceito de causalidade de Granger (1969), que será apresentado em mais detalhes em nossa 

seção metodológica. Para lidar com a presença de algumas séries de dados que não são 

estacionárias, os autores estendem o procedimento para considerar a causalidade no contexto 

de uma relação de co- integração [Johansen (1988)]. 

Matos (2002) utiliza um conjunto de variáveis para mensurar o desenvolvimento financeiro 

em várias dimensões possíveis. Cinco indicadores foram criados: a diferença nos agregados 

monetários M2 e o papel moeda em poder do público em relação a M2 e em relação ao PIB, a 

razão entre o crédito bancário direcionado ao setor privado e o PIB, a divisão entre o crédito 

total do sistema financeiro direcionado ao setor privado pelo PIB e, por último, a proporção 

de M2 no PIB. O autor realiza seus testes de causalidade considerando um conjunto de séries 

temporais anuais entre 1947 e 2000, ou com séries que começam um pouco mais tarde, 

dependendo da disponibilidade de informações sobre o crédito direcionado ao setor privado. 

Marques Jr. e Porto Jr. (2004) usam séries de tempo brasileiras anuais de 1950 a 2000. Os 

autores procuram qualificar o sistema financeiro brasileiro, por meio de indicadores para o 

sistema bancário e o mercado de capitais, dando uma dimensão de seus tamanhos, níveis de 

atividade e graus de eficiência. Para captar o efeito tamanho do sistema bancário e de capitais, 

é utilizada, respectivamente, a soma dos depósitos bancários à vista e a prazo em relação ao 

PIB e o valor das transações em bolsa dividido pelo PIB. O nível de atividade nestes 

mercados é representado pela razão entre o crédito bancário direcionado ao setor privado em 

relação ao PIB e o valor anual das transações no mercado de capitais como proporção do PIB. 

Por fim, a eficiência bancária e do mercado de capitais é aproximada, na seqüência, pela razão 

entre o crédito direcionado ao setor privado e o PIB e pela soma dos depósitos bancários à 

vista e a prazo dividida pelo PIB e pelo valor anual das transações em bolsa sobre o valor total 

da capitalização das ações negociadas. 

                                                                 
4 Esta preocupação não é recente. Em um trabalho nos anos oitenta, Gonçalves (1980), certo da importância 
desta relação, propõe um modelo teórico que visa captar as idiossincrasias do sistema financeiro brasileiro para a 
promoção de crescimento econômico no país. 
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Embora haja alguma variação, dependendo da proxy utilizada para representar o sistema 

financeiro, os resultados reportados nestes trabalhos mostram ampla evidência de uma relação 

unidirecional do sistema financeiro para crescimento econômico, em consonância com a 

literatura empírica e teórica apresentada anteriormente. 

Outra importante referência para este trabalho é a recente investigação realizada por Zara 

(2006). A autora utiliza a já mencionada estratégia de King e Levine (1993a, 1993b) para, em 

uma abordagem regionalizada como a agora pretendida, identificar os efeitos do 

desenvolvimento do sistema financeiro sobre o crescimento econômico e também sobre a 

desigualdade de renda. 

Os dados utilizados por Zara (2006) formam um painel contendo os 27 estados brasileiros 

entre 1995 e 2003. Como proxy para os sistemas financeiros estaduais, Zara (2006) utiliza a 

razão entre o volume total de crédito bancário e o PIB de cada localidade. Os resultados 

obtidos pela autora, no entanto, não se mostram em consonância com literatura empírica e 

teórica revista há pouco, uma vez que o crédito estadual não apresenta qualquer significância 

estatística para a determinação do crescimento econômico local. Desta maneira, torna-se 

fundamental que se retome o esforço de pesquisa para que os efeitos do sistema financeiro 

sobre o nível de produção econômica nos estados brasileiros possam ser compreendidos de 

maneira adequada. 

Tendo como motivação a literatura acima, este trabalho busca avaliar a causalidade 

envolvendo o desenvolvimento financeiro e o nível de renda no Brasil. Esta análise pode 

revelar um fato estilizado básico acerca da importância do setor financeiro no 

desenvolvimento econômico brasileiro. A discussão aqui empreendida parte de uma 

abordagem desagregada de acordo com os dados bancários nos estados brasileiros. 

Desta forma, a principal diferença deste trabalho em relação a Matos (2002) e Porto Jr. e 

Marques Jr. (2004) é a utilização do conceito de causalidade de Granger (1969) em um 

contexto de painel. As unidades seccionais consideradas são as Unidades Federativas, que 

poderão adicionar mais graus de liberdade, além de fornecerem informação mais desagregada 

do sistema financeiro no Brasil. A estratégia de atuação dos intermediários financeiros pode 

ser segmentada regionalmente, tal como em Sanches, Rocha e Silva (2006). Se for este o caso, 

é importante considerar as especificidades dos mercados regionais em vez de uma análise 
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agregada para o Brasil, onde estas diferenças regionais não seriam contempladas 

explicitamente. 

Para a caracterização dos sistemas financeiros regionais, serão tomados indicadores relativos 

à atuação dos seus respectivos setores bancários. Os bancos compõem uma parte 

extremamente importante do sistema financeiro, atuando no processo de intermediação, com 

produtos e serviços que contribuem na resolução dos problemas de informação e dos custos 

de transação, como tratado na seção anterior.  

Uma característica do sistema bancário é a sua grande capilaridade, estando presente em mais 

de 3.200 municípios brasileiros, sendo, dessa maneira, bastante representativo das condições 

de intermediação financeira no país. Além disso, conforme os resultados de Matos (2002) e 

Porto Jr. e Marques Jr. (2004), a evidência empírica sobre os indicadores bancários mostra-se 

mais robusta, enquanto preditores do crescimento econômico brasileiro, se comparada à 

performance das demais variáveis financeiras. 

Em uma definição apresentada por Freixas e Rochet (1999), a atividade bancária pode ser 

caracterizada pela ação corrente de oferecimento de empréstimos e recolhimento de depósitos. 

Com base nesta definição, caracterizaremos o desenvolvimento bancário regional pela maior 

capacidade em exercer tais atividades. Assim, duas proxies são utilizadas para representar o 

lado financeiro:  

• O volume real de crédito bancário por agência em cada estado; e 

• O volume real de depósitos bancários totais (à vista e a prazo) por agência em cada 

estado.  

Os dados foram disponibilizados pelo Banco Central do Brasil. As informações foram 

deflacionadas segundo o IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE5.  

Do ponto do vista do lado real, é preciso, em primeiro lugar, esclarecer que estamos 

interessados na causalidade envolvendo o nível de renda e não o crescimento econômico. 

Queremos saber se o desenvolvimento bancário aumenta o nível de renda no Brasil, ou vice-

versa. Em termos teóricos, o ponto de partida é a literatura revista há pouco, uma vez que 

                                                                 
5 Os dados financeiros utilizados foram consultados via sistema SISBACEN, disponível gratuitamente em 
www.bcb.gov.br.  
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todas as conclusões obtidas para o crescimento econômico, necessariamente, têm implicações 

equivalentes sobre o nível de renda da economia. Como indicador de atividade econômica, foi 

utilizado o PIB estadual coletado pelo IBGE6.  

Este trabalho utiliza uma amostra com dados anuais, compreendendo um painel com todos os 

estados brasileiros entre 1995 e 2002. Todas as variáveis foram transformadas pelo logaritmo 

em sua base natural. 

Faz-se útil considerar alguma descrição dos dados relativos ao sistema bancário brasileiro. A 

tabela 1 reporta a distribuição regional da renda e dos atributos bancários número de agênc ias 

e total de crédito. A primeira linha da tabela mostra a já conhecida concentração de renda 

brasileira nos estados da região Sudeste. Mas, as demais linhas parecem mostrar que tal 

concentração de renda reflete-se em igual ou pior concentração no acesso aos serviços 

bancários considerados. Como pode ser visto, a região Sudeste responde por mais de 70% e 

50% do total do crédito e de agências bancárias, respectivamente. 

 

Tabela 1 
Distribuição regional de renda e serviços bancários (%) – 2003* 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
PIB 4,48 13,05 58,16 17,48 6,84 

Crédito 1,33 6,12 70,9 13,25 8,38 
Agências 3,67 14,51 54,17 20,1 16,43 

Fonte: Fonseca e Vasconcelos (2002). 
*Para o PIB, foram usados dados de 1998. 

 

Dessa forma, o cenário traçado acima parece indicar, embora bastante preliminarmente, que 

há uma estreita relação entre o nível de renda e a qualidade do sistema bancário no Brasil. A 

seguir, são apresentadas tabelas com a correlação entre os indicadores construídos, o que faz 

emergir alguns fatos importantes acerca do fenômeno analisado.  

Como pode ser visto, a estrutura de correlação varia substancialmente de acordo com o 

indicador financeiro utilizado. A variável de crédito bancário por agência não apresenta 

correlação contemporânea com o nível de atividade. Como os resultados mostram, tal variável 

parece estar significativamente associada com o PIB de, pelo menos, dois anos à frente. Este 

                                                                 
6 Os dados utilizados podem ser obtidos na base disponibilizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas – IPEA, no site www.ipeadata.gov.br. 
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quadro parece caracterizar algum grau de precedência temporal exercido pelo volume de 

crédito bancário. 

 

Tabela 2 
Correlação entre os indicadores financeiros e o PIB 

Índice Real de Volume de Crédito por Agência Bancária 
 Correlação P-Valor 

Contemporânea -0,007 0,918 
1 defasagem 0,096 0,161 
2 defasagens 0,143 0,036 
3 defasagens 0,150 0,028 

Índice Real de Volume de Depósito por Agência Bancária 
 Correlação P-Valor 

Contemporânea 0,460 0,000 
1 defasagem 0,296 0,000 
2 defasagens 0,191 0,005 
3 defasagens 0,070 0,309 

 

A variável de depósitos bancários, por outro lado, apresenta elevada correlação 

contemporânea. O grau de associação com o PIB, no entanto, reduz-se na medida em que 

defasagens do indicador de depósitos são consideradas. Ainda assim, os dados parecem 

indicar uma correlação positiva entre este indicador e as realizações do PIB um e dois anos à 

frente.  

A tabela 3, a seguir, traz um entendimento semelhante. Os números reportam a correlação 

entre os indicadores financeiros na primeira metade da amostra (1995-1998) e o PIB nos 

últimos anos da amostra (1999-2002). Em ambos os casos, os resultados parecem indicar que 

elevados níveis iniciais de depósitos ou crédito bancário são seguidos por anos com produto 

elevado.  

 

Tabela 3 
Correlação entre os níveis iniciais (1995-1998) dos indicadores financeiros e os  

níveis finais (1999-2002) do PIB 
 Correlação P-Valor 

Índice Real de Volume de Crédito por Agência Bancária 0,214 0,027 
Índice Real de Volume de Depósito por Agência Bancária 0,360 0,000 
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Tais evidências parecem indicar alguma noção de precedência temporal dos indicadores 

financeiros frente ao PIB. No entanto, tal conclusão requer testes formais, tal como passamos 

a desenvolver na próxima seção.  

 

1.4 Metodologia para Causalidade em Painel 

 

O objetivo da econometria é buscar, por meio de modelos estatísticos e matemáticos, a 

confrontação de formulações teóricas com os dados empíricos. Assim, estamos interessados 

na proposição de um modelo que nos forneça uma relação causal que envolva as variáveis de 

interesse y e x, tal como estabelecido pela teoria econômica: 

e)x(fy +=                                                                                                                             (1) 

Onde f(x) é a relação econômica postulada a ser estimada e ),0(d.i.i~e 2σ  é um termo de 

erro estatístico.  

Sob determinadas condições, os parâmetros que dirigem a relação causal da variável 

explicativa x para a variável determinada y podem ser estimados, fornecendo meios para o 

teste da teoria considerada. A hipótese básica para a identificação destes parâmetros é a de 

exogeneidade da variável x ou ausência de correlação com os termos de erro da regressão (1):  

0]xe[E = .                                                                                                                              (2) 

Um problema muito comum associado aos fenômenos econômicos é a grande possibilidade 

de que a variável explicativa sofra alguma influência da variável que ela deveria explicar. 

Neste caso, x = g(y), o que rompe com a hipótese de identificação e gera, como conseqüência, 

0]xe[E ≠ . 

Existem várias maneiras sugeridas na literatura para a resolução deste problema. Um 

procedimento, na linha utilizada pelos modelos econométricos revistos anteriormente, é o uso 

de variáveis instrumentais, z, que seriam auxiliares com as seguintes propriedades: (i) 

0]xz[E ≠  e (ii) 0]ze[E = . Dessa forma, se tomarmos a porção de x que é relacionada com 
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z, seremos capazes de identificar um conjunto de informação que respeitará a hipótese de 

identificação requerida em (2). 

Ainda assim, mesmo sendo capazes de estimar consistentemente os parâmetros da relação 

entre x e y, resta uma importante questão associada ao entendimento da causalidade 

prevalecente. Isto é, qual é a verdadeira relação causal existente? Como podemos dizer se y = 

f(x), x = g(y) ou se as duas coisas acontecem simultaneamente? 

Um importante trabalho no tratamento desta questão é Granger (1969). Ao propor uma 

conceituação operacional e, portanto, testável para a idéia de causalidade, este autor deu uma 

grande contribuição para a literatura empírica. O conceito, tal como apresentado no trabalho 

seminal, sustenta-se na definição abaixo. 

Definição 1: 

Uma variável x causa outra variável y se e somente se 

 E[(y/U)2] < E[(y/U - x)2]                                                                                                  

Onde E[(y/U)2] é a variância do erro de previsão de y, dado o conjunto de informação 

disponível U.  

Ou seja, dizemos que x causa y quando “we are better able to predict y using all available 

information than if the information apart from x had been used” [Granger (1969): 428]. 

Neste trabalho, a metodologia a ser empregada é uma versão ampliada da técnica sugerida por 

Granger e Huang (1997), em que é feita uma adaptação deste consagrado conceito de 

causalidade para o caso de dados em painel. Esta é uma inovação importante, pois, como 

notam Marques Jr. e Porto Jr. (2004), na literatura descrevendo a relação entre sistema 

financeiro e crescimento econômico, a sistemática sempre foi de utilizar a causalidade 

Granger ou a análise de painel. A abordagem, ora proposta, permite a combinação destas duas 

idéias. 

Diante da definição apresentada, a tarefa torna-se estimar um modelo em painel que permita a 

especificação de dinâmica e a produção de previsões7. O modelo a ser estimado segue a 

                                                                 
7 Para outras aplicações do método de causalidade em painel, ver Weinhold e Reis (1999), Granger e Huang 
(1997) e Cossío (2001). 
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especificação dinâmica proposta por Arellano e Bond (1991), que desenvolveram um 

procedimento de Momentos Generalizados para estimação dos parâmetros: 

it

m

1l
litl

n

1l
litliit uxycy ++++= ∑∑

=
−

=
− γβα                                                                                      (3) 

Onde c é uma constante, yit é a variável de interesse, xit é a variável cuja causalidade em 

relação à yit pretende-se testar, ai são os efeitos específicos às unidades seccionais e uit é um 

ruído branco.  

Uma discussão a respeito das hipóteses de identificação necessárias para a estimação de (3) é 

apresentada na seção seguinte. 

Seguindo com o procedimento de Granger e Huang (1997), para avaliar se xit causa yit, 

estimamos de forma consistente os parâmetros do modelo estrutural (3). Em seguida, são 

realizadas previsões sobre (3) e uma versão modificada pela exclusão das defasagens de x: 

Modelo 1 :  it

m

1l
litl

n

1l
litliit uxycy ++++= ∑∑

=
−

=
− γβα  

Modelo 2 :  it

n

1l
litliit uycy +++= ∑

=
−βα  

Se xit não causa yit, é de se esperar que as previsões produzidas por ambos os modelos acima 

sejam similares. Denote por 1
ite  e 2

ite  os respectivos erros de previsão associados aos modelos 

1 e 2. Utilizando a definição 1, sob a hipótese nula de que a variável xit não Granger-causa yit, 

verificaríamos que a variância do erro de previsão do modelo 1 seria igual ou maior que a 

variância do erro de previsão do modelo 2. Isto é: 

E[( 1
ite )2] ≥  E[( 2

ite )2]                                                                                                                  (4) 

Seja a soma e a subtração dos erros de previsão dados por: 

SUMit = 1
ite  + 2

ite  

DIFit = 1
ite  – 2

ite  
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Para se verificar a suposição mencionada em (4), devemos realizar o teste, na regressão 

abaixo, da hipótese de que o coeficiente ? seja igual ou maior que zero8: 

SUMit = ? + ? DIFit + ?it                                                                                                          (5) 

Ou seja, xit não Granger-causa yit se e somente se ? ≥  0. Granger e Huang (1997) sugerem 

este procedimento de teste em dois passos. Antes de qualquer coisa, deve-se verificar a 

igualdade da hipótese (4) por meio do simples teste de significância de ? da equação (5). Se a 

desigualdade for verificada, deve-se tomar o modelo dotado de menor variância dos erros de 

previsão. O procedimento equivalente sugerido aqui sintetiza estes dois passos através da 

realização do teste unicaudal. 

A lógica por trás deste resultado é direta. Para compreendermos o que se passa, basta 

lembrarmos que o estimador de mínimos quadrados ordinários para ? é dado por: 

∑

∑

=

=

×
= I

1i

2
it

I

1i
itit^

DIF

SUMDIF
λ , 

onde I corresponde  ao número de previsões realizadas. Utilizando as definições para SUMit e 

DIFit, temos: 

∑

∑

=

=

−

+−
= I

1i

22
it

1
it

I

1i

2
ti

1
it

2
it

1
it^

)ee(

)ee)(ee(
λ  . 

Algumas manipulações algébricas nos permitem obter a seguinte expressão para 
^
λ : 

∑
=

−

−
= I

1i

22
it

1
it

22
ti

21
it

^

)ee(

]})e[(E])e[(E{n
λ .                                                                                                (6) 

A equação (6) mostra claramente a relação aludida entre a hipótese (4) e o teste proposto. O 

teste de causalidade, portanto, consiste da estimação da equação dada em (5) e do respectivo 

                                                                 
8 O teste deve se basear em alguma estimativa robusta do desvio-padrão do coeficiente ? [Granger e Huang 
(1997): 8]. 
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teste da hipótese de que o parâmetro ? seja maior ou igual a zero. A rejeição desta hipótese 

implica que a variável xit Granger-causa a variável yit. 

Resta, entretanto, um último passo no método de teste. Embora o trabalho original de 1997 e 

toda a literatura aplicada que o sucedeu não considerem explicitamente esta possibilidade, a 

depender de como os erros de previsão são formados, os coeficientes da equação (5) podem 

sofrer de sérios vieses, inviabilizando as conclusões concernentes à causalidade. Em nosso 

entendimento, portanto, há de se estender o procedimento acima descrito para que o teste de 

Granger e Huang (1997), baseado em um painel de erros de previsão, seja consistente. 

Para entender a origem dos problemas, devemos lembrar que o teste (5) baseia-se em uma 

estimativa dos erros de previsão dada por: 

∑∑
=

−
=

− −−−−=
m

1l
litl

^n

1l
litl

^

i

^^

it

^
1
it xycye γβα  

∑
=

−−−−=
n

1l
litl

^

i

^^

it

^
2
it ycye βα  

Embora as estatísticas acima considerem explicitamente a inclusão dos efeitos específicos, ai, 

e do termo de constante, c, muitas vezes a estimativa consistente dos coeficientes de (3) é 

feita de forma a tornar desnecessária a estimação destes dois parâmetros. Este é o caso, por 

exemplo, do estimador de “primeiras diferenças” [Wooldridge (2002): 279] e do 

procedimento sugerido por Arellano e Bond (1991), desenvolvido neste trabalho. Controlar 

por efeitos fixos, sem de fato estimá- los, é um artifício particularmente útil para casos em que 

a amostra envolve um número muito elevado de indivíduos. Neste caso, a questão dos graus 

de liberdade pode ser um fator limitante à inclusão de variáveis dummies, técnica usualmente 

utilizada para a obtenção consistente dos efeitos fixos. 

Diante desta discussão, nosso próximo passo é propor um método robusto para situações em 

que a estimação dos parâmetros do modelo (3) envolve apenas o controle (e não a estimação) 

dos efeitos fixos e da constante. Assim, podemos definir o erro de previsão não-condicional 

em (ai,c): 

i
2
it

2
it

i
1
it

1
it

ce

ce

αζ

αζ

++=

++=
                                                                                                                        (7) 
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De forma semelhante, a soma e a subtração dos erros de previsão tornam-se: 

SUMit* = 1
itζ  + 2

itζ   = SUMit – ki, onde k i =– 2(c+ai). 

DIFit* = 1
itζ  – 2

itζ  = DIFit 

O teste (5), por sua vez, pode ser escrito como: 

SUMit* = ? + ? DIFit* + ?it, ou seja:                                                                                                 

SUMit = ? + k i + ? DIFit + ?it                                                                                                   (8) 

A expressão final é idêntica à equação (5), a não ser pelo componente regional específico ki. 

O parâmetro ? acima ainda pode ser estimado consistentemente, desde que realizado o devido 

controle destes efeitos específicos. Há na literatura uma série de sugestões para que tal 

controle seja realizado [ver, por exemplo, Wooldridge (2002), capítulo 10]. Uma maneira 

simples para se obter uma estimativa consistente de ? seria a estimação de (8) por meio de 

uma regressão de “primeiras diferenças”, eliminando-se, desta forma, a variável específica ki: 

?SUMit = µ +  ??DIFit + ??it                                                                                                   (9) 

Onde µ é uma constante definida para a regressão de estimação (9). 

Isto é, ao montar um painel de erros de previsão, é possível ainda usar os “erros de previsão” 

da variável em nível, desconsiderando as estimativas consistentes de (ai,c), desde que a 

regressão auxiliar (8) controle os efeitos específicos regionais.  

Por último, devemos notar que, caso 0]x[E iit =α , teríamos validada a condição de 

identificação 0][E iti =ζα  e, portanto, a estimação dos coeficientes do modelo (8), 

desconsiderando-se ki, não incorrerá em viés. Entretanto, caso 0]x[E iit ≠α , se os efeitos 

específicos não forem considerados, a inferência requerida sobre ? é inválida, inutilizando o 

teste de causalidade de Granger e Huang (1997) aplicado a um painel de erros de previsão. 
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1.5 Resultados 

 

Os exercícios empíricos compreendem basicamente a utilização de duas metodologias de teste 

para causalidade em painel. Além de aplicarmos a metodologia de causalidade de Granger 

(1969) adaptada para painéis dinâmicos, será realizado o teste sugerido por Holtz-Eakin, 

Newey e Rosen (1988), cuja metodologia será detalhada a seguir. 

O primeiro passo na implementação destas formulações propostas por Holtz-Eakin, Newey e 

Rosen (1988) e Granger e Huang (1997) é a estimação da equação (3). Com este intuito, deve-

se proceder tirando a primeira diferença de (3), eliminando-se, dessa maneira, o efeito 

específico ai: 

it

m

l
litl

n

l
litlit uxyy ∆+∆+∆=∆ ∑∑

=
−

=
−

11

γβ                                                                                      (10) 

No entanto, deve ser observado que o modelo na primeira diferença sofre do problema de 

endogeneidade, uma vez que, necessariamente, 0][ ≠isisuyE . Isto foi contornado na literatura 

com uma série de instrumentos sugeridos para as defasagens da variável dependente. 

Anderson e Hsiao (1982) sugerem o uso de defasagens da diferença como instrumento, uma 

vez que 0][ 1 =∆ −− islis uyE  e 0][ 1 ≠∆∆ −−− lislis yyE . No entanto, Arellano (1989) mostra que a 

estimação com instrumentos formados pelos níveis defasados produz estimadores de menor 

variância. Em nossas estimações, seguindo o sugerido por Holtz-Eakin, Newey e Rosen 

(1988), Arellano (1989) e Arellano e Bond (1991), o instrumento utilizado será a defasagem 

da variável em nível.  

Além desse problema surgido na construção do modelo, deve-se ressaltar que a variável 

independente xit, proxy para sistema financeiro, provavelmente é endógena. Por este motivo, 

assim como a variável dependente defasada, o regressor xit será instrumentalizado por sua 

defasagem em nível.  

Desta forma, a hipótese de identificação necessária é: 

1,0][][ −<∀== tsuxEuyE itisitis                                                                                          (11) 
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O procedimento, portanto, constitui-se na estimação da equação (3) pelo método de Arellano 

e Bond (1991), com n defasagens da primeira diferença da variável dependente e m 

defasagens da primeira diferença de xit. Ambas as variáveis serão instrumentalizadas por suas 

defasagens do nível, tal como assumido em nossa hipótese de identificação (11). 

A discussão acima deixa claro que um problema a ser enfrentado refere-se à escolha das 

defasagens das variáveis que serão incluídas no modelo. Uma possibilidade para a seleção dos 

modelos seria adotar um procedimento semelhante ao adotado pela literatura de séries de 

tempo. Neste sentido, mais do que a escolha dos melhores modelos para as regressões 

auxiliares, a comparação dos erros de previsão com e sem as defasagens seria o ponto crucial. 

Neste espírito, estamos mais interessados em saber se um determinado número de defasagens 

de xit nos ajuda a prever o comportamento de yit, sem nos preocuparmos com o modelo que 

está gerando tal previsão. Assim, será adotado o critério mais simples em que tomaremos 

m=n=k , em que k=1,2,3. 

 

1.5.1 Resultados com Holtz-Eakin, Newey e Rosen (1988) 

O procedimento recomendado por Holtz-Eakin, Newey e Rosen (1988) consiste em realizar 

um teste de Wald 9 para verificar a hipótese de que os coeficientes associados aos termos 

defasados da variável independente são conjuntamente não-significantes. Desta forma, caso o 

teste permita rejeitar esta hipótese, podemos dizer que há precedência temporal por parte da 

variável independente. O procedimento é completado com o teste da precedência temporal no 

sentido contrário. 

Assim, seguindo a notação introduzida nos modelos (3) e (10), temos a hipótese nula definida 

por: 

H0 : γ1 = γ2 = ... = γn = 0                                                                                                           (12) 

Portanto, para a amostra completa, foi estimada uma equação para o produto como função de 

defasagens do produto e de variáveis financeiras, conforme a equação (10). O teste é, então, 

realizado sob a hipótese (12), em que a sua rejeição indica a causalidade na direção da 

                                                                 
9 Para uma descrição do teste de Wald, ver Davidson e Mackinnon (1993), capítulo 6. 
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variável financeira para crescimento econômico. De forma semelhante, a hipótese de que 

crescimento econômico não causa as variáveis financeiras pode ser verificada pelo teste da 

significância conjunta dos coeficientes associados às defasagens do produto, numa equação 

estimada para a variável financeira. 

 

Tabela 4 
Teste de Holtz-Eakin, Newey e Rosen (1988) 

Produto e Crédito Bancário 
Hipótese Nula Estatística de Wald 

 m=n=1 m=n=2 m=n=3 
Crédito não causa Produto 9,61 

(0,00) 
7,48 

(0,02) 
6,15 

(0,02) 
Produto não causa Crédito 0,12 

(0,73) 
3,01 

(0,22) 
2,58 

(0,46) 
Produto e Depósitos Bancários 

Hipótese Nula Estatística de Wald 
 m=n=1 m=n=2 m=n=3 

Depósitos não causam Produto 13,99 
(0,00) 

24,96 
(0,00) 

16,45 
(0,00) 

Produto não causa Depósitos 0,26 
(0,61) 

0,14 
(0,93) 

1,08 
(0,78) 

Produto e soma de Crédito e Depósitos Bancários 
Hipótese Nula Estatística de Wald 

 m=n=1 m=n=2 m=n=3 
Soma não causa Produto 14,94 

(0,00) 
14,22 
(0,00) 

2,63 
(0,45) 

Produto não causa Soma 0,19 
(0,66) 

0,73 
(0,69) 

1,66 
(0,64) 

Nota: P-valor entre parênteses. 

 

Os testes de causalidade apresentados nesta e na próxima seção utilizam, ainda, um terceiro 

indicador bancário construído a partir da soma do saldo de depósitos e do saldo crédito por 

agência bancária 10. 

Conforme relatado na tabela 4, os resultados parecem mostrar que crédito e depósitos 

bancários, além da soma destes dois indicadores, têm suas defasagens significantes na 

equação de produto. Já com a causalidade no sentido contrário, nota-se que as defasagens da 

variável crescimento econômico não são significantes para determinar as proxies criadas para 

sistema financeiro. Vale ressaltar que estes resultados são robustos ao número de defasagens 

introduzidas nas equações de estimação. 

                                                                 
10 Este indicador constitui-se de um índice real, construído conforme a descrição no início da seção 1.3. 
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Os testes sugeridos por Holtz-Eakin, Newey e Rosen (1988) parecem indicar, portanto, que há 

uma causalidade unidirecional, onde os indicadores financeiros precedem temporalmente a 

variável de atividade econômica.  

À semelhança da ampla evidência reportada por King e Levine (1993a, 1993b) e Levine, 

Loayza e Beck (2000), dentre outros, o lado financeiro pode ter papel ativo no 

desenvolvimento econômico brasileiro, uma vez que os componentes exógenos das variáveis 

financeiras mostram-se estatisticamente significantes para a determinação do produto. Resta 

saber se o mesmo entendimento pode ser obtido a partir do procedimento de teste indicado 

por Granger e Huang (1997). 

 

1.5.2 Resultados com Granger e Huang (1997) 

Os testes de causalidade de Granger e Huang (1997), a serem realizados a seguir, baseiam-se 

no procedimento adaptado com a correção apresentada na equação de teste (9). Desta 

maneira, conforme já explicitado, são evitados vieses oriundos de efeitos específicos não-

observados na construção dos painéis com erros de previsão. 

Assim, com o intuito de realizar estes testes, devemos, em primeiro lugar, obter meios para 

efetuar projeções, para que seja possível construir os respectivos erros de previsão e as 

variáveis auxiliares requeridas para a estimação da equação (9). Este passo será realizado por 

meio de predição “fora da amostra” (out-of-sample) e “pós-amostra” (post-sample), tal como 

definimos a seguir. 

Previsão “fora da amostra” constitui-se do método de predição para unidades seccionais 

excluídas da amostra usada na estimação do modelo. Esse tipo de previsão é realizado, 

ajustando-se o modelo (3), com a exclusão de um dos estados da amostra. Este procedimento 

é repetido para cada um dos estados até que se forme um painel com os erros de previsão dos 

modelos com e sem as defasagens de xit, para que a equação (9), finalmente, possa ser 

estimada.  

A previsão “pós-amostra”, por sua vez, é realizada com o ajuste da equação (3), excluindo-se 

T períodos ao final da amostra de todas as unidades seccionais. A equação (9) é então 

estimada com base nos erros de previsão das T observações excluídas da amostra. 
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Apesar da preferência declarada por Granger e Huang (1997) pela previsão do tipo “fora da 

amostra”, opta-se, dentre as duas possibilidades, pela metodologia de previsão “pós-amostra”. 

Esta escolha é baseada pela avaliação de que a estimação auxiliar com exclusão de uma das 

unidades seccionais acaba por descaracterizar a natureza da relação analisada. A estimação do 

modelo econométrico sem o estado de Minas Gerais, por exemplo, geraria parâmetros pouco 

informativos, ou mesmo úteis, a respeito da relação econômica que justificaria a existência 

(ou a não existência) da causalidade entre sistema financeiro e desenvolvimento econômico. 

Faz mais sentido, em nosso entendimento, a manutenção de todos os indivíduos componentes 

na amostra e a exclusão de unidades de tempo.  

Desta maneira, as estimações foram realizadas com a inclusão de todos os estados na amostra, 

sendo excluídas as duas últimas observações temporais. O erro de previsão sobre os anos 

excluídos nos permite construir um painel com os erros de projeção para a estimação de (9). 

Os resultados obtidos são reportados na tabela 5. A título de ilustração, as estimativas 

baseadas na previsão “fora da amostra” são discutidas na próxima subseção. 

 

Tabela 5 
Teste de causalidade Granger-Huang (1997) – Previsão “pós-amostra” 

Várias defasagens 
Produto e Crédito Bancário 

Hipótese Nula Defasagens Estatística Hipótese Nula Defasagens Estatística 
m =n=1 -6,21 

(0,00) 
m=n=1 9,31 

(1,00) 
m =n=2 -22,76 

(0,00) 
m=n=2 7,91 

(1,00) 

 
 

Crédito não 
causa PIB 

 
 

m=n=3 -15,75 
(0,00) 

 
 

PIB não causa 
Crédito 

m=n=3 0,28 
(0,61) 

Produto e Depósito Bancário 
Hipótese Nula Defasagens Estatística Hipótese Nula Defasagens Estatística 

m=n=1 2,90 
(0,99) 

m=n=1 7,51 
(1,00) 

m=n=2 -13,27 
(0,00) 

m=n=2 1,86 
(0,96) 

 
 

Depósitos não 
causam PIB 

 
 

m=n=3 -40,30 
(0,00) 

 
 

PIB não causa 
Depósitos 

m=n=3 -0,12 
(0,90) 

Produto e Soma de Crédito e Depósito Bancário 
Hipótese Nula Defasagens Estatística Hipótese Nula Defasagens Estatística 

m=n=1 -6,87 
(0,00) 

m=n=1 14,98 
(1,00) 

m=n=2 -18,43 
(0,00) 

m=n=2 8,35 
(1,00) 

 
 

Soma não causa 
PIB 

 
 

m=n=3 -32,74 
(0,00) 

 
 

PIB não causa 
Soma 

m=n=3 3,59 
(1,00) 

Nota: P-valor entre parênteses. 
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A conclusão obtida acima com os testes de causalidade de Granger e Huang (1997) é 

consistente com os resultados descritos na seção anterior. Como podemos observar, os testes 

apontam, de forma robusta, para uma causalidade na direção dos indicadores financeiros para 

o produto dos estados brasileiros. Assim como nos testes de Holtz-Eakin, Newey e Rosen 

(1988), esta causalidade é verificada em todas as defasagens testadas, com exceção do 

primeiro lag para a proxy depósitos financeiros.  

Portanto, podemos concluir, com base nas proxies utilizadas e nos testes de Holtz-Eakin, 

Newey e Rosen (1988) e Granger e Huang (1997) realizados neste trabalho, que há forte 

evidência de que sistema financeiro Granger-causa desenvolvimento econômico no Brasil. 

A seguir, são descritos os procedimentos tomados com um conceito alternativo para a 

formação dos erros de previsão e com uma amostra com dados mensais. Como poderemos 

observar, os resultados tornam-se diferentes, mas a sua interpretação é elucidativa acerca da 

relação entre sistema financeiro e desenvolvimento econômico no Brasil. 

 

1.5.3 Um conceito alternativo para previsão 

Nesta subseção, são apresentados os resultados com o método de previsão “fora da amostra”. 

No procedimento para a previsão “fora da amostra”, conforme já discutido, serão estimados 

modelos em que os estados, um por vez, serão excluídos da estimação e servirão de base para 

a previsão e montagem da equação (9). Os resultados provenientes deste tipo de previsão são 

reportados na tabela 6. 

Os resultados mudam consideravelmente com este tipo de previsão. Pela análise dos números 

abaixo, é difícil apreender claramente alguma noção de causalidade nos dados. A hipótese 

nula de não-causalidade é rejeitada apenas no caso da variável crédito bancário no modelo 

com três defasagens. De uma forma geral, portanto, não há evidência de causalidade entre as 

variáveis financeiras e produção. 
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Tabela 6 
Teste de causalidade Granger-Huang (1997) – Previsão “fora da amostra” 

Várias defasagens 
Produto e Crédito Bancário 

Hipótese Nula Defasagens Estatística Hipótese Nula Defasagens Estatística 
m=n=1 8,84 

(1,00) 
m=n=1 -1,34 

(0,09) 
m=n=2 9,04 

(1,00) 
m=n=2 -1,23 

(0,11) 

 
 

Crédito não 
causa PIB 

 
 

m=n=3 7,79 
(0,00) 

 
 

PIB não causa 
Crédito 

m=n=3 -1,18 
(0,12) 

Produto e Depósito Bancário 
Hipótese Nula Defasagens Estatística Hipótese Nula Defasagens Estatística 

m=n=1 25,47 
(1,00) 

m=n=1 -0,14 
(0,44) 

m=n=2 17,22 
(1,00) 

m=n=2 0,15 
(0,56) 

 
 

Depósitos não 
causam PIB 

 
 

m=n=3 16,96 
(1,00) 

 
 

PIB não causa 
Depósitos 

m=n=3 0,25 
(0,60) 

Produto e Soma de Crédito e Depósito Bancário 
Hipótese Nula Defasagens Estatística Hipótese Nula Defasagens Estatística 

m=n=1 11,48 
(1,00) 

m=n=1 0,60 
(0,73) 

m=n=2 12,02 
(1,00) 

m=n=2 0,87 
(0,81) 

 
 

Soma não causa 
PIB 

 
 

m=n=3 19,53 
(1,00) 

 
 

PIB não causa 
Soma 

m=n=3 0,77 
(0,78) 

Nota: P-valor entre parênteses. 

 

Esta mudança de resultados pode ser explicada de acordo com os argumentos apresentados na 

seção anterior para justificar nossa preferência pelo método de previsão “pós-amostra”. 

Conforme mencionado, as regressões auxiliares formadas pela exclusão de uma unidade 

seccional produzem estimativas para os parâmetros que podem representar incorretamente a 

verdadeira relação entre sistema financeiro e produto no Brasil, que é o objeto deste estudo. 

Assim, os erros de previsão que nelas se basearem serão inapropriados para revelar a relação 

de causalidade (ou não-causalidade) entre os indicadores financeiros e produto no Brasil. 

 

1.5.4 Uma amostra alternativa de dados 

Uma amostra alternativa pode ser proposta para o teste da robustez dos resultados acima. 

Desta forma, será utilizada um conjunto de dados similar ao trabalhado até aqui, mas com 

uma periodicidade mensal. Estes dados consideram um painel de dez estados brasileiros, a 

saber, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, Pernambuco, Ceará e Bahia. O conjunto de unidades analisadas é limitado 
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pela disponibilidade dos dados para avaliar o lado real. Para este propósito, serão utilizados 

dados de produção industrial mensal do IBGE. Os indicadores financeiros, a não ser pela 

periodicidade, são idênticos aos descritos anteriormente. O período amostral compreende os 

meses entre fevereiro de 1997 e agosto de 2003.  

Para os dados mensais, as estimações foram realizadas com mais defasagens temporais, sendo 

testadas equações com termos regressivos de ordem m=n=1,2,...6.  

Os resultados mudam consideravelmente quando a análise é feita sobre estes dados e podem 

ser vistos em anexo. Alguns padrões emergem com os testes de Holtz-Eakin, Newey e Rosen 

(1988) e Granger e Huang (1997) e devem ser mencionados. 

Em primeiro lugar, a precedência temporal dos indicadores financeiros torna-se menos 

inequívoca com esta nova amostra, variando de acordo com a metodologia utilizada. O 

resultado mais importante, porém, é que os dados em maior freqüência acabam por revelar 

uma potencial causalidade do produto para os indicadores financeiros. 

Com os dados mensais, tanto os testes de Holtz-Eakin, Newey e Rosen (1988) quanto os 

testes de Granger e Huang (1997), dão suporte à hipótese de que o indicador de produto seja 

um preditor relevante do sistema financeiro. Em nosso entendimento, trata-se de um 

fenômeno inteiramente ligado à freqüência dos dados. A freqüência mensal pode não ser 

baixa o suficiente para validar as justificativas teóricas aludidas na literatura econômica 

revista neste trabalho. Este ponto já havia sido levantado por Beck e Levine (2001), que 

desencorajam, por este motivo, o uso de séries de dados mensais ou trimestrais. 

Conforme consta nesta literatura, a relação entre desenvolvimento financeiro e econômico 

está associada a fenômenos de longo prazo, o que parece ser mais bem representado pela 

amostra de dados anuais. Para amostragens em alta freqüência, parece razoável que as 

condições financeiras reflitam (ou sejam causadas pelo) o comportamento real da economia, 

explicando a evidência ora reportada. 
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1.6 Considerações Finais 

 

O presente trabalho procurou verificar, através de uma análise de painel, a direção da 

causalidade entre desenvolvimento econômico e indicadores financeiros selecionados para o 

Brasil. O objetivo foi avaliar o grau de precedência temporal entre os componentes exógenos 

das variáveis financeiras e de crescimento econômico no Brasil. 

Para a realização deste empreendimento, fazemos uso de um procedimento de teste baseado 

nas metodologias sugeridas por Holtz-Eakin, Newey e Rosen (1988) e Granger e Huang 

(1997). 

Dois resultados merecem destaque. Em primeiro lugar, os testes realizados parecem mostrar 

que os componentes exógenos dos indicadores financeiros são estatisticamente significantes 

para a determinação do produto no Brasil. Neste sentido, parece haver evidência de que os 

indicadores financeiros utilizados Granger-causam produto. Este resultado está em linha com 

a evidência empírica internacional, tal como resumido em King e Levine (1993a, 1993b), e 

com a literatura nacional, conforme Matos (2002) e Marques Jr. e Porto Jr. (2004). 

O segundo resultado a ser mencionado diz respeito à evidência de que a causalidade em 

sentido contrário, ou seja, o produto Granger-causa sistema financeiro, aparece quando 

utilizada uma base de dados mensal. Esta inversão de resultados pode ser explicada pela 

natureza de longo prazo dos fenômenos por trás da relação entre sistema financeiro e produto, 

como notado por Beck e Levine (2001). Considerando o curto prazo, o sistema financeiro 

acaba por se tornar um mero reflexo das condições reais da economia. 

Um resumo dos resultados obtidos com as diversas metodologias empregadas pode ser 

consultado, em anexo, na tabela A4. De forma geral, estes indicam precedência temporal dos 

indicadores financeiros frente à atividade econômica no Brasil. 

Estes resultados têm importantes impactos em termos de política econômica. Em primeiro 

lugar, ficou atestada a correlação positiva e robusta, associando sistema bancário e nível de 

produto. Além disso, a causalidade encontrada fornece aos formuladores de políticas públicas 

um novo leque de oportunidades para promover o nível de renda no país. Nesta direção, 

podem ser tomadas providências que incrementem a atividade bancária no Brasil, como, por 
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exemplo, a promoção da concorrência no setor e a definição de um marco regulatório 

adequado, com regras claras e críveis. 
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1.8 Anexo 

 

Tabela A1 
Teste de Holtz-Eakin, Newey e Rosen (1988) 

Produto e Crédito Bancário 
Hipótese Nula Estatística de Wald  

 m=n=1 m=n=2 m=n=3 m=n=4 m=n=5 m=n=6 
Crédito não causa 

Produto 
1,68 

(0,19) 
12,83 
(0,00) 

11,95 
(0,00) 

4,56 
(0,33) 

73,47 
(0,00) 

319,92 
(0,00) 

Produto não causa 
Crédito 

9,79 
(0,00) 

11,02 
(0,00) 

32,71 
(0,00) 

39,60 
(0,00) 

127,70 
(0,00) 

157,6 
(0,00) 

Produto e Depósitos Bancários 
Hipótese Nula Estatística de Wald  

 m=n=1 m=n=2 m=n=3 m=n=4 m=n=5 m=n=6 
Depósitos não causam 

Produto 
0,02 

(0,88) 
10,40 
(0,00) 

15,07 
(0,00) 

6,45 
(0,17) 

16,29 
(0,01) 

15,98 
(0,01) 

Produto não causa 
Depósitos 

8,66 
(0,00) 

14,56 
(0,00) 

36,30 
(0,00) 

31,69 
(0,00) 

40,43 
(0,00) 

86,43 
(0,00) 

Produto e soma de Crédito e Depósitos Bancários 
Hipótese Nula Estatística de Wald  

 m=n=1 m=n=2 m=n=3 m=n=4 m=n=5 m=n=6 
Soma não causa Produto 1,30 

(0,25) 
14,18 
(0,00) 

25,54 
(0,00) 

5,79 
(0,21) 

40,50 
(0,00) 

41,90 
(0,00) 

Produto não causa Soma 0,15 
(0,69) 

0,14 
(0,93) 

52,52 
(0,00) 

437,64 
(0,00) 

1619,60 
(0,00) 

417,14 
(0,00) 

Nota: P-valor entre parênteses. 
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Tabela A2 
Teste de causalidade Granger-Huang (1997) – Previsão “pós-amostra” 

Várias defasagens 
Produto e Crédito Bancário 

Hipótese Nula Defasagens Estatística Hipótese Nula Defasagens Estatística 
m=n=1 -0,72 

(0,24) 
m=n=1 0,57 

(0,71) 
m=n=2 -1,02 

(0,16) 
m=n=2 -0,98 

(0,16) 
m=n=3 -2,54 

(0,01) 
m=n=3 -0,34 

(0,34) 
m=n=4 -2,56 

(0,01) 
m=n=4 0,15 

(0,56) 
m=n=5 -2,76 

(0,00) 
m=n=5 1,00 

(0,84) 

 
 

 
 
 

Crédito não 
causa PIB 

 
 

m=n=6 -2,83 
(0,00) 

 
 

 
 
 
PIB não causa 

Crédito 

m=n=6 1,08 
(0,86) 

Produto e Depósito Bancário 
Hipótese Nula Defasagens Estatística Hipótese Nula Defasagens Estatística 

m=n=1 0,22 
(0,58) 

m=n=1 -0,58 
(0,28) 

m=n=2 1,43 
(0,92) 

m=n=2 -0,20 
(0,42) 

m=n=3 -0,11 
(0,46) 

m=n=3 0,73 
(0,77) 

m=n=4 0,23 
(0,59) 

m=n=4 -1,11 
(0,14) 

m=n=5 0,38 
(0,65) 

m=n=5 -1,40 
(0,08) 

 
 

 
 
 
Depósitos não 

causam PIB 
 
 
 
 
 

m=n=6 0,33 
(0,63) 

 
 
 
 

 
PIB não causa 

Depósitos 

m=n=6 -1,62 
(0,06) 

Produto e Soma de Crédito e Depósito Bancário 
Hipótese Nula Defasagens Estatística Hipótese Nula Defasagens Estatística 

m=n=1 -0,40 
(0,35) 

m=n=1 -0,41 
(0,34) 

m=n=2 0,26 
(0,60) 

m=n=2 -2,70 
(0,00) 

m=n=3 -0,33 
(0,37) 

m=n=3 0,20 
(0,57) 

m=n=4 -0,08 
(0,47) 

m=n=4 -0,29 
(0,39) 

m=n=5 -0,53 
(0,30) 

m=n=5 0,65 
(0,74) 

 
 
 
 

 
Soma não causa 

PIB 
 
 

m=n=6 -0,98 
(0,17) 

 
 
 
 

 
PIB não causa 

Soma 

m=n=6 0,83 
(0,80) 

Nota: P-valor entre parênteses. 
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Tabela A3 
Teste de causalidade Granger-Huang (1997) – Previsão “fora da amostra” 

Várias defasagens 
Produto e Crédito Bancário 

Hipótese Nula Defasagens Estatística Hipótese Nula Defasagens Estatística 
m=n=1 1,32 

(0,91) 
m=n=1 5,67 

(1,00) 
m=n=2 3,72 

(1,00) 
m=n=2 7,09 

(1,00) 
m=n=3 8,40 

(1,00) 
m=n=3 4,45 

(1,00) 
m=n=4 11,21 

(1,00) 
m=n=4 7,16 

(1,00) 
m=n=5 8,89 

(1,00) 
m=n=5 5,71 

(1,00) 

 
 

 
 
 

Crédito não 
causa PIB 

 
 

m=n=6 9,21 
(1,00) 

 
 

 
 
 
PIB não causa 

Crédito 

m=n=6 4,81 
(1,00) 

Produto e Depósito Bancário 
Hipótese Nula Defasagens Estatística Hipótese Nula Defasagens Estatística 

m=n=1 -7,01 
(0,00) 

m=n=1 0,23 
(0,59) 

m=n=2 5,72 
(1,00) 

m=n=2 -1,41 
(0,08) 

m=n=3 7,80 
(1,00) 

m=n=3 0,79 
(0,78) 

m=n=4 -0,53 
(0,30) 

m=n=4 0,29 
(0,61) 

m=n=5 -2,84 
(0,00) 

m=n=5 0,23 
(0,59) 

 
 

 
 
 
Depósitos não 

causam PIB 
 
 
 
 
 

m=n=6 -0,48 
(0,32) 

 
 
 
 

 
PIB não causa 

Depósitos 

m=n=6 -0,40 
(0,34) 

Produto e Soma de Crédito e Depósito Bancário 
Hipótese Nula Defasagens Estatística Hipótese Nula Defasagens Estatística 

m=n=1 7,71 
(1,00) 

m=n=1 5,68 
(1,00) 

m=n=2 10,74 
(1,00) 

m=n=2 4,23 
(1,00) 

m=n=3 9,40 
(1,00) 

m=n=3 -0,07 
(0,47) 

m=n=4 4,13 
(1,00) 

m=n=4 -2,21 
(0,01) 

m=n=5 2,71 
(1,00) 

m=n=5 -0,55 
(0,29) 

 
 
 
 

 
Soma não causa 

PIB 
 
 

m=n=6 4,39 
(1,00) 

 
 
 
 

 
PIB não causa 

Soma 

m=n=6 -0,77 
(0,22) 

Nota: P-valor entre parênteses. 
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Tabela A4 
Resumo: causalidade entre os indicadores financeiros e produto 

Crédito Bancário 
 Freqüência Amostral 

Teste Utilizado Anual Mensal 
Holtz -Eakin, Newey e Rosen (1988) ⇒  ⇔  
Granger e Huang (1997), “pós-amostra” ⇒  ⇒  
Granger e Huang (1997), “fora da amostra” ⇓  ⇓  

Depósitos Bancários 
 Freqüência Amostral 

Teste Utilizado Anual Mensal 
Holtz -Eakin, Newey e Rosen (1988) ⇒  ⇔  
Granger e Huang (1997), “pós-amostra” ⇒  ⇐  
Granger e Huang (1997), “fora da amostra” ⇓  ⇒  

Soma de Depósitos Bancários e Crédito Bancário 
 Freqüência Amostral 

Teste Utilizado Anual Mensal 
Holtz-Eakin, Newey e Rosen (1988) ⇒  ⇔  
Granger e Huang (1997), “pós-amostra” ⇒  ⇓  
Granger e Huang (1997), “fora da amostra” ⇓  ⇓  
Nota: 
⇒ : Indicador financeiro Granger-causa  produto e produto não Granger-causa  indicador 
financeiro. 
⇐ : Produto Granger-causa  indicador financeiro e indicador financeiro não Granger-causa  
produto. 
⇔ : Indicador financeiro Granger-causa  produto e produto Granger-causa  indicador financeiro. 

⇓ : Indicador financeiro não Granger-causa  produto e produto não Granger-causa  indicador 
financeiro. 
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Capítulo 2 

 

 

O Mecanismo de Transmissão Monetária nos 
Estados Brasileiros: Uma Abordagem do Modelo de 
Fatores Dinâmicos 

 

 

2.1 Introdução 

 

A política monetária no Brasil vem ganhando eficácia nos últimos anos, em sua capacidade de 

afetar o produto real e a taxa de inflação [Minella (2001)]. Este ganho de poder torna 

manifesta a necessidade de se entender adequadamente o funcionamento do mecanismo de 

transmissão monetária no Brasil. 

Diante disto, a literatura brasileira sobre este assunto tem atuado em duas direções distintas. 

De um lado, temos um esforço de pesquisa que visa identificar os canais de transmissão da 

política monetária no Brasil. Neste sentido, podem ser citados os trabalhos realizados por 

Souza Sobrinho (2003), Graminho e Bonomo (2002) e Takeda, Rocha e Nakane (2005). 

De outro lado, temos uma crescente literatura que tenta explorar eventuais assimetrias deste 

canal de transmissão monetária entre os estados e regiões brasileiras. Como exemplo, 
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podemos citar os trabalhos realizados por Fonseca e Vasconcelos (2002), Araújo (2004), 

Chumvichitra (2004) e Bertanha e Haddad (2006).  

O presente trabalho insere-se na segunda frente do debate, tendo como objetivo analisar, à luz 

da evidência obtida por Fonseca e Vasconcelos (2002), Araújo (2004), Chumvichitra (2004) e 

Bertanha e Haddad (2006), o impacto de choques comuns de política monetária sobre os 

estados brasileiros. Para tanto, será utilizado o Modelo de Fatores Dinâmicos, que, em muitos 

aspectos, pode melhorar o entendimento da evidência buscada por estes autores. 

O Modelo de Fatores Dinâmicos Generalizado [Forni, Hallin, Lippi e Reichlin (2000), 

(2004)] vem sendo usado com freqüência em várias aplicações macroeconômicas recentes11. 

Exemplo disso é o trabalho realizado por Sala (2002), guia fundamental para o presente 

estudo. Sala (2002) verifica a existência de assimetrias nos canais de transmissão entre os 

países europeus, quando submetidos a choques comuns de política monetária. 

O modelo desenvolvido por Forni, Hallin, Lippi e Reichlin (2000) e (2004) permite a 

identificação de choques comuns a um ambiente formado por um conjunto amplo de 

variáveis. Esta estrutura estatística mostra-se ideal para a modelagem dos efeitos do choque 

comum monetário sobre os níveis de atividade dos estados brasileiros. 

A amostra utilizada neste trabalho contempla variáveis macroeconômicas e estaduais para as 

unidades de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, 

Ceará e Pernambuco, entre os meses janeiro de 1995 e novembro de 2003. Os resultados 

mostram que o choque monetário comum identificado produz respostas no nível de produção 

industrial dos estados brasileiros que são compatíveis com a ampla literatura que trata dos 

efeitos da política monetária [Christiano, Eichenbaum e Evans (1988) e Minela (2001)]. As 

respostas estimadas para os estados mostram que a política monetária é neutra no longo prazo, 

com uma queda na produção estadual que se acumula até seis meses após o choque, 

extinguindo-se em seguida. 

Além disso, parece haver evidências de assimetrias nos efeitos deste choque comum. Por um 

lado, os estados da Bahia e Paraná aparecem como os mais vulneráveis, enquanto São Paulo, 

Pernambuco e Minas Gerais seriam os menos afetados pela política monetária. Este 

                                                                 
11 Além de Sala (2002), podem ser citados, entre outros, Forni e Reichlin (1998) e (2001), Forni, Hallin, Lippi e 
Reichlin (1999), Giannone, Reichlin e Sala (2002), Favero, Marcellino e Neglia (2002) e Bernanke e Boivin 
(2003). Vários dos artigos mencionados neste trabalho, referentes à teoria e prática do modelo de fatores 
dinâmicos, podem ser consultados em http://homepages.ulb.ac.be/~lreichli/ . 
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ordenamento obtido para os estados mais atingidos pelo choque monetário comum pode ser 

devido à existência de um canal de crédito mais ativo nestas economias. 

O trabalho constitui-se de três seções, além desta introdução e das conclusões finais. A 

próxima seção faz uma breve revisão teórica, destacando a literatura dos mecanismos de 

transmissão monetária e seus possíveis impactos espaciais diferenciados. Em seguida, a 

metodologia de Fatores Dinâmicos, a ser utilizada neste artigo, é apresentada. Esta seção 

discute ainda o método de identificação do choque monetário comum. A quarta seção destaca 

o procedimento empírico e os principais resultados obtidos. 

 

2.2 Os Efeitos Regionais da Política Monetária 

 

2.2.1 Política monetária: Uma breve discussão 

Com alguma segurança, pode-se afirmar que resta pouca controvérsia na literatura econômica 

a respeito dos efeitos da política monetária sobre a economia real. Nesse sentido, estudos 

empíricos recentes, como Bernanke e Blinder (1992) e Romer e Romer (1989), têm 

confirmado a evidência de que choques monetários tendem a ser seguidos por movimentos no 

produto real, embora tal correlação desapareça no longo prazo.  

Implícito nesta colocação está a relevante distinção entre os efeitos de mudanças na política 

monetária que são antecipadas e as que não são antecipadas pelos formuladores da política. O 

postulado, neste caso, é que efeitos reais sobre a economia, tal como descrito acima, seriam 

observados apenas no caso de surpresas ou choques monetários, ao passo que todo 

comportamento sistemático do Banco Central seria antecipado pelos agentes racionais, 

tornando a política monetária neutra mesmo no curto prazo 12. Uma coletânea destes fatos 

empíricos associados aos efeitos da política monetária pode ser vista em Lucas (1996) e 

Christiano, Eichenbaum e Evans (1988). 

                                                                 
12 Os choques monetários não antecipados podem ter efeitos reais na economia devido, por exemplo, a 
problemas informacionais, como proposto em Lucas (1972). Para uma apresentação deste modelo, ver Blanchard 
e Fischer (2000). 
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Dificuldade maior, entretanto, surge quando a discussão se volta para o mecanismo através do 

qual a política monetária exerce tal influência sobre a economia. De forma geral, pode ser dito 

que duas visões predominam a esse respeito13. 

A tradicional “visão monetária” enfatiza o canal da taxa de juros como o principal mecanismo 

de transmissão de política para os níveis de investimento e produto da economia. Segundo 

esta visão, uma política monetária contracionista, que eleve as taxas de juros nominais de 

curto prazo, conduz a um aumento da taxa de juros reais de longo prazo, por meio de uma 

combinação entre expectativas racionais e preços rígidos [Taylor (1995)]. Como resultado, há 

queda nos gastos com investimentos e consumo de bens duráveis, retraindo a demanda 

agregada e o produto final.   

Bernanke e Gertler (1995) argumentam que, apesar da história tradicional contada pela “visão 

monetária” ser consistente com a evidência empírica, alguns fatos relacionados ao timing, 

magnitude e composição dos efeitos da política monetária escapam de sua explicação. Pode-

se destacar, por exemplo, que estes são maiores que o esperado, quando considerado apenas o 

efeito dos juros, e que o impacto sobre diferentes investimentos de maturidade mais longa é 

bastante diverso. Estes autores sugerem que a história convencional pode ser melhorada com 

a inclusão de considerações acerca de informação imperfeita e fricções nos mercados 

financeiros, que é a base da chamada “visão do crédito” da política monetária. De acordo com 

esta visão, os mercados de crédito exercem uma função ativa na transmissão de choques, 

funcionando como um acelerador financeiro da política monetária.  

Isso ocorreria quando a política monetária alterasse o chamado prêmio de financiamento 

externo. O prêmio de financiamento externo é a diferença entre o custo dos fundos gerados 

externamente e os gerados internamente, refletindo as imperfeições existentes no mercado de 

crédito [Bernanke e Gertler (1995)]. Estes autores identificam dois canais através dos quais o 

Banco Central influenciaria o prêmio externo no mercado de crédito.  

O chamado balance sheet channel sustenta que a política monetária tem seus efeitos 

ampliados quando a posição financeira das firmas tomadoras de empréstimos for afetada, de 

forma a se tornarem mais custosos os seus financiamentos externos, alterando, assim, seus 

respectivos planos de investimentos.  

                                                                 
13 Uma rica discussão sobre os mecanismos de transmissão monetária pode ser obtida na série de artigos trazidos 
pelo Journal of Economic Perspectives. Vol.9, 1995. 
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O outro canal sugerido pela “visão do crédito” constitui-se do banking lending channel. Tal 

canal ressalta que os efeitos da política monetária sobre investimento e produto podem ser 

amplificados quando, além de afetar os juros dos títulos, a oferta de crédito bancário também 

for alterada14. 

 

2.2.2 Efeitos diferenciados da política monetária 

As ações de política monetária, em geral, são descritas pela literatura como geradoras de 

efeitos uniformes nas unidades econômicas. No entanto, especificidades regionais podem 

fazer com que os mecanismos de transmissão monetária tenham efeitos heterogêneos no 

espaço. Neste espírito, Carlino e Defina (1998a) procuram identificar elementos que possam 

gerar diferenciais nos efeitos da política monetária. Segundo estes autores, três fontes para as 

diferenças nos impactos regionais podem ser identificadas: 

(i) Diferenças regionais na concentração de indústrias sensíveis a juros: este elemento capta 

os efeitos diferenciados oriundos do canal de juros da política monetária. A sensibilidade das 

indústrias às taxas de juros pode variar consideravelmente entre os diversos setores de 

atividade. Sendo assim, regiões dotadas de uma gama de ramos industriais mais sensíveis aos 

juros podem ser mais afetadas pelas ações de política monetária. 

(ii) Diferenças regionais na habilidade das firmas locais em obter fundos externos: a 

ampliação dos efeitos da política monetária, propiciada pelo canal de crédito, pode ser 

desigual entre as regiões. Na medida em que o balance sheet channel seria mais severo em 

firmas com menores condições de levantar fundos externos, regiões com maiores 

concentrações destas tenderiam a ser mais sensíveis à política monetária.  

(iii) Diferenças regionais na habilidade bancária em alterar seus balanços: por último, os 

autores contemplam a possibilidade de diferenciais nos efeitos do bank lending channel. A 

capacidade de se obter fundos alternativos a depósitos e empréstimos pode variar com 

diferentes atributos bancários, alterando, desta forma, a força pela qual esse canal de 

                                                                 
14 Bernanke e Blinder (1988) modelam a transmissão de um choque de oferta de crédito bancário para a demanda 
agregada, numa interpretação macroeconômica do banking lending channel. Trata-se de um modelo de demanda 
agregada, onde o mercado de crédito é incorporado à tradicional estrutura IS/LM. Chu e Nakane (2001) 
estendem o modelo de Bernanke e Blinder (1988) para um contexto em que o instrumento de política monetária 
é o manejo de uma taxa de juros de curto prazo e não um agregado monetário, como na formulação original. 
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transmissão atua. Nesse sentido, regiões com maiores concentrações de bancos pouco capazes 

de levantar fontes alternativas de recursos tenderiam a ser mais sensíveis às mudanças de 

política monetária. 

Analisando os dados para os Estados Unidos, por meio da estimação de Funções de Resposta 

a Impulso para VAR, Carlino e Defina (1998a) encontram suporte para suas predições 

teóricas. A evidência reportada por esses autores mostra a existência de uma região que reage 

a choques na variável de política monetária acima da média americana. Vale destacar que tal 

região conta com a maior concentração de indústrias do setor de manufaturas, tido pelos 

autores como o mais sensível a alterações nos juros, além de uma pequena concentração de 

pequenas firmas e empréstimos alocados por bancos pequenos. 

Carlino e Defina (1998a) realizam, ainda, um exercício para avaliar a importância relativa dos 

canais de transmissão dos juros e do crédito para explicar as respostas obtidas nas regiões para 

os choques de política monetária. A evidência encontrada por esses autores parece suportar a 

existência do canal de juros para a economia americana. Essa afirmação, no entanto, não pode 

ser feita para o canal de crédito, uma vez que os coeficientes estimados para as proxies de 

balance sheet channel e bank lending channel não são significativos, tendo em alguns casos o 

sinal contrário do esperado pela teoria.  

A União Monetária Européia tem ganhado crescente interesse da literatura de impactos 

diferenciados da política monetária. Os países membros da União Monetária Européia têm as 

decisões de política monetária centralizadas pelo Banco Central Europeu, estando, desta 

forma, sujeitos a choques monetários comuns. Estes choques de política, por sua vez, recaem 

sobre estruturas econômicas heterogêneas, podendo gerar impactos assimétricos, conforme as 

características de cada país membro.  

Utilizando os resultados obtidos para a economia americana, Carlino e Defina (1998b) 

constroem um índice de sensibilidade a choques monetários comuns para os países membros 

da União Monetária Européia. Tal índice consiste de uma combinação dos coeficientes 

estimados para a importância relativa dos juros e do crédito para explicar as respostas 

encontradas nas regiões americanas com os atributos selecionados de cada país membro da 

União Européia. O ranking construído por esses autores classifica Finlândia, Espanha e 

Irlanda como sendo os mais sensíveis a choques comuns de política monetária, com França, 

Itália e Holanda no extremo oposto. 
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É importante notar que, a despeito do procedimento questionável utilizado na construção dos 

índices de sensibilidade de Carlino e Defina (1998b), um ranking semelhante foi obtido por 

Sala (2002). A evidência de heterogeneidade dos efeitos da política monetária encontrada por 

este autor foi obtida através da utilização do Modelo de Fatores Dinâmicos. A proposta de 

Sala (2002) para estimação de um choque comum monetário por meio do Modelo de Fatores 

Dinâmicos utilizada é a principal referência metodológica deste trabalho. 

Recentemente, uma série de novos trabalhos busca trazer evidência acerca do grau de 

assimetria na transmissão de choques monetários. A tabela 1 reporta um resumo sintético de 

alguns destes trabalhos. 

 

Tabela 1 
Literatura recente sobre efeitos diferenciados da política monetária 

Autor Região Hipótese Testada Técnica 
Econométrica 

Evidência 

Lucio e Izquierdo (1999) Espanha Resposta assimétrica de 
rendas regionais  

VAR:  
“Multi-country” 

Favorável 

Georgopoulos (2001) Canadá Resposta assimétrica de 
rendas regionais  

VAR:  
“Multi-country” 

Moderada 

Van Els et. al. (2001) Europa Resposta assimétrica de 
rendas regionais  

Simulação Favorável 

Arnold e Vrugt (2002) Holanda Resposta assimétrica de 
rendas regionais e setores 
industriais por regiões 

VAR:  
“Country-specific” 

Favorável 

Huertas (2002) Colômbia Resposta assimétrica de 
rendas regionais  

VAR:  
“Country-specific” 

Desfavorável 

Bravo et. al. (2003) Chile Resposta assimétrica de 
rendas regionais e setores 
industriais por regiões 

VAR:  
“Country-specific” 

Favorável 

Di Giacinto (2003) EUA Resposta assimétrica de 
rendas regionais  

Spatial VAR: 
“Multi-country” 

Favorável 

Owyang e Walls (2003) EUA Resposta assimétrica de 
rendas regionais  

VAR:  
“Multi-country” 

Favorável 

 

A tabela mostra, além dos autores, o país ou região em que os testes foram realizados, o tipo 

de assimetria que é testado, a técnica econométrica utilizada e o suporte empírico encontrado 

nos dados. A respeito da técnica econométrica, pode-se observar que a modelagem VAR foi 

subdividida em dois ramos de utilização: “Multi-country” e “Specific-country”. Esta 

nomenclatura foi introduzida por Sala (2002) e diz respeito ao método de estimação do 

choque monetário comum. Um sistema VAR “Multi-country” é tal que os efeitos do choque 

monetário comum estimado são obtidos em um sistema com todas as variáveis endógenas de 

interesse incluídas. O sistema VAR “Specific-country”, por sua vez, envolve a obtenção dos 
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efeitos do choque monetário comum com um modelo sendo estimado para cada variável 

endógena de interesse por vez. As vantagens e as desvantagens dessas e outras metodologias 

para estimação de choques comuns podem ser vistas em Sala (2002). 

A despeito das distintas técnicas utilizadas, de maneira geral, a evidência empírica obtida por 

estes autores é favorável à hipótese de que a política monetária afeta de forma assimétrica as 

unidades constituintes dos países considerados. Em todos os casos, as especificidades das 

estruturas econômicas regionais são os fatores preponderantes para este resultado de efeitos 

diferenciados de uma política monetária comum. 

 

2.2.3 Efeitos diferenciados da política monetária para o Brasil 

Em consonância com a literatura internacional, alguns trabalhos recentes no Brasil também 

procuraram verificar a existência de assimetrias na transmissão monetária [Fonseca e 

Vasconcelos (2002), Araújo (2004), Chumvichitra (2004) e Bertanha e Haddad (2006)]. 

Fonseca e Vasconcelos (2002) adotam um procedimento semelhante ao de Carlino e Defina 

(1998a), com objetivo de verificar se há diferenças na transmissão de choques de política 

monetária entre as regiões brasileiras. Os autores esboçam, ainda, alguma evidência acerca da 

importância do canal de crédito no Brasil. 

Fonseca e Vasconcelos (2002) utilizam o método de VAR, incluindo em um mesmo sistema 

todas as variáveis de rendas estaduais e a taxa de juros Selic. As funções de Resposta a 

Impulso estimadas parecem indicar a existência de unidades da Federação – notadamente 

localizadas nas regiões Norte e Nordeste – mais sensíveis a choques de política monetária, 

embora tais estados, de forma pouco intuitiva, não sejam os esperados pela descrição da 

localização dos atributos econômicos feita na parte inicial do trabalho destes autores. Em 

seguida, Fonseca e Vasconcelos (2002) modificam o modelo, estudando as variáveis 

operações de crédito bancário estaduais e taxa de juros Selic. O fato de as funções de 

Resposta a Impulso mostrarem que os choques da taxa Selic impactam de forma desigual o 

volume de crédito nos estados brasileiros foi interpretado pelos autores como sendo um 

indicativo da existência do canal de crédito no Brasil.  
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Os resultados obtidos por estes autores devem ser vistos com ressalvas. Em primeiro lugar, 

foram incluídas todas as unidades da Federação em um único VAR. Além da óbvia perda de 

graus de liberdade com este procedimento, existe o problema de alta colinearidade entre as 

séries. Em seguida, os pressupostos utilizados na identificação dos choques de política 

monetária parecem questionáveis. Fonseca e Vasconcelos (2002) usam o esquema de 

decomposição de Cholesky, em uma estratégia que assume implicitamente certos 

pressupostos a partir da ordenação escolhida para as equações no VAR. Para cada ordenação 

possível, há uma causalidade na contemporaneidade das interações entre as variáveis 

incluídas no modelo. Os autores ordenaram suas variáveis conforme um critério alfabético, 

num procedimento que poderia influenciar as respostas obtidas para um choque de política 

monetária. Ressalte-se, ainda, que, como argumentado por Graminho e Bonomo (2002), a 

influência do Banco Central sobre as operações de crédito bancário é apenas um dos 

requerimentos básicos para a operação do bank lending channel, não podendo ser interpretado 

como evidência do canal de crédito.  

Araújo (2004), por sua vez, concentra-se nos efeitos da política monetária no nível de 

atividade, medido em termos de produção industrial, das regiões Nordeste e Sul. Os 

resultados parecem mostrar que os estados da região Sul tendem a ser mais sensíveis ao 

choque monetário que os do Nordeste.  

A metodologia empreendida por este autor diferencia-se de Fonseca e Vasconcelos (2002) por 

considerar um sistema VAR para cada estado/região por vez, num procedimento que estamos 

denominando “Specific-country VAR´s” [Sala (2002)]. Sala (2002) argumenta que a 

interpretação dos choques monetários assim obtidos como sendo comuns pode ser prejudicada 

pela não consideração de variáveis de outros estados e por diferenças nos choques iniciais 

dados nos sistemas separadamente. 

Outro trabalho a ser mencionado é Chumvichitra (2004). Este autor busca, além de verificar a 

existência de desigualdades dos efeitos da transmissão monetária sobre as rendas regionais, 

identificar eventuais assimetrias entre os setores produtivos de cada região. Os choques de 

política monetária estimados por Chumvichitra (2004) parecem impactar mais severamente as 

regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, embora os dados mostrem pouca diferença nas respostas 

destas regiões. Do ponto de vista setorial, a evidência é de que o choque monetário reduz de 

forma significativa a produção regional de setores cuja participação para a composição do 

produto agregado seja relevante na região em questão. 
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Chumvichitra (2004) utiliza-se, assim como Araújo (2004), da técnica de multi-sistemas de 

“Specific-country VAR´s”. Mas a principal restrição encontrada neste trabalho é a falta de 

graus de liberdade originada pela base de dados anuais com quinze observações. 

Por fim, resta citar o estudo realizado mais recentemente por Bertanha e Haddad (2006), em 

uma aplicação do modelo Spatial VAR apresentado em Di Giacinto (2003). Este modelo 

mostra-se útil para tratar de sistemas do tipo “Multi-country VAR”, uma vez que as restrições 

espaciais impostas ao sistema estrutural (SVAR) reduzem o problema de graus de liberdade 

oriundo do elevado número de variáveis consideradas15. Além disto, estas restrições incluem a 

possibilidade de medida de efeitos indiretos (ou de transbordamento) entre os níveis de 

atividade das regiões. 

 O sistema de variáveis tratado pelos autores inclui o nível de emprego das unidades da 

Federação, além de variáveis macroeconômicas, como o nível de preços, um agregado 

monetário e a taxa de juros. As restrições espaciais para o SVAR são inseridas de forma a 

escrever a equação relativa ao emprego estadual de uma dada localidade como uma função de 

seus valores passados, bem como das defasagens das variáveis macroeconômicas e da média 

ponderada formada pela defasagem espacial16 do nível de emprego registrado nas demais 

regiões.  

Os resultados apontados pelos autores mostram haver evidência de assimetria no canal de 

transmissão da política monetária no Brasil, sendo identificados estados das regiões Norte e 

Nordeste como os mais sensíveis a choques no instrumento de política do Banco Central. É 

importante mencionar também que os transbordamentos gerados pelo choque monetário entre 

os estados brasileiros mostraram-se estatisticamente relevantes, sobretudo para compensar as 

perdas sofridas pelos estados mais ricos, como São Paulo e Minas Gerais. 

Fica claro que a economia de graus de liberdade obtida com esta abordagem é apenas 

limitada, sendo comprometida com a inclusão de outras variáveis macroeconômicas ou 

mesmo de vetores adicionais com controles estaduais. Portanto, tal como nos demais 

                                                                 
15 Além de Di Giacinto (2003), uma apresentação do modelo Spatial VAR pode ser vista em Beenstock e 
Felseinstein (2005). 
16 A defasagem espacial  consiste de uma conceituação análoga à tradicional idéia de defasagem temporal. Aqui, 
os valores observados nas localidades vizinhas são filtrados na forma de uma única variável, defasada 
espacialmente, sob algum critério de vizinhança pré-estabelecido. Para uma discussão acerca dos conceitos de 
econometria espacial, ver Anselin (1988). Uma aplicação para dados bancários no Brasil pode ser vista no 
terceiro capítulo desta tese. 
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trabalhos citados há pouco, a incorporação de novas variáveis constitui-se em severa restrição 

para a identificação dos choques estruturais neste modelo. 

Desta forma, o presente trabalho pretende enfrentar os problemas encontrados por estes 

autores, associados à questão da dimensionalidade surgida na estimação de modelos 

estruturais ante um volume amplo de informações e à identificação de choques que sejam 

comuns a este vetor de variáveis. 

  

2.3 Metodologia 

 

A condução da política monetária de uma economia compõe-se de dois elementos distintos. 

Em primeiro lugar, tem-se o componente sistemático que expressa uma regra de reação do 

Banco Central, em geral conhecida, às variáveis de estado da economia. Mas nem todas as 

variações da política monetária originam-se de uma reação sistemática aos eventos 

econômicos. Há uma porção relevante da política que não deriva desta função de reação do 

Banco Central, representando, desta forma, desvios ou choques monetários que, a todo o 

momento, atingem a economia. 

Segundo Christiano, Eichenbaum e Evans (1988), este comportamento não-sistemático da 

autoridade monetária pode estar associado a três fatores primordiais. A primeira justificativa 

para a existência de choques monetários pode ser a simples possibilidade de erros de medida 

na divulgação das ações tomadas pela autoridade monetária. Em segundo lugar, desvios da 

regra podem ser tomados pelo Banco Central como uma maneira de adequar a política 

monetária a choques sofridos nas expectativas dos agentes econômicos. Com este movimento, 

segundo os autores, a autoridade monetária evitaria eventuais custos associados à frustração 

das expectativas dos agentes. Por fim e mais importante, está a possibilidade de mudança 

exógena nas preferências dos formuladores de política com respeito à inflação e ao produto da 

economia. 

Independentemente de qual seja a origem, é grande a importância exercida por estes choques 

monetários. Do ponto de vista teórico, conforme se procurou tratar há pouco, a visão 

predominante é que as alterações não antecipadas na condução da política monetária são as 
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fontes de efeitos reais na economia. Por outro lado, os efeitos reais originados destes choques 

monetários podem ser utilizados para a avaliação da performance de modelos econômicos 

concorrentes [Christiano, Eichenbaum e Evans (1988)]. 

A questão que surge é quanto à identificação destes choques de política monetária. Uma 

primeira possibilidade desenvolvida por Romer e Romer (1989) é a análise dos documentos 

(atas de reunião, relatórios, etc.) relativos às ações do Banco Central, em busca de 

sinalizações dos períodos cujas mudanças refletissem variações exógenas de política.  

Christiano, Eichenbaum e Evans (1998) exploram a alternativa mais popular para o 

isolamento destes choques, em uma estratégia que envolve diretamente a estimação da regra 

de política monetária praticada pelo Banco Central. Sob certas condições17, os efeitos do 

choque de política monetária podem ser estimados por meio da dinâmica gerada por variações 

simuladas nos resíduos de um sistema VAR.  

Dificuldades adicionais surgem quando procuramos identificar os efeitos dos choques 

monetários em diferentes regiões econômicas sujeitas conjuntamente à mesma política 

monetária. Conforme já discutido, a estratégia empírica adotada para este propósito, em geral, 

envolve a estimação de sistemas VAR em modelos “Specific-country” ou “Multi-country”18. 

Neste caso, além da dificuldade para a identificação de um choque monetário comum às 

regiões componentes da economia, o problema da dimensionalidade, associado à 

consideração de um conjunto regionalizado de variáveis, impõe sérias restrições à estimação 

dos modelos. Embora tenhamos hoje um expressivo crescimento na disponibilidade de séries 

econômicas, a dificuldade em se identificar sistemas estruturais acaba por restringir o escopo 

da análise. 

Seguindo Sala (2002), este trabalho pretende enfrentar a questão da identificação do choque 

de política monetária em um conjunto amplo e correlacionado de variáveis econômicas, por 

meio de uma abordagem alternativa. Neste contexto, será utilizado o Modelo de Fatores 

Dinâmicos Generalizado [Forni, Hallin, Lippi e Reichlin (2000), (2004)], principal marco 

teórico para o exercício econométrico aqui empreendido. A formulação proposta por estes 

autores concebe uma estrutura estatística para um vetor multivariado qualquer, em que estas 

                                                                 
17 Dentre outras coisas, estas hipóteses assumem condições sobre o tipo de relação entre os choques e o conjunto 
de informação disponível às autoridades monetárias, o formato da função de reação e o instrumento de política 
operado pelo Banco Central, além de restrições necessárias para a identificação do sistema de equações 
[Christiano, Eichenbaum e Evans (1988)]. 
18 Uma apresentação crítica destas estratégias pode ser vista em Sala (2002).  
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variáveis de interesse seriam conjuntamente geradas pela evolução de um pequeno número de 

choques estruturais comuns. 

Neste arcabouço, a principal tarefa consiste em identificar um destes choques comuns às 

inovações monetárias prevalecentes na economia, permitindo a obtenção das respostas das 

variáveis de interesse a mudanças simuladas neste choque monetário. A próxima subseção 

apresenta as principais características do modelo de fatores, bem como a estratégia para a 

identificação do choque monetário comum. 

 

2.3.1 O modelo de fatores dinâmicos generalizado 

O Modelo de Fatores Dinâmicos Generalizado, proposto por Forni, Hallin, Lippi e Reichlin 

(2000) e (2004), representa a dinâmica comum de um conjunto de séries qualquer por uma 

combinação de um número reduzido de choques ou fatores comuns.  

A idéia principal por trás deste modelo é a representação do conjunto de séries de interesse 

por meio da soma de dois componentes ortogonais não-observáveis – o comum e o 

idiossincrático: 

i
t

i
t

i
tx εχ +=                                                                                                                                (1) 

Onde a seqüência { i
tx ; t ∈  e i = 1,...,n} representa as séries de interesse, { i

tχ ; t ∈  e i = 

1,...,n} seu componente comum e { i
tε ; t ∈  e i = 1,...,n} sua parcela idiossincrática.   

Definindo o componente comum pela combinação linear: 

t
ii

t uLA )(=χ                                                                                                                             (2) 

Onde {ut = (u1t, u2t,...,uqt); t ∈  e q<<n} é o vetor de choques comuns e )(LAi  é uma matriz 

de funções racionais no operador de diferença L. Apresentada a expressão (2), percebemos 

que a idéia por trás do modelo de fatores dinâmicos é a de que “the behavior of several 

variables is driven by few common forces, the factors, plus idiosyncratic shocks” [Favero, 

Marcellino e Neglia (2002): 3]. O vetor de choques ou fatores comuns, ut , define a dinâmica 
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comum na análise. Embora seja comum a todas as séries, este tem efeitos diferenciados sobre 

cada variável, de acordo com os coeficientes da matriz de loading )(LAi . 

O modelo apresentado por Forni, Hallin, Lippi e Reichlin (2000) é uma generalização de uma 

classe de modelos de fatores introduzida na literatura macroeconômica por Sargent e Sims 

(1977) e Geweke (1977), além de trabalhos como Chamberlain e Rotschild (1983), que 

utilizam uma versão estática do modelo aplicada a séries financeiras. A modelagem proposta 

pelos precursores nos anos 70 admitia dinâmica, embora requeresse dimensão cross-section 

finita e componentes idiossincráticos ortogonais. A versão estática proposta por Chamberlain 

e Rotschild (1983) requer ortogonalidade nos componentes idiossincráticos, mas admite 

dimensão cross-section infinita.  

O modelo dinâmico proposto por Forni, Hallin, Lippi e Reichlin (2000) é mais geral, uma vez 

que permite dimensão cross-section infinita e componentes idiossincráticos não-ortogonais. 

 

2.3.1.1 Identificação do modelo 

Para a identificação dos componentes comuns, Forni, Hallin, Lippi e Reichlin (2000) 

estabelecem algumas hipóteses sobre as variáveis propostas, tal como passamos a descrever.  

Hipótese 1:  

1.1 O processo {ut = (u1t, u2t,...,uqt); t ∈  e q<<n} é um ruído branco gaussiano com média 

zero e variância unitária. Além disso, ujt  ⊥  ujt-k, para quaisquer valores de j, t e k ≠ 0 e ujt  

⊥  ust-k, para quaisquer valores de k e s ≠ j. 

1.2 O processo { i
tε ; t ∈  e i = 1,...,n} é um vetor estacionário com média zero e i

tε  ⊥  ujt-k, 

para quaisquer valores de i, j, t e k. 

1.3 )](),...,([)( 1 LbLbLA i
q

ii =  é uma matriz n x q com a q-ésima coluna dada por 

)](),...,([)( 1 LbLbLb i
ni

i
i

i
q = . Os filtros ∑

∞

∞=

=
k

ki
qk

i
q LbLb )( são quadrado-somáveis, ou seja, 

∑
∞

∞=k

i
qkb 2)( < ∞. 
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As hipóteses assumidas acima implicam que o vetor de observáveis { i
tx ; t ∈  e i = 1,...,n} é 

estacionário com média zero, para todo n. Seja )()( θn∑  a densidade espectral do vetor i
tx . 

Outra conseqüência decorrente da hipótese acima é a de que )()( θn∑  pode ser escrita como a 

soma da densidade espectral do componente comum, )()( θχ
n∑ , com a densidade espectral do 

componente idiossincrático, )()( θε
n∑ . 

Como já mencionado, o que diferencia este modelo das abordagens antes propostas é a 

possibilidade de lidar com a dinâmica de unidades cross-sections em grande escala. Além 

disso, a modelagem dispensa a ortogonalidade entre os componentes idiossinc ráticos. Tal fato 

torna a identificação das variáveis latentes definidas no modelo dependente da hipótese 

adicional descrita a seguir: 

Hipótese 2: 

2.1 Seja )(θσ ij  a entrada de )()( θn∑  referente à i-ésima linha e j-ésma coluna. Para todo i = 

1,...,n, assume-se existir um real ci > 0, tal que )(θσ ii  ≤ ci, para θ ∈ [-π , π]. 

2.2 O primeiro autovalor dinâmico19 de )()( θε
n∑ , )(1 θλ ε

n , é uniformemente limitado, ou seja, 

existe um real ∆ , tal que ∆≤)(1 θλ ε
n , para todo n ∈ ℵ e θ ∈ [-π , π]. Assume-se, 

também, que os primeiros q autovalores dinâmicos de )()( θχ
n∑  divergem a. e. entre   [-

π , π]. 

Como salientados pelos autores, certa intuição emerge da hipótese acima. Assim, a hipótese 

limitando os autovalores dinâmicos da densidade espectral dos componentes idiossincráticos 

indica que as causas idiossincráticas de variação, embora compartilhadas por muitas unidades 

observacionais, têm seus efeitos concentrados em um número finito delas, tendendo a zero 

quando o número de unidades observacionais tender ao infinito. Por outro lado, a divergência 

na densidade espectral dos componentes comuns implica que as causas comuns de variação 

estão presentes em um número elevado de unidades, com importância não-decrescente entre 

elas [Forni, Hallin, Lippi e Reichlin (2000): 542].  

                                                                 
19 Seguindo a literatura, referimo -nos aos autovalores e autovetores associados à dinâmica captada pela matriz de 
densidade espectral de um vetor de variáveis qualquer. Trata-se de uma extensão dos autovalores e autovetores 
da matriz de variância-covariância, usualmente usados na análise de componentes principais estáticos. Para uma 
discussão acerca dos autovalores e autovetores dinâmicos, ver Brillinger (1981). 
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Assumindo os requisitos pressupostos acima, os autores propõem o primeiro resultado sobre a 

representação do modelo: 

Resultado 1: 

Supondo atendidas as hipóteses (1) e (2), os primeiros q autovalores de )()( θn∑  divergem 

quando n tende ao infinito a. e. entre [-π , π], enquanto que os demais (n – q) são 

uniformemente limitados.  

A prova deste resultado pode ser verificada na obra de referência. É importante notar que a 

proposição acima faz uma ligação entre as hipóteses assumidas sobre o conjunto de variáveis 

latentes do modelo e propriedades observáveis das séries econômicas de interesse. Vale 

salientar, ainda, que Forni e Lippi (2001) demonstraram que, sob as condições da proposição 

(1), pode-se escrever o conjunto de variáveis observáveis na forma do modelo de fatores 

dinâmicos (1) e (2). 

Um aspecto não mencionado refere-se à determinação do número de fatores dinâmicos 

comuns. A dimensão do vetor ut pode ser vista como sendo a fundamental para a dinâmica de 

i
tx em análise. Infelizmente, não há testes formais bem estabelecidos na literatura para 

determinação do número de fatores20. Forni, Hallin, Lippi e Reichlin (2000), no que foram 

seguidos por boa parte da literatura posterior, propõem um procedimento heurístico baseado 

nas premissas estabelecidas pelo resultado (1).  

A matriz de densidade espectral do vetor i
tx pode ser decomposta em termos de seus 

autovalores e autovetores dinâmicos:  

')( )()()()( θθθθ PPn Λ=∑                                                                                                          (3) 

Onde )(θΛ é uma matriz diagonal contendo os autovalores dinâmicos, dispostos segundo sua 

magnitude, do maior para o menor, para cada freqüência θ ∈ [-π, π]. )(θP  contém os 

autovetores dinâmicos associados a cada autovalor. 

                                                                 
20 Bai e Ng (2002) propõem um procedimento para a determinação do número de fatores para um modelo 
estático. 
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O posto de )()( θn∑  e o número de fatores comuns, q, corresponde ao número de autovalores 

diferentes de zero, a cada freqüência. A dimensão do vetor de choques comuns, tu , pode ser 

determinada pelo número de autovalores dinâmicos requeridos para captar a maior parte do 

traço de )()( θn∑ , a cada freqüência θ. Trata-se, portanto, de verificar o número de autovalores 

dinâmicos do vetor i
tx diferentes de zero ao longo das freqüências θ ∈ [-π , π]. 

 

2.3.1.2 Estimação dos componentes do modelo 

Feitas estas cons iderações acerca da representação do modelo, passemos à questão da 

identificação dos componentes comuns e idiossincráticos. Por meio de uma aplicação da Lei 

dos Grandes Números, Forni, Hallin, Lippi e Reichlin (2000) mostram ser possível estimar os 

componentes comuns pela projeção das variáveis i
tx em q combinações lineares 

“devidamente escolhidas” deste vetor. A questão relevante passa a ser a determinação de tais 

agregações. Neste trabalho, consideramos q médias ponderadas do vetor de variáveis de 

interesse [Forni e Reichlin (1998) e Sala (2002)]21. 

O vetor de observáveis tem dimensão igual a n = r×s, onde r é o número de variáveis e s o 

número de indivíduos dentro de cada categoria. Denotando por 
q
tx  o vetor constituído por q 

médias de cada uma das r variáveis nos s indivíduos componentes da amostra e i
tχ a projeção 

ortogonal de i
tx  em 

q
tx , Forni e Reichlin (1998) demonstram que: 

Resultado 2: 

i
t

i
ntn

χχ =
∞→ ,lim , em probabilidade, para todo i e t.  

                                                                 
21 Outra possibilidade de agregação das séries de interesse seria a utilização dos q componentes principais 
dinâmicos associados aos q primeiros autovalores dinâmicos do vetor de observáveis, tal como realizado em 
Forni, Hallin, Lippi e Reichlin (2000). 
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O termo limite aparece indexado em n para indicar o caráter amostral do resultado. Uma 

hipótese adicional requerida para a identificação do componente comum, por meio de tal 

projeção nas médias, é a ortogona lidade no vetor de componentes idiossincráticos22.  

Como salientado por Sala (2002), a escolha da ponderação torna-se relevante quando a 

dimensão cross-section for reduzida. Além disso, é demonstrado que a ponderação que 

minimiza a variância dos agregados médios é dada por rsrs σω /1= , onde )( rs
t

rs Var εσ = . O 

problema é que a variância do componente idiossincrático é um valor não-observado, o que 

torna impossível a utilização deste sistema de ponderação.  

Seja 
r
tx  o vetor agregando as r séries entre as s unidades econômicas. Forni e Reichlin (1998) 

formaram o vetor 
r
tx  por meio de médias simples, enquanto Sala (2002) partiu de uma 

ponderação do tipo: 
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Onde rsrs σω /1= , )( rs
t

rs xVar=σ . Uma vez construído o vetor (4), Sala (2002) sugere um 

procedimento em dois passos. 

O primeiro passo é determinar o número de fatores comuns. Sala (2002) sugere que o número 

de fatores seja obtido por meio da matriz de densidade espectral do vetor 
r
tx . A agregação do 

vetor rs
tx  em 

r
tx  faz com que a parte idiossincrática deste último convirja à zero, o que 

permite que a projeção de rs
tx  em 

r
tx , por sua vez, convirja em probabilidade para o espaço 

dos fatores comuns: 

                                                                 
22 Além da ortogonalidade no vetor de componentes idiossincráticos, são requeridas, ainda, as condições de não-

singularidade de 
q
tx  e fundamentalidade de ut. Tais condições são discutidas em Forni e Reichlin (1998) e Sala 

(2002). 
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t
ir

t u)L(Ax =                                                                                                                            (5) 

Tal espaço tem dimensão igual a q, implicando igual posto para a matriz de densidade 

espectral de 
r
tx . O que é sugerido, portanto, é uma análise do número de autovalores 

dinâmicos do vetor 
r
tx  diferentes de zero ao longo das freqüências θ ∈ [-π , π]. 

Em seguida, deve ser obtido o vetor 
q
tx  contendo q dos r agregados médios de 

r
tx . Pode-se 

escrever, então:  

t
qq

t u)L(Ax =                                                                                                                            (6) 

Onde )(LAq  tem dimensão q×q. A estratégia, portanto, constitui-se da criação dos r 

agregados e posterior escolha de q agregados23, onde q é o número de fatores comuns, a ser 

verificado conforme já mencionado.  

O segundo passo, sugerido por Sala (2002), é um procedimento iterativo para a obtenção dos 

q agregados capazes de estabelecer o resultado (2). O algoritmo sugerido pelo autor é: 

(i) Primeiro, rs
tx  deve ser regredido contra 

q
ktx − , com k = 0,...K, obtendo os resíduos da 

regressão, 
^
rs

tε .  

(ii) Utilize, então, os resíduos estimados em (i) para computar o novo vetor 
q
tx , por meio 

da expressão )(/1
^
rs

t
rs Var εω = .  

(iii) Por último, esse procedimento deve ser iterado até que a convergência do sistema de 

pesos e, portanto, do vetor 
q
tx  seja alcançada.  

Ao final, a projeção do vetor rs
tx  dará a estimativa consistente dos componentes comuns, tal 

como demonstrado pelo autor. 

 

                                                                 
23 Quando q for igual a r, a escolha natural é o próprio conjunto de r agregados. Infelizmente, para os casos em 
que q for menor que r, não há critério objetivo para a escolha dos q agregados. 
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2.3.2 Identificando o choque monetário comum 

Denotando por 
q

tx  o vetor com q agregados escolhidos e estimados por meio do 

procedimento iterativo visto na seção anterior, temos que o componente comum pode ser 

obtido pela projeção: 

q

t
ii

t x)L(B=χ .                                                  (7) 

Ou seja, o componente comum de cada variável de interesse pode ser estimado por meio de 

uma regressão linear nos q agregados finais estimados. Como 1qii )L(A)L(A)L(B −= , a 

partir de (7) e (2), podemos escrever: 

q

t
1q

t x)L(Au −=                                                   (8) 

A expressão acima traz uma relação direta entre os choques estruturais comuns e os agregados 

finais estimados. Desta forma, um VAR sobre os q agregados estimados nos permite 

recuperar o vetor de choques comuns, desde que sejam devidamente identificados. A 

vantagem de trabalhar com esta metodologia refere-se ao ganho de graus de liberdade na 

estimação deste VAR. Isto porque o modelo estimado terá dimensão igual ao número de 

fatores, q. Uma vez que este valor é menor que o número de variáveis de interesse, n, a 

questão da dimensionalidade do VAR passa a ser um problema menor, dada a estimação mais 

parcimoniosa possibilitada pelo vetor 
q

tx . 

Há disponível na literatura empírica de choques monetários uma série de esquemas de 

identificação. Duas estratégias muito utilizadas são a decomposição da matriz de variância-

covariância de Cholesky e as restrições de neutralidade de longo prazo, tais como as usadas 

por Blanchard e Quah (1989)24. 

Sala (2002) identifica o choque comum de política monetária para os países membros da 

União Monetária Européia com a combinação de uma rotação ortonormal no espaço de 

choques do VAR com q fatores comuns e um critério de minimização. O choque identificado 

pela matriz de rotação, R, que atende ao referido critério, é o choque comum de política 

                                                                 
24 A escolha das identificações a serem empregadas é arbitrária e sujeita a crítica. Uma bela exposição acerca das 
estratégias de identificação e das críticas relacionadas pode ser vista em Christiano, Eichenbaum e Evans (1998). 
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monetária a ser posteriormente utilizado para a estimação da resposta dinâmica de cada país 

europeu membro da União Monetária Européia25. 

No nosso caso, o vetor de choques comuns terá identificação estrutural dada de forma 

agnóstica por meio de seus efeitos sobre a taxa de juros SELIC. Na verdade, é de interesse 

identificar apenas um componente deste vetor, que designaremos choque monetário. 

No VAR da expressão (8), estimado para os agregados, temos a identificação do sistema dada 

pela ordenação dos efeitos causais obtidos com a decomposição de Cholesky. No entanto, não 

fazemos idéia de qual deve ser a ordenação dos agregados no modelo. O componente 

agnóstico da estratégia de identificação do choque monetário comum emerge do fato de que  

permitiremos todas as q! ordenações possíveis. O que nos permite dar interpretação estrutural 

ao componente do vetor de choques comuns ortogonalizados pela decomposição de Cholesky 

é o seu efeito sobre a taxa de juros SELIC. 

Com o objetivo de tornar mais clara a estratégia de identificação do choque monetário, torna-

se necessário introduzir alguma notação adicional. Inicialmente, é necessário definir a forma 

reduzida estimável para o modelo estrutural expresso em (8): 

t

q

pt
q

q

1t
q

q

t x)p(Cx)1(Cx ε+++= −− L ,                                                                                   (9) 

onde Cq(L) = Aq(0)-1Aq(L), para L = 1,2,...p, e et = Aq(0)-1ut.  

O modelo estrutural (8) e os choques comuns lá estabelecidos podem ser identificados por 

meio das restrições: 

1) E[et et’] = S = Aq(0)-1Aq(0)-1’, já que E[utut’] é uma matriz identidade q×q. 

2) A matriz Aq(0)-1 é triangular inferior, impondo uma estrutura recursiva nos efeitos 

contemporâneos das variáveis componentes do modelo (8). 

                                                                 
25 Sala (2002) assume que o choque monetário comum aos países da União Monetária Européia no período 
analisado pode ser identificado a uma mudança de política provocada pelo Banco Central Alemão. Dado esse 
pressuposto, o autor procura a matriz de rotação, R, que minimize a diferença entre a resposta da taxa de juros 
alemã a um choque de política monetária, num VAR estimado somente para a Alemanha, e a resposta da taxa de 
juros deste país a uma inovação produzida por um choque estrutural no VAR com fatores comuns. Para outra 
utilização da estratégia de rotação ortonormal no espaço de choques do VAR com q fatores comuns, combinada 
a um critério de minimização, ver Forni e Reichlin (1998). 
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Seja a decomposição de Cholesky dada por S = PP’, tal que P = Aq(0)-1D1/2 e D é uma matriz 

diagonal cujos elementos correspondem à variância de ut. Portanto, P = Aq(0)-1. Além disso, 

denote vjt o resíduo obtido pelo VAR da expressão (9) ortogonalizado e ajustado por seu 

respectivo desvio-padrão, isto é vjt = D-1/2Aq(0)et, ou ainda,  vjt = ut. 

Assumindo que o polinômio característico de Cq(L)=0 tenha todas as raízes fora do círculo 

unitário, podemos reescrever o VAR da expressão (9) na forma de um MA(8) : 

Lt

q

t )L(x −= εΨ ,                                                                                                (10)  

onde 1q )L(A)L( −=Ψ .  

Seja ? s a matriz q×q de coeficientes do s-ésimo termo da representação (10) e Pj a j-ésima 

coluna da matriz de fatores de Cholesky. Assim, a resposta de 
q

tx  em t+s para um aumento de 

1 unidade em ut em t é dada por: 

js
jt

q

st P
v
x

Ψ=
∂
∂ + .                             (11) 

Por meio das expressões (7) e (11) e do fato que ∀⊥ ,q
s

i
t uε i, q, t e s, a resposta de i

tx  em t+s 

para um aumento de 1 unidade em ut em t é dada por: 

js
i

jt

i
st PLB

v
x

Ψ=
∂
∂ + )( ,                                              (12) 

onde Bi(L) é a matriz com os coeficientes obtidos no procedimento iterativo de regressões de 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) das séries i
tx  originais nos q agregados.  

A matriz Bi(L) “carrega” os efeitos do choque dos agregados para as variáveis de interesse. 

Seja )s(P
v
x

js
jt

q

st ΘΨ ==
∂
∂ +  um vetor q×1 com a resposta s passos à frente do vetor de 

agregados a um aumento de 1 unidade em ut em t. A operação denotada por (12) é tal que: 

)()()1()1()()0()()( kskBsBsBsLB
v
x iiii

jt

i
st −Θ++−Θ+Θ=Θ=

∂
∂ + K .                 (13) 
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O vetor resultante da operação acima tem dimensão n×1 e refere-se aos efeitos s passos à 

frente de um choque ocorrido em t. 

Para cada ordenação dos agregados em (8), temos q choques distintos. Temos, portanto, q!.q 

possibilidades de identificação dos q choques comuns. A escolha do esquema de identificação 

adequado foi feita por meio de um critério de minimização semelhante ao utilizado em Sala 

(2002). Estimou-se um VAR agregado para o Brasil, de forma a ser possível obter a resposta 

do instrumento de política monetária, taxa de juros SELIC, a um choque desta política. O 

esquema de identificação escolhido é o que minimiza a distância da resposta da taxa de juros 

SELIC, obtido pela expressão (13), em relação à resposta da taxa de juros SELIC ao choque 

monetário, alcançada pelo VAR agregado para o Brasil. Isto nos leva à definição de choque 

monetário: 

Definição 1: 

 Seja {uVAR? SELIC}(t) a resposta da SELIC no VAR estimado para o Brasil e 

{uFATOR(i,j)? SELIC}(t) a resposta da SELIC ao i-ésimo choque comum com a j-ésima 

ordenação de Cholesky possível no VAR representado na expressão (8). O critério de 

minimização considerado neste trabalho pode ser representado pela função de perda 

quadrática: 

L(i,j) =∑
=

→→
24

1t

2FATORVAR  ] SELIC}(t) j)(i,{u - )  SELIC}(t [{u  

O choque identificado pelo esquema (i,j) responsável pela minimização da função L(i,j) 

acima será designado a partir de agora por “choque monetário comum”. 

A explicitação do processo de identificação do choque monetário comum representa o último 

passo metodológico. Passemos agora aos resultados obtidos nos exercícios empíricos. 
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2.4 Resultados 

 

O trabalho faz uso de um conjunto de séries para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Ceará e Bahia entre janeiro de 1995 e 

novembro de 2003. Para cada estado, o conjunto de dados contempla as séries de: 

• Índice de Produção Industrial Mensal: Logaritmo do Índice com base em jan/1995, 

dessazonalizado (média móvel). Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. 

• Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA): Logaritmo do Índice com base em 

jan/1995, dessazonalizado (média móvel). Fonte: IBGE. 

• Volume Real de Crédito Bancário: Logaritmo do Índice com base em jan/1995, 

dessazonalizado (média móvel). Fonte: Banco Central do Brasil. 

Além das séries acima, o vetor de séries de interesse inclui a taxa de juros mensal Selic 

anualizada. A modelagem de fatores dinâmicos requer a estacionariedade das séries que 

compõem o vetor de análise, de forma que todas as variáveis, com exceção da taxa de juros 

Selic, foram diferenciadas. 

Para obter o choque comum associado à política monetária, precisamos, em primeiro lugar, 

fazer uma redução da dimensão de n=25 séries originais para q<<n. Em seguida, um VAR 

sobre os q “Agregados Finais” nos permite recuperar os choques comuns. Então, o esquema 

de identificação proposto acima deve ser usado para identificar o choque monetário comum. 

Por último, o choque monetário comum obtido é usado para estimar as respostas estaduais, 

em regressões individuais. Estes passos são apresentados em detalhes a seguir. 
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2.4.1 Número de choques comuns 

Seguindo a metodologia sugerida por Sala (2002), será utilizada a agregação por estados das 

variáveis: crédito bancário (Crédito), IPCA e produção industrial (PIB). Além disso, a taxa de 

juros Selic (SELIC) é incluída como um agregado adicional, cujo valor é idêntico em cada um 

dos estados brasileiros. 

A ponderação utilizada inicialmente é reportada abaixo. Estes pesos refletem diferenciais nas 

variâncias das séries. Pode ser visto, por exemplo, que a variância é homogênea entre as séries 

de IPCAs estaduais, resultando em pesos semelhantes na agregação inicial desta variável. As 

séries de crédito bancário, por outro lado, apresentam elevada dispersão nas variâncias entre 

os estados. Segue-se deste fato o elevado peso dado a São Paulo, estado com a série de menor 

variância. Dispersão semelhante ocorre com as séries de PIB. Neste caso, o estado de Minas 

Gerais apresenta a menor variância, contando, portanto, com o maior peso na composição do 

agregado para o PIB. 

 

Tabela 2 
Pesos iniciais para a agregação de Crédito, IPCA e PIB 

Estado Crédito IPCA PIB 
São Paulo 0,4608 0,1230 0,1971 

Minhas Gerais  0,1315 0,1358 0,3018 
Rio de Janeiro 0,0846 0,1377 0,0887 

Rio Grande do Sul 0,1224 0,1287 0,1115 
Paraná 0,0775 0,1328 0,1094 

Pernambuco 0,0872 0,1194 0,0562 
Ceará 0,0307 0,1015 0,0840 
Bahia 0,0054 0,1209 0,0511 

 

Como já salientado, o número de fatores comuns é igual ao rank da matriz de densidade 

espectral dos quatro agregados construídos com os pesos acima. Vale lembrar que não são 

utilizados pesos como estes para o caso da taxa de juros SELIC. Isto ocorre devido ao fato de 

a série ser a mesma para todos os estados, gerando, desta forma, ponderações idênticas entre 

as unidades componentes.  

São tomados dois procedimentos para escolha do número de fatores dinâmicos comuns. Trata-

se de testes não-formais, baseados em análises gráficas que visam identificar o número de 

autovalores dinâmicos diferentes de zero. No primeiro deles, toma-se a média simples de cada 

autovalor dinâmico ao longo das freqüências θ ∈ [-π . π]. Dado que o autovalor dinâmico é a 
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própria densidade espectral de seu autovetor dinâmico equivalente, temos que essa média ao 

longo das freqüências equivale ao porcentual da variância das séries de interesse, que é 

explicado pelos autovetores dinâmicos equivalentes.  

O segundo critério para escolha do número de fatores constitui-se em se observar a magnitude 

do n-ésimo autovalor ao se acrescentar uma a uma as n séries e fazer uma média de seu valor 

ao longo das freqüências θ ∈ [-π . π]. Assim, o gráfico do número de séries pela magnitude do 

n-ésimo autovalor dá uma dimensão gráfica do número de autovalores dinâmicos divergentes. 

Abaixo, reportamos os gráficos obtidos com estes dois procedimentos. 

 

 

Figura 1 
Escolha do número de fatores comuns, Sala (2002) 

 

Os gráficos acima mostram que uma representação por três fatores comuns parece ser 

adequada aos dados em questão. O primeiro diagrama, que traz no eixo das abscissas o 

número de autovalores dinâmicos e no eixo das ordenadas o porcentual da variância explicado 

por cada um deles, revela que os três primeiros autovalores dinâmicos explicam cerca de 93% 

de toda variação nas séries de interesse. O segundo diagrama, por sua vez, traz no eixo das 

abscissas o número de séries em análise e no eixo das ordenadas o valor médio dos 

autovalores dinâmicos entre as freqüências θ ∈ [-π . π]. Este diagrama dá uma dimensão 

visual do comportamento dos autovalores, na medida em que as séries são acrescentadas uma 

a uma, e parece indicar um comportamento explosivo dos três primeiros autovalores.  

Para se ter robustez com relação à escolha do número de fatores, repetimos os dois 

procedimentos acima com o vetor composto por todas as 25 séries consideradas, em um 
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procedimento sugerido por Forni, Hallin, Lippi e Reichlin (2000). Os diagramas podem ser 

vistos na Figura A1 do anexo. Como se pode notar, a escolha de três fatores parece ser 

adequada, dando suporte à hipótese de que as séries analisadas teriam a dinâmica comum 

governada por três choques, tais como os caracterizados pelas hipóteses do modelo de fatores 

dinâmicos descrito na seção anterior. 

 

2.4.2 Estimação dos agregados 

O ponto de partida para a obtenção dos “agregados ótimos” requeridos para a estimação do 

choque monetário são os agregados construídos com as ponderações iniciais apresentadas na 

Tabela 2. O procedimento utilizado segue o método iterativo proposto por Sala (2002), 

descrito na seção anterior.  

Como já verificamos a existência de três choques comuns, precisamos utilizar três agregados 

das séries originais. Um primeiro problema a ser enfrentado refere-se à escolha destes 

agregados. Como originalmente foram criados quatro agregados, devemos escolher uma 

dentre as quatro possibilidades de composição do vetor tridimensional requerido. O vetor 

deve ser não-singular, conforme estabelecido por Forni e Reichlin (1998) e Sala (2002). 

Abaixo, reportamos as quatro composições possíveis, além das condições de número 

correspondente ao vetor em consideração. A condição de número de uma matriz quadrada é 

dada pela razão entre o seu maior e o seu menor valor singular. Trata-se de uma medida da 

sensibilidade da solução de um sistema linear a mudanças na matriz de coeficientes [Belsley, 

Kuh e Welsh. (1980)]. Uma matriz é dita singular quando apresentar condição de número 

infinita. Por outro lado, uma matriz é bem condicionada se sua condição de número for 

próxima de 1. 

 

Tabela 3 
Agregados possíveis e Condição de Número 

Agregado Variáveis Condição de Número 
Agregado 1 Crédito, IPCA e PIB 10,9122 
Agregado 2 Crédito, IPCA e SELIC 10,9067 
Agregado 3 Crédito, PIB e SELIC 3,6002 
Agregado 4 IPCA, PIB e SELIC 3,0489 
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Neste exercício, utilizamos os agregados das séries estaduais de Crédito, PIB e IPCA da 

maneira sugerida em Sala (2002). Note que a condição de número do vetor composto por 

estes três agregados é a mais elevada dentre as outras possibilidades, mas tampouco parece 

indicar problema de singularidade. 

O procedimento iterativo é tomado em sucessivas regressões de MQO das séries de interesse 

(na primeira diferença) sobre uma constante, os valores presentes e defasagens dos agregados 

do Crédito, PIB e IPCA. Outro problema a ser enfrentado é a escolha das defasagens 

utilizadas nas sucessivas regressões. Vamos reportar os resultados obtidos com três 

defasagens, mas os “pesos ótimos” são pouco sensíveis a variações neste parâmetro. Em 

anexo, a Tabela A1 apresenta os pesos ótimos para a agregação do Crédito, IPCA e PIB 

estaduais obtidos com diferentes defasagens, deixando clara a robustez existente neste 

procedimento. 

A cada rodada, os agregados são atualizados conforme a descrição feita na seção anterior. Os 

pesos ótimos para a construção dos agregados convergem após poucas iterações e podem ser 

vistos na tabela 4. 

 

Tabela 4 
“Pesos ótimos” para o Agregado 1: Crédito, IPCA e PIB 

Estado Crédito IPCA PIB 
São Paulo 1,0000 0,1152 1,0000 

Minhas Gerais  0,0000 0,1090 0,0000 
Rio de Janeiro 0,0000 0,1369 0,0000 

Rio Grande do Sul 0,0000 0,3426 0,0000 
Paraná 0,0000 0,0946 0,0000 

Pernambuco 0,0000 0,0686 0,0000 
Ceará 0,0000 0,0335 0,0000 
Bahia 0,0000 0,0996 0,0000 

Nota: Número de Iterações: 50. Regressão em constante, valores presentes e 3 defasagens dos 
Agregados. 

 

Note que para os agregados de Crédito e PIB estaduais, o melhor a se fazer é simplesmente 

tomar as respectivas séries para o estado de São Paulo. Já para o agregado IPCA, há uma 

ponderação de equilíbrio entre os valores estaduais. Não há uma interpretação clara para este 

resultado. Uma possibilidade é a elevada concentração no volume de crédito e produção no 

estado paulista. Esta explicação, no entanto, não é suficiente para justificar a elevada 

participação do estado do Rio Grande do Sul na construção do agregado para o IPCA. 
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Um ponto importante a ser mencionado é que os “pesos ótimos” não dependem das condições 

iniciais dadas na Tabela 2. Isto é, os pesos para o Crédito e PIB colapsam para São Paulo 

devido a condições estruturais dadas no processo iterativo e não pelo fato deste estado partir 

do maior peso inicial. Várias modificações realizadas nas condições iniciais, não reportadas 

aqui, resultam em “pesos ótimos” qualitativamente inalterados. 

 

2.4.3 Choque monetário comum 

A seção anterior definiu o choque monetário comum como sendo o choque estrutural 

identificado no sistema (8), cujo impulso gere na taxa de juros SELIC a resposta mais 

próxima possível da produzida por um choque monetário estimado em um VAR para o Brasil. 

Desta forma, o primeiro passo no processo de estimação do choque monetário comum é a 

estimação de VAR para variáveis macroeconômicas brasileiras, que nos sirva de base para 

escolha do choque.  

O sistema foi estimado com as seguintes variáveis macroeconômicas: taxa de juros Selic, 

IPCA, produção industrial e uma medida de risco país dada pelo spread sobre o C-Bond 

(EMBI). Foram utilizados dados mensais entre 01/1995 e 11/2003. 

O modelo foi identificado por meio da decomposição de Cholesky e a ordenação usada foi: 

PIB, IPCA, EMBI e SELIC. A escolha da ordem do modelo foi feita de forma a se obter 

resíduos serialmente não-correlacionados. O modelo com duas defasagens incorpora dinâmica 

suficiente para solucionar tal problema. Em anexo, são apresentadas algumas estatísticas a 

respeito do modelo, bem como das variáveis utilizadas em sua estimação. 

Com este VAR, podemos obter a resposta da taxa de juros SELIC a uma inovação nela 

mesma, o que representa a primeira componente do processo de minimização dado pela 

Definição 1. Esta resposta deve ser comparada com a da SELIC em relação a uma inovação 

estrutural dada no sistema (8), em cada uma das ordenações possíveis. Para obtermos esta 

última seqüência, precisamos estimar o VAR representado pela expressão (8) e a matriz Bi(L), 

que carrega os efeitos dos choques comuns em (8) para a variável i em questão. 

O sistema de identificação proposto neste trabalho utiliza como estratégia o efeito do choque 

monetário subjacente às séries analisadas sobre a taxa de juros SELIC, necessitando, desta 
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maneira, apenas dos coeficientes da regressão da taxa de juros SELIC nos agregados finais 

obtidos. Assim, a matriz Bi(L) pode ser estimada por meio da regressão da taxa de juros 

SELIC em uma constante, valores presentes e defasagens dos “agregados ótimos” 

encontrados no final do procedimento iterativo. Há de se ressaltar que, seguindo o 

procedimento iterativo que gerou os “agregados ótimos”, a regressão inclui como variável 

explicativa, além dos valores contemporâneos, três defasagens dos agregados.  

Como último passo na estimação do choque monetário comum, foi estimado um VAR no 

nível com os três agregados obtidos ao final do procedimento iterativo. O critério para ordem 

do VAR foi o mesmo utilizado para o VAR-Brasil, sendo que o número de defasagens 

escolhido foi três. Em anexo, são apresentadas as estatísticas de teste para o modelo. 

Este modelo é identificado por meio da decomposição de Cholesky. Como mencionado na 

seção anterior, as restrições de causalidade contemporâneas admitidas por este esquema de 

identificação é o que dará interpretação estrutural ao choque comum. Este choque, por sua 

vez, será tido como monetário, em função de seu efeito na taxa de juros SELIC, tal como 

busca o critério de minimização proposto. 

Ainda neste espírito, não sabemos qual deve ser a ordenação em que os agregados devem 

aparecer no VAR. Assim, num procedimento agnóstico, permitiremos todas as seis 

ordenações possíveis para os três agregados, num total de 18 choques “candidatos” a choque 

monetário comum. 

 

Tabela 5 
Coeficientes da Matriz B i(L) para SELIC 

Agregado e defasagem Coeficiente P-Valor 
A1CRE (L=0) -16,43930 0,1045 
A1CRE (L=1) 1,126706 0,9225 
A1CRE (L=2) -9,436975 0,3806 
A1CRE (L=-3) -2,329780 0,8014 
A2PIB (L=0) -98,47264 0,0000 
A2PIB (L=1) 7,179036 0,7626 
A2PIB (L=2) 8,593483 0,7204 
A2PIB (L=3) 85,14308 0,0002 

A3IPCA (L=0) 445,5090 0,0181 
A3IPCA (L=1) -366,6139 0,3739 
A3IPCA (L=2) 3,145994 0,9942 
A3IPCA (L=3) -109,2217 0,5912 
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Cada um destes 18 “candidatos” a choque monetário comum gera respostas nos três 

agregados considerados no VAR.  O papel exercido pela matriz Bi(L) é justamente o de filtrar 

o efeito de cada um destes choques de acordo com os coeficientes trazidos na Tabela 5. O 

choque que minimiza a distância da resposta da taxa de juros SELIC em relação ao choque 

produzido pelo VAR-Brasil é obtido pela inovação no agregado do IPCA com a ordenação 

dos agregados: IPCA, PIB e Crédito. 

A figura 2 mostra as respostas da taxa de juros SELIC a um choque monetário obtidas com o 

VAR-Brasil (Benchmark) e com o critério de minimização proposto (choque comum). Nos 

primeiros seis meses, o choque monetário comum identificado gera um efeito menor na taxa 

SELIC quando comparado à resposta gerada pelo VAR-Brasil. Após os seis primeiros meses, 

no entanto, este padrão se reverte e o choque monetário comum produz mais efeitos na 

SELIC, comparado aos efeitos com o VAR-Brasil. 

Uma vez conhecida a ordenação e a inovação que são responsáveis pelo choque comum, 

designado monetário, basta que se estime a matriz Bi(L) para cada variável de atividade 

estadual. Assim, é possível obter a resposta para cada série estadual de interesse e comparar as 

eventuais assimetrias existentes. Tal procedimento é realizado a seguir. 
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Figura 2 

Resposta da SELIC ao choque monetário comum 
Agregados obtidos com 3 defasagens 
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2.4.4 Os efeitos do choque monetário comum 

O primeiro passo na obtenção das respostas estaduais ao choque monetário comum foi 

realizado na seção anterior, com a identificação da ordenação e do choque gerador. Em 

seguida, devemos estimar os coeficientes da matriz Bi(L) referentes às variáveis cujas 

respostas nos interessam. 

Em um primeiro momento, concentramos atenção na primeira diferença dos produtos 

industriais estaduais. A Tabela A4, mostrada no anexo, apresenta os coeficientes destas 

variáveis associados aos valores contemporâneos e três defasagens dos agregados. 
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Figura 3 
Resposta da primeira diferença dos PIBs estaduais ao choque monetário comum 

Agregados obtidos com 3 defasagens 
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As respostas das taxas de crescimento industrial estaduais ao aumento de uma unidade no 

choque monetário ao longo de 24 meses podem ser vistas na figura 3. 

Há um padrão geral seguido pelos estados. Como pode ser visto, existe alguma variabilidade 

na taxa de crescimento do produto nos períodos que se seguem à inovação. Durante este 

período, parece haver um comportamento homogêneo entre os estados, com a exceção de 

Pernambuco, que tem uma perda mais pronunciada três meses após o choque. No entanto, 

com o passar dos meses, há uma tendência de acomodação deste efeito inicial e uma 

convergência das taxas de crescimento para zero. Este resultado parece dar um primeiro 

indício de neutralidade da política monetária no longo prazo. 

Ante esta estabilidade de longo prazo dos produtos estaduais, devemos analisar as respectivas 

respostas acumuladas no tempo. Dois cenários podem surgir desta estabilidade de longo prazo 

das taxas de crescimento. Em primeiro lugar, as respostas acumuladas podem ser explosivas, 

caso haja um efeito permanente da política monetária nos produtos estaduais. Por outro, se a 

política for neutra no longo prazo, as respostas acumuladas devem se estabilizar em algum 

nível de equilíbrio. 

Para obtermos as respostas acumuladas dos produtos estaduais ao choque monetário, 

devemos, em primeiro lugar, estimar os coeficientes da matriz Bi(L) para o nível do produto 

de cada estado. Estes coeficientes podem ser vistos na Tabela A5 no anexo. 

A neutralidade da política monetária no longo prazo parece ser o cenário mais provável. Em 

todos os casos, os resultados mostrados nas figuras 4 e 5 indicam uma perda acumulada que 

se estabiliza ao longo do tempo. 

A seguir, é possível analisar a evidência de assimetrias nesta transmissão da política 

monetária. Como podemos observar nestas figuras, as perdas acumuladas no tempo apontam 

para uma ordenação bem definida dos estados mais afetados pela política monetária.  
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Resposta acumulada dos PIB's Estaduais ao choque monetário
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Figura 4 
Resposta acumulada dos PIBs estaduais ao choque monetário comum 

Agregados obtidos com 3 defasagens 

 

As respostas estaduais ao impulso no choque monetário comum foram divididas entre as 

unidades mais sensíveis, reportadas na figura 4, e menos sensíveis, trazidas na figura 5. Neste 

sentido, poderíamos incluir as unidades da Bahia e Paraná (figura 4) como os mais 

prejudicados em termos de produto. Do outro lado, poderíamos incluir São Paulo, 

Pernambuco e Minas Gerais (figura 5), como sendo as unidades menos sensíveis ao choque 

monetário comum. As respostas estaduais acumuladas em 24 meses podem ser vistas na 

Tabela 7 a seguir. Os resultados mostram ainda a resposta acumulada para o produto 

industrial brasileiro. Pode-se ver que estados de São Paulo e Pernambuco são os únicos a ter 

uma perda menor que a observada para a economia como um todo. 
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Resposta acumulada dos PIB's Estaduais ao choque monetário
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Figura 5 
Resposta acumulada dos PIBs estaduais ao choque monetário comum 

Agregados obtidos com 3 defasagens 

 

2.4.5 Uma definição alternativa para a identificação do choque 

monetário 

Algumas questões acerca do procedimento tomado neste trabalho podem ser levantadas, 

colocando em dúvida os resultados obtidos até aqui. Uma delas refere-se à definição de 

choque monetário comum utilizada no trabalho. Seria adequado tratar o choque comum como 

“monetário” apenas por seus efeitos na taxa SELIC? Visando explorar um pouco mais este 

elemento do processo de identificação do choque monetário comum, vamos apresentar aqui 

outra possibilidade para nos ajudar na identificação deste choque. 

A partir do sistema estimado para os agregados em (8), escolheremos a ordenação j e o 

choque i, tal que seu efeito sobre o produto industrial brasileiro seja o “mais parecido 

possível” com a resposta do produto industrial brasileiro ao choque monetário, de acordo com 

o VAR-Brasil discutido anteriormente. Ou seja, alternativamente à primeira definição 

apresentada acima, temos agora: 

Definição 2: 
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 Seja {uVAR? PIB}(t) a resposta do PIB no VAR estimado para o Brasil e {uFATOR(i,j)? PIB}(t) 

a resposta do PIB ao i-ésimo choque comum com a j-ésima ordenação de Cholesky possível 

no VAR representado na expressão (8). O critério de minimização considerado neste trabalho 

pode ser representado pela função de perda quadrática: 

L(i,j) =∑
=

→→
24

1

2FATORVAR  PIB}(t)]   j)(i,{u - PIB}(t)   [{u
t

 

O choque identificado pelo esquema (i,j), responsável pela minimização da função L(i,j) 

acima será designado a partir de agora por “choque monetário comum”. 

O primeiro passo na obtenção da resposta do produto industrial brasileiro aos “candidatos” a 

choque monetário comum é a estimação da matriz Bi(L), que associa o produto a valores 

contemporâneos e passados dos três agregados aqui utilizados. Os coeficientes podem ser 

vistos na tabela 7. Com estes coeficientes, podemos estimar as 18 diferentes respostas do 

produto industrial brasileiro aos respectivos 18 “candidatos” a choque monetário comum.  

 

Tabela 6 
Coeficientes da Matriz B i(L) para PIB 

Agregado e defasagem Coeficiente P-Valor 
A1CRE (L=0) -0,023065 0,7587 
A1CRE (L=1) -0,017121 0,8230 
A1CRE (L=2) -0,044212 0,5417 
A1CRE (L=-3) -0,033811 0,6271 
A2PIB (L=0) 0,378966 0,0273 
A2PIB (L=1) 0,411433 0,0229 
A2PIB (L=2) 0,328411 0,0688 
A2PIB (L=3) 0,166686 0,3199 

A3IPCA (L=0) 0,572642 0,7003 
A3IPCA (L=1) -1,193891 0,5675 
A3IPCA (L=2) 0,030839 0,9891 
A3IPCA (L=3) -0,306495 0,8445 

 

Abaixo, podem ser vistas a resposta do produto industrial brasileiro ao choque identificado no 

VAR-Brasil e a que satisfaz o critério de minimização estabelecido pela Definição 2. 
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Resposta PIB a choque monetário
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Figura 6 
Resposta do PIB ao choque monetário comum 

Agregados obtidos com 3 defasagens 

 

O efeito produzido no produto industrial brasileiro pelo choque monetário é, por toda 

extensão temporal considerada, menor que o observado com o VAR-Brasil. Além do mais, o 

choque comum identificado como monetário tem um efeito levemente expansionista no 

primeiro mês. A partir de então, tal choque produz uma reação no produto brasileiro 

qualitativamente semelhante ao proporcionado pelo choque monetário do VAR-Brasil.  

O que chama a atenção é que o choque identificado por este critério é o mesmo que fora 

obtido com a primeira definição acima. Isto é, também por este novo tratamento para o 

choque monetário, deveríamos considerar o choque dado no agregado IPCA, obtido com a 

seguinte ordenação dos agregados: IPCA, PIB e Crédito. 

Desta maneira, se considerássemos adequada a segunda definição apresentada para o choque 

monetário, os resultados obtidos na seção anterior ficariam completamente inalterados. O 

choque comum identificado como monetário satisfaz simultaneamente às duas definições aqui 

propostas. 
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2.4.6 Resultados com o procedimento com duas defasagens 

Por fim, um segundo teste de robustez foi realizado. Os resultados reportados até aqui foram 

obtidos com a utilização de três defasagens dos agregados, tanto no procedimento iterativo 

para a estimação dos “agregados ótimos” quanto na estimação dos coeficientes da matriz 

Bi(L) para as variáveis consideradas. 

O que se propõe nesta subseção é realizar todo o procedimento econométrico permitindo duas 

defasagens dos agregados onde antes foram usadas três. 

Assim, em primeiro lugar, devemos tomar o procedimento iterativo com sucessivas 

regressões de MQO. Estas regressões são realizadas em uma constante, valores 

contemporâneos e duas defasagens dos agregados para se obter, ao final do processo, os pesos 

a serem usados na construção dos “agregados ótimos”. Estas ponderações podem ser vistas na 

Tabela A1 do anexo 26. 

Em seguida, devemos estimar um VAR nestes “agregados ótimos” e identificar o choque 

monetário comum, tal como já discutido. Usando a primeira definição para o choque 

monetário, temos a Tabela A6 com os coeficientes da matriz Bi(L) e a Figura A2 com a 

resposta que minimiza a distância estabelecida na Definição 1. Assim como no caso com três 

defasagens, o choque identificado é mais uma vez associado a uma inovação do IPCA na 

ordenação: IPCA, PIB e Crédito. 

Se preferirmos a segunda definição para o choque monetário, a matriz Bi(L) a ser considerada 

tem seus coeficientes apresentados na Tabela A7. As respostas do produto industrial brasileiro 

ao choque monetário do VAR-Brasil e ao choque comum encontrado por este critério são 

apresentadas na Figura A3. O esquema de identificação é exatamente o mesmo obtido pela 

Definição 1. 

Para se obter as respostas dos produtos estaduais ao impulso no choque comum identificado 

nas duas definições consideradas, devemos utilizar as tabelas A8 e A9 com os respectivos 

coeficientes estaduais, associados às defasagens dos “agregados ótimos”. Por fim, a Figura A4 

apresenta as respostas das taxas de crescimento estaduais, enquanto a Figura A5 mostra as 

                                                                 
26 A não ser pela Tabela 7, as tabelas e figuras referidas nessa seção encontram-se todas no anexo. 
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respostas acumuladas dos produtos estaduais ao choque monetário comum. Como poder ser 

visto, o padrão de neutralidade de longo prazo mantém-se inalterado. 

 

Tabela 7 
Respostas dos PIBs estaduais acumuladas após 24 meses 

Agregados: 3 defasagens Agregados: 2 defasagens 
Estado Resposta Estado Resposta 
Bahia -0,047515531 Bahia -0,054895403 
Paraná -0,046949547 Paraná -0,042804562 

Rio Grande do Sul -0,023851145 Rio de Janeiro -0,027416285 
Rio de Janeiro -0,020420043 Ceará -0,026194662 

Ceará -0,016623494 Rio Grande do Sul -0,025908452 
Minas Gerais  -0,013792946 Minas Gerais  -0,017513909 

Brasil -0,010869759 Brasil -0,011107411 
Pernambuco -0,008454965 Pernambuco -0,00278105 

São Paulo -0,004824393 São Paulo -0,002599425 

 

Com relação ao ranking dos estados mais afetados pela política monetária, pouca coisa muda. 

A Tabela 7 acima apresenta um resumo das respostas acumuladas dos produtos estaduais após 

24 meses para o procedimento com duas e três defasagens. O grupo de estados mais sensíveis 

permanece o mesmo: Bahia e Paraná. Na outra ponta da tabela, fica inalterado, ainda, o grupo 

de estados que seriam pouco vulneráveis ao choque monetário: São Paulo, Pernambuco e 

Minas Gerais. Mais uma vez, apenas os estados de Pernambuco e São Paulo reagem menos 

fortemente que a economia brasileira como um todo. 

 

2.4.7 Uma possível interpretação para os resultados 

É interessante notar, em primeiro lugar, que o padrão de respostas obtido neste trabalho 

guarda certa semelhança com os resultados reportados em Fonseca e Vasconcelos (2002) e 

Bertanha e Haddad (2006), que indicam uma maior sensibilidade nos estados das regiões 

Norte e Nordeste para choques comuns de política monetária. Da mesma maneira que estes 

autores, estes resultados diferem do apresentado na literatura internacional revista há pouco, 

onde parece prevalecer uma maior sensibilidade nas regiões econômicas mais ricas. 

Uma possível explicação para o nosso resultado pode ser devida à verificação de um canal de 

crédito ativo na transmissão dos choques monetários entre os estados brasileiros. Esta 
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possibilidade pode originar-se, em um primeiro momento, do fato de trabalharmos com séries 

de produtos indus triais como proxy para o nível de atividade estadual. Seguindo a discussão 

introduzida em Carlino e Defina (1998a), pode-se dizer que, ao utilizarmos séries industriais, 

as assimetrias do canal de transmissão monetário ficariam limitadas, em certo ponto, às fontes 

ligadas ao canal de crédito, uma vez que as disparidades advindas do canal tradicional dos 

juros tenderiam a ser minimizadas. 

Se for este o caso, os estados mais afetados pela política monetária seriam os portadores de 

firmas e bancos sujeitos a maiores problemas de informação, tal como estabelecido pela 

literatura do canal de crédito [Bernanke e Gertler (1995)]. A pouca disponibilidade de dados 

impede uma avaliação mais precisa acerca dos problemas informacionais sofridos pelos 

bancos (bank lending channel) em escala regional. 

Ainda assim, é possível ter uma medida do espaço que um eventual bank lending e balance 

sheet channels teriam para atuar em cada sistema bancário estadual, por meio da 

disponibilidade de recursos que os bancos teriam para ofertar quando demandados. 

Uma possibilidade seria tomar a estrutura temporal da alocação de recursos bancários dos 

agentes econômicos em cada estado. A proporção dos recursos alocados em depósitos à vista 

em relação aos depósitos bancários totais dá uma medida da preferência por liquidez dos 

agentes locais, indicando o grau de restrição sofrido pelos bancos para o empréstimo de 

recursos. Isto se deve ao fato de que os depósitos de curto prazo sofrem uma incidência de 

taxas de reservas compulsórias mais elevadas que os recursos alocados em contas de prazo 

mais longo. 

 

Tabela 8 
Porcentual de depósitos à vista sobre os depósitos totais  

Estados selecionados – Média 1995-2003 
Estado % 

São Paulo 10,30 
Rio Grande do Sul 11,47 

Brasil 11,93 
Ceará 12,25 
Paraná 12,76 

Rio de Janeiro 13,45 
Minas Gerais  13,66 

Bahia 15,83 
Pernambuco 17,33 
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A tabela 8 mostra a proporção entre os depósitos à vista (privados e públicos) e os depósitos 

totais, formados pela soma dos depósitos à vista (privados e públicos), depósitos de poupança 

e depósitos a prazo (privados e públicos) para os estados considerados neste trabalho. 

Este indicador da preferência por liquidez indicaria, no caso de valores elevados, uma menor 

proporção de recursos em ativos suscetíveis de serem convertidos em investimento. Não se 

trata, portanto, de uma medida direta do canal de crédito nestes estados, mas do potencial para 

que os problemas de informação, associados a este canal de transmissão da política monetária, 

se concretizem. 

Como pode ser observado, dos estados tratados neste trabalho, apenas São Paulo e Rio 

Grande do Sul apresentam valores abaixo da média nacional, mostrando uma maior 

disponibilidade de recursos para empréstimos bancários. Por outro lado, nos estados 

nordestinos Bahia e Pernambuco, os sistemas bancários locais encontram-se em situação 

oposta, sofrendo maiores restrições na captação de recursos.  

Com efeito, esta distribuição intertemporal dos recursos bancários parece interferir no 

potencial para a transmissão do choque monetário. O coeficiente de correlação entre os 

valores reportados na tabela 8 e o módulo das respostas estaduais mostradas na tabela 7 é 0,22 

para o modelo com três defasagens e 0,18 no caso de duas defasagens. 

Desta maneira, estes números podem ser utilizados como guia para a avaliação hipotética do 

canal de crédito via balance sheet channel, já que é possível obter um esboço de classificação 

dos problemas de informação sofridos pelas firmas nos estados brasileiros. Conforme 

mostrado em Terra (2003), há evidências de que as pequenas firmas sejam mais restritas ao 

crédito que suas congêneres de grande porte ou multinacionais, traduzindo os problemas 

informacionais sofridos por este tipo de estabelecimento.  

A tabela 9 reporta os dados de participação das pequenas firmas no pessoal empregado na 

indústria de transformação para os estados aqui considerados. Como podemos ver, dentre os 

estados selecionados neste trabalho, Bahia e Paraná estão entre os de maior participação de 

pequenas firmas. No outro extremo, temos Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul como 

prováveis candidatos a menos sensíveis a problemas informacionais, sob este critério. Aqui, a 

correlação com as respostas mostradas na tabela 7 é ainda maior: 0,67 para o modelo com três 

defasagens e 0,68 para duas defasagens. 
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Tabela 9 
Porcentual de pequenas firmas em termos de pessoal ocupado 

Indústria de Transformação, Estados selecionados – 31/12/1998 
Estado % 
Bahia 57,85 

Minas Gerais  57,69 
Paraná 57,40 

Rio de Janeiro 52,90 
Brasil 51,05 

Rio Grande do Sul 50,33 
São Paulo 47,57 

Ceará 45,21 
Pernambuco 41,21 

Fonte: Fonseca e Vasconcelos (2002). 

 

Estes dois conjuntos de evidência podem indicar a relevância do balance sheet channel na 

transmissão da política monetária nos estados destacados na tabela 7. Estes fa tores poderiam 

implicar, portanto, a menor resposta observada em Pernambuco e São Paulo, já que ambos são 

detentores de baixos porcentuais de pequenas firmas na indústria.  

Desta forma, o choque comum de política monetária estimado parece gerar uma dinâmica 

para o nível de atividade nos estados brasileiros que é consistente com a ocorrência do canal 

de crédito em sua transmissão27. 

 

2.5 Considerações Finais 

 

O presente trabalho procurou empreender uma análise do canal de transmissão da política 

monetária praticada pelo Banco Central entre os estados brasileiros. Para tanto, foi utilizado o 

Modelo de Fatores Dinâmicos Generalizado [Forni, Hallin, Lippi e Reichlin (2000), (2004)]. 

Este modelo representa a dinâmica comum de um conjunto de séries qualquer por uma 

combinação de um número reduzido de choques ou fatores comuns. O procedimento 

                                                                 
27 Esta evidência também é reportada, para dados macroeconômicos, por Souza Sobrinho (2003) e Takeda, 
Rocha e Nakane (2005) e, nos estados brasileiros, por Fonseca e Vasconcelos (2002). 
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metodológico aqui realizado consistiu na estimação dos efeitos do choque comum, 

identificado como monetário, subjacente ao conjunto de dados estaduais analisados. 

Em primeiro lugar, o choque identificado produz respostas no nível de atividade dos estados 

brasileiros que são compatíveis com a ampla literatura que trata dos efeitos da política 

monetária, tal como apresentado em Christiano, Eichenbaum e Evans (1988) e Minella 

(2001). Além disso, a discussão realizada parece apontar para a ocorrência de um canal de 

crédito na transmissão do choque comum identificado, em semelhança com outros trabalhos 

para o Brasil [Souza Sobrinho (2003), Takeda, Rocha e Nakane (2005) e Fonseca e 

Vasconcelos (2002)].  

Os efeitos estimados nos estados mostram que a política monetária é neutra no longo prazo. 

Neste sentido, após um choque comum de política, há uma queda na produção estadual que 

dura por aproximadamente 6 meses, extinguindo-se em seguida. 

Os resultados mostram, ainda, que há assimetrias nos efeitos deste choque comum. Neste 

sentido, os estados da Bahia e Paraná aparecem como sendo os mais vulneráveis, enquanto 

São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais seriam os menos afetados pela política monetária. O 

ordenamento obtido para as respostas estaduais pode ser devido à existência de um canal de 

crédito mais ativo entre os estados mais afetados pela política monetária. Com efeito, estas 

unidades contam com uma estrutura bancária mais restrita quanto ao oferecimento de crédito, 

além de uma concentração de firmas potencialmente mais sujeitas a problemas de informação.  

Todavia, um importante avanço a ser realizado é com respeito à inferência sobre as respostas 

estaduais estimadas. Embora, em princípio, possa haver a mencionada assimetria, é crucial 

que se estabeleçam níveis de significância para o teste de tal hipótese. 

A evidência reportada acima tem importantes implicações de política econômica. Os efeitos 

diferenciados entre os estados brasileiros mostram a necessidade de consideração das 

especificidades regionais para uma real compreensão da política monetária no país. Neste 

sentido, é importante ressaltar que uma política monetária expansionista tem um efeito redutor 

sobre a desigualdade regional brasileira, ocorrendo o contrário em caso de uma retração 

monetária. 

Além disto, mesmo com uma política monetária construída de forma comum, é fundamental 

que os seus efeitos sejam analisados em termos das assimetrias existentes nos canais de 
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transmissão nos estados. Assim, se o objetivo for uma maior homogeneidade regional dos 

choques monetários, é preciso tratar dos mecanismos de transmissão locais, por meio, por 

exemplo, de práticas que amenizem os problemas informacionais nas localidades mais 

afetadas pela política monetária. 
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2.7 Anexo 

 

2.7.1 Número de choques comuns 

 

 

Figura A1 
Escolha do número de fatores comuns considerando as 25 séries  

Forni, Hallin, Lippi e Reichlin, (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 

2.7.2 Estimação dos agregados 

 

Tabela A1 
Pesos ótimos para o Agregado 1: Crédito, IPCA e PIB 

Outros números de defasagens no procedimento iterativo 
Estado Agregado 

 Crédito 
 1 Defasagem 2 Defasagens 4 Defasagens 5 Defasagens 6 Defasagens 

São Paulo 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Minhas Gerais 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Rio de Janeiro 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Rio Grande do Sul 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Paraná 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Pernambuco 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Ceará 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Bahia 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 IPCA 
 1 Defasagem* 2 Defasagens 4 Defasagens 5 Defasagens 6 Defasagens 

São Paulo 0,1231 0,1213 0,1277 0,1231 0,1341 
Minhas Gerais 0,1206 0,1203 0,1703 0,1927 0,2311 
Rio de Janeiro 0,1258 0,1471 0,1367 0,1512 0,1500 

Rio Grande do Sul 0,3289 0,3007 0,2561 0,2356 0,1967 
Paraná 0,0914 0,0990 0,1016 0,1025 0,0967 

Pernambuco 0,0709 0,0734 0,0686 0,0677 0,0690 
Ceará 0,0368 0,0360 0,0324 0,0302 0,0275 
Bahia 0,1026 0,1022 0,1066 0,0970 0,0949 

 PIB 
 1 Defasagem 2 Defasagens 4 Defasagens 5 Defasagens 6 Defasagens 

São Paulo 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Minhas Gerais 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Rio de Janeiro 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Rio Grande do Sul 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Paraná 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Pernambuco 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Ceará 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Bahia 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Nota: Convergência alcançada após 64 iterações. 

 

2.7.3 Choque monetário comum 

 

2.7.3.1 VAR Brasil 

(i) Variáveis incluídas:  

• Selic: Taxa mensal, anualizada. Fonte: Banco Central do Brasil. 
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• IPCA: Índice mensal, 1993=100. Mudança de base para 01/95=100 e o logaritmo foi 

dessazonalizado. Fonte: IBGE. 

• PIB: Índice para a produção industrial (1991=100), já dessazonalizado. Mudança de 

base para 01/95=100 e logaritmo. Fonte: IBGE. 

• Embi: Spread sobre o C-Bond, média mensal. Índice 01/1995=100. O logaritmo foi 

dessazonalizado. Fonte: Bloomberg. 

 

(ii) Teste de Autocorrelação dos resíduos para o VAR (2): 

 

Tabela A2 
Teste LM de autocorrelação dos resíduos 

Defasagens Estatística de teste P-Valor 
1  18,56582  0,2918 
2  19,08625  0,2642 
3  10,45707  0,8417 

 

2.7.3.2 VAR (3) “agregados ótimos” 

 

Tabela A3 
Teste LM de autocorrelação dos resíduos 

Defasagens Estatística de teste P-Valor 
1  10,75051  0,2932 
2  15,72833  0,0728 
3  11,39369  0,2497 
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2.7.4 Os efeitos do choque monetário comum 

 

2.7.4.1 Matrizes Bi(L) para as taxas de crescimento estaduais 

 

Tabela A4 
Coeficientes da Matriz B i(L) para as taxas de crescimento estaduais 

Variável SP MG RJ RS PR CE PE BA 
A1CRE (L=0) -1,9E-10 0,03 -0,09 0,02 0,09 0,19*** 0,28*** -0,08 
A1CRE (L=1) 2,9E-10 0,04 0,04 0,06 -0,07 0,02 0,01 0,07 
A1CRE (L=2) -4,5E-10 0,04 -0,03 -0,02 -0,05 0,00 0,19*** -0,05 
A1CRE (L=3) 1,8E-10 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,01 0,00 -0,02 
A2PIB (L=0) 1,0E+00*** 0,45*** 0,50*** 0,81*** 0,43*** 0,48*** 0,56*** 0,14 
A2PIB (L=1) 4,1E-10 -0,03 -0,08 0,05 -0,26*  -0,25*  -0,34* -0,06 
A2PIB (L=2) 1,0E-09 0,07 -0,48*** -0,14 -0,31** 0,12 0,34* -0,38 
A2PIB (L=3) 1,4E-09 0,02 0,04 0,31*** -0,02 0,12 0,00 0,09 

A3IPCA (L=0) 3,3E-08** 0,19 -2,13 2,37*** -1,83 0,96 -1,25 0,36 
A3IPCA (L=1) -2,1E-08 -0,18 -0,48 -2,42** 3,33** 3,49** 3,94* -0,25 
A3IPCA (L=2) 7,4E-09 -0,67 3,20 -0,21 -1,98 -5,32*** -7,58*** -0,62 
A3IPCA (L=3) -9,6E-09 0,73 -0,62 0,79 -0,08 2,13* 4,14*** 1,54 
Nota: Os sobrescritos *,** e *** denotam significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

 

2.7.4.2 Matrizes Bi(L) para os produtos estaduais 

 

Tabela A5 
Coeficientes da Matriz B i(L) para os produtos estaduais 

Variável SP MG RJ RS PR CE PE BA 
A1CRE (L=0) -0,02 -0,05 -0,18 -0,11 0,00 0,07 0,21** -0,11 
A1CRE (L=1) -0,03 -0,01 -0,13 -0,07 -0,05 0,04 0,19* -0,07 
A1CRE (L=2) -0,04 -0,02 -0,14 -0,12 -0,14 0,01 0,28*** -0,07 
A1CRE (L=3) -0,01 0,01 -0,11 -0,07 -0,13 -0,01 0,24** -0,10 
A2PIB (L=0) 0,61*** 0,54*** 0,70* 0,65*** 0,53** 0,42** 0,35 0,21 
A2PIB (L=1) 0,48*** 0,68*** 0,81* 0,76*** 0,37* 0,32 -0,06 0,21 
A2PIB (L=2) 0,46*** 0,70*** 0,24 0,52* 0,00 0,38* 0,24 -0,11 
A2PIB (L=3) 0,36*** 0,51*** 0,14 0,57** -0,01 0,36* 0,20 0,00 

A3IPCA (L=0) -0,39 1,13 -0,34 1,25 -1,13 -0,74 1,29 -1,91 
A3IPCA (L=1) 0,48 -1,12 -3,45 -1,47 0,09 2,35 2,80 -0,59 
A3IPCA (L=2) 0,35 -0,35 0,99 -0,35 0,01 -2,87 -2,64 -2,93 
A3IPCA (L=3) -0,89 -0,76 0,94 -1,46 -2,69 0,06 -1,58 1,68 
Nota: Os sobrescritos *,** e *** denotam significância estatística a 10%, 5% e 1%, 
respectivamente. 
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2.7.5 Resultados do procedimento com duas defasagens 

 

2.7.5.1 Matrizes Bi(L) para a taxa de juros SELIC 

 

Tabela A6 
Coeficientes da Matriz B i(L) para SELIC 

Agregado e defasagem Coeficiente P-Valor 
A1CRE (L=0) 2,018420 0,8774 
A1CRE (L=1) 7,733060 0,5302 
A1CRE (L=2) 1,713953 0,8873 
A2PIB (L=0) -119,5938 0,0001 
A2PIB (L=1) -115,5615 0,0004 
A2PIB (L=2) -99,27402 0,0009 

A3IPCA (L=0) 461,3654 0,0752 
A3IPCA (L=1) 365,2281 0,3109 
A3IPCA (L=2) 91,92281 0,7361 

 

2.7.5.2 Identificação do choque utilizando a Definição 1 

 

Resposta Selic a choque monetário
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Figura A2 
Resposta da SELIC ao choque monetário comum 

Agregados obtidos com 2 defasagens 
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2.7.5.3 Matrizes Bi(L) para o PIB 

 

Tabela A7 
Coeficientes da  Matriz B i(L) para PIB 

Agregado e defasagem Coeficiente P-Valor 
A1CRE (L=0) -0,016962 0,8156 
A1CRE (L=1) -0,010194 0,8816 
A1CRE (L=2) -0,023019 0,7321 
A2PIB (L=0) 0,396277 0,0150 
A2PIB (L=1) 0,405917 0,0218 
A2PIB (L=2) 0,262234 0,1069 

A3IPCA (L=0) 0,612713 0,6683 
A3IPCA (L=1) -1,142650 0,5678 
A3IPCA (L=2) -0,341335 0,8219 

 

2.7.5.4 Identificação do choque utilizando a Definição 2 

 

Resposta PIB a choque monetário
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Figura A3 
Resposta do PIB ao choque monetário comum 

Agregados obtidos com 2 defasagens 
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2.7.5.5 Matrizes Bi(L) para as taxas de crescimento estaduais 

 

Tabela A8 
Coeficientes da Matriz B i(L) para as taxas de crescimento estaduais 

Variável SP MG RJ RS PR CE PE BA 
A1CRE (L=0) -2,4E-10 0,03 -0,08 0,01 0,09 0,18** 0,25*** -0,09 
A1CRE (L=1) -4,5E-11 0,06* 0,03 0,07 -0,08 0,04 0,06 0,09 
A1CRE (L=2) -3,7E-10 0,03 -0,02 -0,01 -0,04 0,00 0,17** -0,05 
A2PIB (L=0) 1,0E+00*** 0,46*** 0,47*** 0,93*** 0,50*** 0,63*** 0,69*** 0,24 
A2PIB (L=1) 1,2E-10 -0,03 -0,07 0,01 -0,28** -0,32** -0,42** -0,11 
A2PIB (L=2) 8,6E-10 0,05 -0,49*** -0,27*** -0,29** 0,04 0,26 -0,44** 

A3IPCA (L=0) 2,4E-08* 0,36 -1,98 1,81* -2,43** 0,14 -1,56 -0,08 
A3IPCA (L=1) -1,9E-08 -0,41 -0,14 -2,83** 3,11* 2,53 2,32 -0,96 
A3IPCA (L=2) 2,7E-09 -0,02 2,34* 0,93 -1,46 -2,49* -2,85* 1,42 
Nota: Os sobrescritos *,** e *** denotam significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

 

2.7.5.6 Matrizes Bi(L) para os produtos estaduais 

 

Tabela A9 
Coeficientes da Matriz B i(L) para os produtos estaduais 

Variável SP MG RJ RS PR CE PE BA 
A1CRE (L=0) -0,02 -0,05 -0,17 -0,10 0,02 0,06 0,19* -0,10 
A1CRE (L=1) -0,03 -0,03 -0,09 -0,07 -0,07 0,03 0,12 -0,02 
A1CRE (L=2) -0,01 0,01 -0,11 -0,06 -0,09 0,03 0,23** -0,05 
A2PIB (L=0) 0,62*** 0,65*** 0,78* 0,76*** 0,58*** 0,59*** 0,31 0,27 
A2PIB (L=1) 0,49*** 0,66*** 0,78* 0,74*** 0,38* 0,27 -0,04 0,19 
A2PIB (L=2) 0,33*** 0,52*** 0,17 0,33 0,08 0,25 0,19 -0,14 

A3IPCA (L=0) -0,24 0,52 -0,62 0,66 -1,94 -1,84 1,23 -1,95 
A3IPCA (L=1) 0,93 -0,81 -4,12 -1,18 0,48 2,20 4,03 -1,49 
A3IPCA (L=2) -0,94 -1,08 2,47 -1,57 -1,81 -2,26 -5,19** -0,75 
Nota: Os sobrescritos *,** e *** denotam significância estatística a 10%, 5% e 1%, 
respectivamente. 
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2.7.5.7 Resposta das taxas de crescimento ao choque monetário  
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Figura A4 
Resposta da primeira diferença dos PIBs estaduais ao choque monetário comum 

Agregados obtidos com 2 defasagens 
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2.7.5.8 Resposta acumulada dos produtos ao choque monetário  

Respostas acumuladas dos PIB's Estaduais ao choque monetário
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Figura A5 
Resposta acumulada dos PIBs estaduais ao choque monetário comum 

Agregados obtidos com 2 defasagens 
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Capítulo 3 

 

 

Entradas, Saídas e a Alocação de Recursos: Uma 
Análise da Intermediação Bancária no Brasil 

 

 

3.1 Introdução 

 

Em geral, a existência de intermediários financeiros é justificada pela possibilidade de ganhos 

de eficiência na alocação de recursos. Como exemplo, Diamond e Dybvig (1983) e Briant 

(1980) propõem modelos em que, além de facilitar a alocação de poupança e investimento, a 

introdução de um mercado financeiro produz ganhos efetivos de bem-estar. 

A atividade bancária encontra-se neste contexto de intermediação de recursos, podendo ser 

informalmente definida como “an institution whose current operations consist in grant loans 

and receiving deposits from the public” [Freixas e Rochet (1999): 1].  

Ainda segundo Freixas e Rochet (1999), o sistema bancário cumpriria seu papel na alocação 

de recursos essencialmente por baixar os custos de transação. Os autores argumentam que este 

objetivo poderia ser alcançado graças às funções atribuídas ao sistema bancário. Em primeiro 

lugar, os bancos oferecem serviços de liquidez, permitindo o câmbio de diferentes moedas e o 

pagamento de dívidas dos mais diversos tipos. Em segundo lugar, estes intermediários 
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permitem a transformação de ativos no que concerne à denominação, qualidade e maturidade 

dos mesmos. Uma outra função do sistema bancário seria a de administrar riscos. Por último, 

os bancos teriam um importante papel no monitoramento dos investidores, amenizando o 

problema de informação inerente ao processo de intermediação financeira. 

A definição proposta por Freixas e Rochet (1999) enfatiza duas características básicas dos 

bancos que os tornam cruciais na alocação de recursos: captar e emprestar recursos 

financeiros. O principal objetivo deste trabalho é realizar uma análise destes atributos básicos, 

fornecendo um panorama da atividade de intermediação bancária no Brasil. 

Seguindo esta conceituação, o sistema bancário poderia ser caracterizado pelo fluxo de 

entrada (captação) e saída (empréstimos) de recursos. Como a seção seguinte pretende 

esclarecer, esta caracterização assemelha-se à já existente em outras áreas da literatura 

econômica, tais como Organização Industrial e Economia do Trabalho. 

Em uma primeira análise, será considerado o fluxo bruto de recursos, ou seja, a simultânea 

entrada e saída de recursos financeiros da economia. Este trabalho propõe uma medida de 

turbulência bancária, que sintetizaria o grau de intermediação do sistema bancário em uma 

dada localidade. Em seguida, nos concentramos no fluxo líquido de recursos, considerando a 

entrada de poupanças, líquida do vo lume de recursos que saiu da economia. Assim, uma 

medida de absorção líquida de recursos é sugerida para avaliar até que ponto as atividades do 

setor bancário local são direcionadas para a captação, em contrapartida aos empréstimos de 

recursos. 

Com base nestas duas medidas e em um conjunto de dados relativo a 3.224 municípios 

brasileiros, é possível elaborar uma caracterização do sistema bancário no Brasil. Com este 

intuito, será empregada uma análise econométrica que considera explicitamente a 

dependência espacial entre as localidades analisadas, evitando os vieses oriundos deste tipo de 

desagregação dos dados. 

Em primeiro lugar, os resultados mostram que a distribuição da turbulência bancária nos 

municípios é extremamente assimétrica à direita. Esta evidência indica a presença de uma 

grande massa de municípios com baixíssimos níveis de turbulência bancária e alguns 

municípios dotados de uma intermediação bancária relativamente elevada. Além disso, o 

estudo econométrico realizado permitiu associar a taxa de turbulência bancária principalmente 

ao nível de renda e concorrência bancária. 
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Os exercícios mostram, ainda, que o sistema bancário no Brasil pode ser caracterizado 

majoritariamente pelas operações de captação, ou entrada de recursos. Dentre as regiões 

brasileiras, os dados parecem indicar a região Sudeste como sendo a principal captadora de 

recursos do país. Os exercícios econométricos realizados permitiram associar a captação 

líquida de recursos principalmente com a renda da localidade e, em menor medida, com a 

concentração do setor bancário local. 

Além desta breve introdução, este capítulo compõe-se de outras três seções. A seguir, é 

realizada a discussão acerca da turbulência bancária no Brasil. Além de apresentar a 

conceituação proposta, a seção faz uma  descrição da variável nos municípios brasileiros, 

procurando identificar econometricamente seus principais determinantes. A terceira seção, por 

sua vez, concentra-se na análise da absorção líquida de recursos. Por fim, a quarta seção 

sumariza os principais resultados obtidos. 

 

3.2 Captação, Empréstimos e Turbulência Bancária 

 

3.2.1 Uma definição para turbulência bancária 

O estudo sistemático de indicadores de fluxos líquido e bruto de recursos não é novo. Várias 

aplicações podem ser encontradas nas áreas de Organização Industrial e Economia do 

Trabalho. 

Em Organização Industrial, o termo turbulência foi introduzido por Beesley e Hamilton 

(1984). Neste estudo, os autores estavam interessados em propor uma medida da capacidade 

de empreendedorismo na indústria (seedbed). Este espírito inovativo, segundo os autores, 

estaria associado a um processo de tentativa e erro que se traduziria em elevadas taxas de 

nascimentos e, conseqüentemente, de mortes de empreendimentos. Com fins a captar este 

cenário de simultânea criação e destruição de empresas, Beesley e Hamilton (1984) propõem 

a medida de turbulência dada pela soma entre a taxa de entrada e a taxa de saída de firmas em 

uma dada indústria. Deve-se notar, portanto, que não se trata de um fluxo líquido de entradas 
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ou saídas de companhias, mas de um fluxo bruto que envolve ao mesmo tempo entradas e 

saídas de firmas da indústria. 

Vários trabalhos empíricos fazem uso de alguma medida de turbulência inspirados nesta 

conceituação seminal de Beesley e Hamilton (1984). Um importante ramo da literatura que 

emprega este conceito busca explorar os determinantes do tamanho inicial das plantas das 

firmas entrantes em uma indústria. O argumento para a importância da turbulência industrial 

no tamanho das plantas das firmas entrantes é dado por meio da consideração dos custos 

irrecuperáveis (sunk costs). Quanto maiores forem os custos irrecuperáveis em uma indústria, 

menor o tamanho inicial da firma entrante, pois assim são minimizadas as perdas associadas 

ao seu eventual fechamento. Dentre outras coisas, uma firma entrante preocupa-se com o 

tamanho do novo mercado e com os custos irrecuperáveis associados a sua entrada. A saída 

de uma firma, por outro lado, pode ter como fatores determinantes o aumento da concentração 

no mercado relevante ou a existência de baixos custos de saída. A verificação simultânea de 

elevadas taxas de entrada e saída de firmas em uma determinada indústria vai necessariamente 

refletir, em alguma medida, a estrutura de custos irrecuperáveis lá existentes. Assim, se uma 

dada indústria é dita turbulenta, seus custos irrecuperáveis tenderiam a ser mais baixos e o 

tamanho inicial da planta das firmas entrantes seriam maiores. Essa hipótese foi testada, 

obtendo forte suporte empírico, nos trabalhos de Mata e Machado (1996) para firmas 

portuguesas e de Görg et. al. (2000) para firmas da Irlanda. 

Para os dados brasileiros, podem ser citados os trabalhos de Façanha e Resende (2004) e 

Resende (2005). O primeiro trabalho mostra que as medidas de turbulência utilizadas pelos 

autores não são importantes fatores discriminantes entre os setores da indústria de 

transformação no Brasil. Em Resende (2005), por sua vez, a evidência é distinta à obtida por 

Mata e Machado (1996) e Görg et. al. (2000), com os resultados mostrando pouca relevância 

dos indicadores de turbulência para o tamanho inicial das plantas das firmas entrantes na 

indústria brasileira. 

A literatura de Economia do Trabalho constitui-se outro importante ramo que dedica esforços 

no estudo do fluxo de entradas e saídas de trabalhadores. O interesse nestes fluxos é 

geralmente atribuído ao fato de refletirem o grau de flexibilidade e, portanto, a capacidade de 

realocação de recursos da economia. A flexibilidade do mercado de trabalho pode ser 

representada pelo grau de rotatividade de seus trabalhadores, sendo, em princípio, positiva 

para a economia. Há, no entanto, um nível ótimo para a rotatividade dos trabalhadores, a 
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partir do qual os efeitos podem mostrar-se perversos. O argumento em geral usado é o de que 

uma excessiva rotatividade de trabalhadores tende a induzir um menor investimento em 

treinamento específico à firma. Como resultado, haveria menor acumulação de capital 

humano, culminando em uma piora da qualidade dos postos de trabalho [Gonzaga (1998)]. 

As referências básicas a este respeito são Davis e Haltiwanger (1992) e Haltiwanger e 

Vodopivec (1999), que propõem medidas de fluxo de trabalhadores, líquido e bruto, que 

viriam a se tornar características desta literatura28. A taxa de rotatividade para a mão-de-obra 

proposta nestes estudos considera simultaneamente a massa de empregos criados e destruídos 

em relação à massa de postos de trabalho no período anterior. 

Gonzaga (1998) faz um diagnóstico do mercado de trabalho brasileiro, ressaltando sua 

elevada flexibilidade e capacidade de geração de novos postos de trabalho. O principal 

problema levantado por este autor estaria na baixa qualidade das posições geradas, resultado 

da excessiva rotatividade da mão-de-obra. Outras análises acerca da natureza e das 

conseqüências da rotatividade do trabalho no Brasil são os estudos realizados por Corseuil et. 

al. (2002), Orellano e Picchetti (2005) e Menezes-Filho (2005). 

Para o presente exercício, a analogia é direta em relação aos indicadores de turbulência 

industrial e rotatividade de trabalhadores. Um sistema bancário é caracterizado por entrada e 

saída de recursos financeiros, de forma que uma medida do grau de intermediação dos bancos, 

que considere simultaneamente recursos captados e emprestados, pode ser proposta. O fluxo 

líquido de entrada ou absorção de recursos é analisado na seção a seguir. 

O saldo total de depósitos denotaria o volume de recursos captados em uma dada localidade. 

Tal cifra corresponderia à soma dos depósitos privados à vista (VPjt), depósitos públicos à 

vista (VGjt), depósitos privados e públicos a prazo (PPGjt) e popança (Sjt) coletados em uma 

dada localidade j : 

jtjtjtjtjt SPPGVGVPDT +++=  

Sendo assim, a medida de entrada de recursos em uma dada economia será designada taxa de 

entrada de recursos e pode ser representada pela expressão abaixo: 

                                                                 
28 Uma sistematização das principais medidas de fluxos de trabalhadores pode ser vista em Ribeiro (2001). 
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11 −− +
=

jtjt

jt
jt DTE

DT
TE ,                                                                                                               (1) 

onde Ejt denota o saldo de crédito bancário total concedido na localidade j no instante t. O que 

a medida acima mostra é o volume captado em uma economia em relação ao total de recursos 

(DTjt + Ejt) no período anterior. 

De forma análoga, podemos definir a taxa de saída de recursos, que denotaria o volume de 

recursos emprestados na economia em relação à dotação total observada no período anterior: 

11 −− +
=

jtjt

jt
jt DTE

E
TS .                                                                                                               (2) 

A entrada e a saída de recursos dão o indicador de intermediação bancária buscado. Esta 

medida de intermediação será chamada taxa de turbulência bancária e, seguindo a literatura 

apresentada acima29, terá sua expressão dada por: 

jtjtjt TSTETURB ×= ,                                                                                                               (3) 

onde TEjt e TSjt são dadas pelas expressões (1) e (2), respectivamente.  

A turbulência bancária seria elevada, portanto, quando uma dada localidade apresentar ao 

mesmo tempo altas taxas de entrada e de saída de recursos. A verificação de elevadas taxas de 

entrada (ou de saída de recursos) isoladamente não atende à conceituação aqui proposta para 

intermediação bancária. Entendemos que a característica crucial a ser considerada é a 

ocorrência simultânea de captação e empréstimos bancários. A seguir, é apresentada uma 

análise dos dados de turbulência bancária no Brasil. 

 

3.2.2 Turbulência bancária no Brasil 

O presente trabalho utiliza-se do relatório de estatísticas bancárias (ESTBAN) do Banco 

Central do Brasil. Conforme requerido nas definições (1), (2) e (3) acima, os dados dizem 

                                                                 
29 Não há consenso quanto ao uso da soma ou multiplicação das taxas de entrada e saída na construção da 
medida de turbulência. Enquanto Beesley e Hamilton (1984) e a literatura de Economia do Trabalho utilizam a 
soma, Mata e Machado (1996), Görg et. al. (2000) e Resende (2005) utilizam a multiplicação destas taxas. 
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respeito ao saldo das operações de crédito e depósitos bancários totais registrados em 

dezembro de 2002 e 2003.  

Os dados compreendem todos os 5.560 municípios registrados pela malha municipal do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2002. Deste total, foram excluídos 

10 municípios que possuíam agências bancárias em 2003, mas não as possuíam em 2002, pois 

as magnitudes definidas na seção anterior tenderiam ao infinito. O corte mais significativo, no 

entanto, corresponde aos 2.324 municípios não dotados de agências bancárias em 2002 e 

2003. Tais municípios, com saldo zero de crédito e depósitos bancários, são excluídos devido 

à indeterminação matemática gerada na construção das taxas de entrada e saída de recursos. 

Feitas estas observações, chegamos a uma amostra totalizando 3.226 municípios que 

fornecerão o retrato buscado da intermediação bancária no Brasil em 2003. Por último, com o 

fim de fixar nossa análise nos aspectos reais que cercam o fenômeno da intermediação 

bancária, os dados relativos a 2003 foram deflacionados de acordo com o IPCA. 

Antes de apresentar a descrição da turbulência bancária e de suas taxas componentes para o 

Brasil, resta destacar um importante aspecto metodológico preliminar. As taxas de entrada e 

saída de recursos são bastante sensíveis ao volume de operações que compõe o setor bancário 

na localidade considerada. Como resultado, municípios dotados de modestos setores 

bancários podem apresentar elevadas taxas de entrada e saída de recursos, quando, na 

verdade, o que está ocorrendo é o efeito de reduzidos saldos de crédito e depósito oferecidos 

por seus bancos.  

A solução buscada para este problema segue Lemos et. al. (2003), que enfrentam uma questão 

semelhante no cálculo da importância relativa do setor terciário nas microrregiões brasileiras. 

Seguindo estes autores, aplicamos à taxa de entrada e saída um fator de correção que 

considera o tamanho do setor bancário local em relação a um setor bancário de referência. O 

procedimento tomado, de forma quase óbvia, para o caso de intermediação bancária foi o de 

comparar o montante de crédito e depósitos bancários totais de cada localidade j com o 

volume destes recursos no município de São Paulo (indicado por SP), grande centro 

financeiro do país. O fator de correção a ser aplicado de forma multiplicativa é o seguinte: 

)]
DE

DE
()05.0exp[ln(1F

1SPt1SPt

1jt1jt
jt

−−

−−

+

+
×−=                                                                               (4) 



 

 

114 

Fica claro pela expressão acima que a correção multiplica os valores da localidade de 

referência por um fator de 0,95. O fator apresenta valores decrescentes na medida em que o 

volume de crédito e depósitos bancários totais de uma dada localidade torna-se menor em 

relação ao verificado no município de São Paulo (SP). Uma noção visual do fator de correção 

encontra-se na figura 1. O gráfico traz no eixo das abscissas a relação 
1SPt1SPt

1jt1jt

DE

DE

−−

−−

+

+
 e no 

eixo das ordenadas o fator de correção aplicado. A figura traz ainda a linha de 45o para 

ressaltar que o fator aqui utilizado dá mais peso, para quase todos os valores do domínio (0,1), 

que uma correção linear na razão 
1SPt1SPt

1jt1jt

DE

DE

−−

−−

+

+
, por exemplo. 
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Figura 1 

Fator de Correção 

 

Desta forma, temos as novas expressões para as taxas de entrada e saída de recursos, ajustadas 

pelo total de crédito e depósitos contabilizados na localidade:  

jtjtjt TEFTEA ×=                                                                                                                      (5) 

jtjtjt TSFTSA ×=                                                                                                                       (6) 

onde Fjt é definido pela expressão (4). 
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A tabela 1 apresenta algumas estatísticas descritivas das taxas de entrada e saída de recursos 

bancários. Note-se, ainda, que são mostradas as taxas de entrada e saída sem a aplicação do 

fator de correção, o que implica mudanças significativas. Em primeiro lugar, como já 

poderíamos esperar, o fator de correção provoca uma redução na escala da distribuição das 

variáveis, o que resulta em valores menores para todas as estatísticas referentes às variáveis 

corrigidas. Vale destacar, também, que valores maiores que a unidade, comuns no caso das 

taxas de entrada e saída sem ajuste, são eliminados após a aplicação da correção (4). Com 

relação às estatísticas obtidas, deve ser mencionado que o sistema bancário brasileiro é 

caracterizado por comportamento em que a captação se destaca mais que o empréstimo, a 

julgar pela maior taxa de entrada verificada na amostra. 

 

Tabela 1 
Taxas de entrada e saída, 2003 – Estatísticas descritivas 

 
Taxa de 
entrada 

Taxa de entrada 
ajustada 

Taxa de  
saída 

Taxa de saída 
ajustada 

Mínimo 0,0822371 0,0000010 0,0117367 0,0000002 
Máximo 3,4768992 0,4035106 3,7509501 0,4821699 
Média 0,6052001 0,0009662 0,4299029 0,0008602 

Mediana 0,5951265 0,0000807 0,3966893 0,0000768 
Desvio-Padrão 0,2240835 0,0107660 0,2507314 0,0110405 

 

A tabela 2 mostra o ranking dos municípios brasileiros dotados de maior taxa de entrada de 

recursos. Novamente, os resultados são apresentados também para o caso em que a correção 

(4) não é aplicada, apenas para comparação.  

Mais uma vez, deve-se ressaltar a diferença causada pela aplicação do fator de correção. Sem 

isto, temos o município de Nova Alvorada do Sul (MS) apresentando a maior taxa de entrada 

de recursos (3.48), seguido por outros municípios de pequeno porte. Parece ser o caso de uma 

influência direta dos reduzidos valores arrecadados em depósitos e créditos na explicação 

deste resultado. Em 2002, Nova Alvorada do Sul (MS) possuía apenas 0.002% do volume de 

depósitos e crédito bancário registrado no município de São Paulo (SP), grande centro 

financeiro do país, que aparece apenas na 2.587ª colocação do ranking. Fica evidenciada, 

desta maneira, a adequação de se considerar a importância relativa de cada município, tal 

como buscado com o fator (4). O ranking obtido para a taxa de entrada ajustada apresenta os 

municípios de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG), 

nesta ordem, como os de maior captação de recursos. 
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Tabela 2 
Taxas de entrada, 2003 – Ranking  dos municípios 

Ranking  Código UF Nome Taxa de entrada 
1 5006002 MS Nova Alvorada do Sul 3,4768992 
2 1303908 AM São Paulo de Olivença 2,7334400 
3 3304110 RJ Porto Real 2,3023209 
4 5105606 MT Matupá 2,0835207 
5 2107001 MA Montes Altos 1,7194656 
6 4320305 RS Selbach 1,6317343 
7 4120655 PR Quarto Centenário 1,5933261 
8 2921302 BA Milagres 1,4882966 
9 1303569 AM Rio Preto da Eva 1,4598876 

2587 3550308 SP São Paulo 0,4247480 
Ranking  Código UF Nome Taxa de entrada ajustada 

1 3550308 SP São Paulo 0,4035106 
2 3304557 RJ Rio de Janeiro 0,3000193 
3 5300108 DF Brasília 0,2184611 
4 3106200 MG Belo Horizonte 0,1473627 
5 4106902 PR Curitiba 0,1227670 
6 4314902 RS Porto Alegre 0,1145846 
7 2304400 CE Fortaleza 0,0799107 
8 2927408 BA Salvador 0,0578869 
9 2611606 PE Recife 0,0506143 

10 3509502 SP Campinas 0,0425785 

 

O ranking obtido para a taxa de saída de recursos pode ser visto na tabela 3. Sem considerar o 

ajuste pela importância relativa do município, teríamos, mais uma vez, uma predominância 

das cidades de pequeno porte, com São Paulo (SP) aparecendo na modesta 1.028ª posição. 

Após a correção, o ranking mostra São Paulo (SP), Osasco (SP), Rio de Janeiro (RJ) e 

Brasília (DF) no topo da saída de recursos bancários.  

Seguindo a discussão anterior, podemos definir a taxa de turbulência bancária ajustada pela 

expressão abaixo: 

jtjtjt TURBFTURBA ×= .                                                                                                          (7) 
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Tabela 3 
Taxas de saída, 2003 – Ranking  dos municípios 

Ranking  Código UF Nome Taxa de saída 
1 5105606 MT Matupá 3,7509501 
2 5006002 MS Nova Alvorada do Sul 3,6711120 
3 5102678 MT Campo Verde 1,4713758 
4 5219803 GO São Domingos 1,4197275 
5 5200134 GO Acreúna 1,3101440 
6 4322707 RS Vera Cruz 1,3040159 
7 2928901 BA São Desidério 1,3016070 
8 4307054 RS Ernestina 1,2674205 
9 4322103 RS Tucunduvá 1,2572555 

1028 3550308 SP São Paulo 0,5075473 
Ranking  Código UF Nome Taxa de saída ajustada 

1 3550308 SP São Paulo 0,4821699 
2 3534401 SP Osasco 0,2265753 
3 3304557 RJ Rio de Janeiro 0,1977390 
4 5300108 DF Brasília 0,1571678 
5 4106902 PR Curitiba 0,1042315 
6 3106200 MG Belo Horizonte 0,0986134 
7 4314902 RS Porto Alegre 0,0920737 
8 3505708 SP Barueri 0,0606197 
9 3509502 SP Campinas 0,0588150 

10 2927408 BA Salvador 0,0442076 

 

A tabela 4 apresenta uma descrição da taxa de turbulência bancária ajustada e da não-ajustada, 

que reportamos para simples comparação. É possível observar mais uma vez que a correção 

reduz integralmente a distribuição da turbulência, limitando, ainda, seus valores no intervalo 

entre zero e um.  Mas o que chama mais a atenção na tabela 4 é a evidente assimetria à direita 

existente na distribuição da variável de turbulência bancária. Tal fato pode ser verificado pela 

grandeza dez vezes menor da mediana em relação à média, que é uma medida de tendência 

central não robusta na presença de valores extremos, como parece ser o caso. 

 

Tabela 4 
Taxa de turbulência bancária, 2003 – Estatísticas descritivas 

 
Taxa de 

turbulência 
Taxa de turbulência 

ajustada 
Mínimo 0,002053090 0,000000039 
Máximo 12,764086297 0,204800698 
Média 0,226286442 0,000407987 

Mediana 0,221760049 0,000037472 
Desvio-Padrão 0,273528979 0,004852409 
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Figura 2 

Boxplot e histograma da turbulência bancária ajustada 
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Para elucidar este fenômeno, são apresentados acima os gráficos de boxplot e histograma da 

distribuição da taxa de turbulência bancária. Os boxplots mostrados na parte esquerda da 

figura 2 retratam de forma visual o posicionamento do primeiro, segundo e terceiro quartil da 

distribuição considerada, além dos outliers localizados fora do limite de 1.5 vezes o intervalo 

interquartil. Como pode ser notado, quase que apenas os outliers podem ser vistos. Na medida 

em que truncamos a distribuição em 0.1, 0.01 e 0.001, torna-se possível limitar um pouco os 

outliers, mas é ainda notória a influência de valores aberrantes à direita. 

Os histogramas apresentados no lado direito da figura 2, por sua vez, mostram a distribuição 

empírica da taxa de turbulência. Outra vez, mesmo com a truncagem dos valores, fica 

evidente a assimetria à direita da distribuição, com uma enorme concentração próximo de 

zero e algumas poucas observações elevadas. 

 

Tabela 5 
Turbulência bancária, 2003 – Ranking  dos municípios  

Ranking  Código UF Nome Turbulência 
1 5006002 MS Nova Alvorada do Sul 12,7640863 
2 5105606 MT Matupá 7,8151822 
3 4307054 RS Ernestina 1,5164710 
4 1304062 AM Tabatinga 1,0963693 
5 2608800 PE Lajedo 0,9091742 
6 2931053 BA Tanque Novo 0,6913017 
7 1100098 RO Espigão d'Oeste 0,6687435 
8 4320305 RS Selbach 0,6681420 
9 1400100 RR Boa Vista 0,6299262 

1732 3550308 SP São Paulo 0,2155797 
Ranking  Código UF Nome Turbulência ajustada 

1 3550308 SP São Paulo 0,2048007 
2 3304557 RJ Rio de Janeiro 0,1080470 
3 5300108 DF Brasília 0,0935334 
4 3106200 MG Belo Horizonte 0,0638348 
5 4106902 PR Curitiba 0,0569644 
6 4314902 RS Porto Alegre 0,0493288 
7 3509502 SP Campinas 0,0222192 
8 2304400 CE Fortaleza 0,0217437 
9 2927408 BA Salvador 0,0209582 

10 3534401 SP Osasco 0,0186329 

 

Assim, podemos destacar uma característica marcante da intermediação bancária no Brasil. 

Há, de forma geral, um padrão de baixa turbulência na maioria das localidades brasileiras, que 

contrasta com a existência de alguns poucos grandes centros dotados de maior atividade 

bancária. A tabela 5 apresenta um ranking que nos mostra os grandes centros de 

intermediação bancária no Brasil. Merecem destaque, mais uma vez, os municípios de São 
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Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). A tabela traz, ainda, o 

ranking para os valores não corrigidos da taxa de turbulência.  

Finalmente, para encerrar esta primeira abordagem descritiva, temos a tabela 6 e algumas 

estatísticas para a taxa de turbulência bancária entre as regiões brasileiras. Um primeiro 

aspecto a se notar é que a assimetria da distribuição repete-se entre as regiões brasileiras, uma 

vez que a mediana é, em todos os casos, cerca de dez vezes menor que a média, indicando 

uma minoria de municípios com elevada turbulência bancária. Deve-se ressaltar também a 

maior intermediação bancária notada nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com uma taxa 

de turbulência bancária média quase duas vezes maior que a verificada nas regiões Norte e 

Nordeste. 

 

Tabela 6 
Turbulência bancária por regiões brasileiras – Estatísticas descritivas 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
Mínimo 0,000000247 0,000000275 0,000000039 0,000000133 0,000000073 
Máximo 0,008531900 0,021743700 0,204800700 0,056964400 0,093533400 
Média 0,000230200 0,000189100 0,000585400 0,000312500 0,000549200 

Mediana 0,000040300 0,000022400 0,000042000 0,000051300 0,000055500 
Desvio-Padrão 0,000885900 0,001387600 0,006878500 0,002686400 0,005667600 

No. Observações 145 727 1259 816 279 

 

Apresentada esta caracterização inicial do problema, passemos agora à discussão das 

variáveis que teriam papel relevante na explicação da taxa de turbulência bancária no Brasil. 

 

3.2.3 Os determinantes da turbulência bancária no Brasil 

O sistema bancário brasileiro tem sido alvo de extenso estudo nos últimos anos, podendo ser 

citados vários trabalhos a este respeito.  

Nakane (2002) e Fonseca (2005) fazem parte de uma literatura que busca analisar a estrutura 

de mercado prevalecente no Brasil. Nakane (2002) encontra evidência de uma situação de 

concorrência imperfeita no mercado brasileiro, embora a hipótese de cartel possa ser rejeitada.  
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Fonseca (2005), por sua vez, respalda empiricamente sua hipótese de que a heterogeneidade 

dos agentes demandantes de serviços bancários permite uma maior segmentação de serviços, 

aumentando, assim, o poder de mercados dos bancos. 

A hipótese aqui levantada é a de que a taxa de turbulência bancária pode ser influenciada por 

aspectos relacionados ao lado da oferta dos bancos, sobretudo à estrutura de mercado 

prevalecente. A este respeito, alguns indicadores de concorrência bancária e heterogeneidade 

dos agentes demandantes, tal como proposto por Fonseca (2005) terão suas influências 

testadas nos modelos apresentados a seguir. 

Questões associadas mais diretamente à demanda por serviços bancários também serão 

incluídas nos modelos econométricos. O objetivo será, basicamente, avaliar a influência da 

maior escala ou densidade de mercado sobre o nível de intermediação bancária. 

Tendo em vista o teste destas hipóteses, a próxima seção apresenta brevemente a metodologia 

econométrica a ser utilizada. Trata-se de uma classe de modelos capazes de incorporar a 

questão da dependência espacial, fenômeno freqüentemente presente em dados municipais, 

tais como os analisados aqui. 

 

3.2.3.1 Metodologia 

A base de dados utilizada neste trabalho constitui-se de realizações de processos estocásticos 

no espaço. Este tipo de dado, comum em problemas aplicados de economia regional e urbana, 

tem como característica principal a presença de dependência e heterogeneidade espacial. 

Desconsideradas estas características, a análise econométrica pode gerar inferências 

ineficientes ou mesmo inconsistentes. Da preocupação em lidar com estes problemas surgiu 

um campo autônomo de pesquisa, denominado genericamente de econometria espacial30.  

Embora, como mencionado acima, a heterogeneidade espacial seja uma das questões 

fundamentais da econometria espacial, a análise levada a cabo aqui dará ênfase apenas para a 

dependência espacial. Num contexto do modelo de regressão clássico, a questão que surge 

refere-se ao não atendimento da hipótese de que a matriz de variância-covariância dos erros 

                                                                 
30 Uma boa referência a este respeito, a ser extensivamente citada neste trabalho, é Anselin (1988). Outra 
referência com um enfoque mais aplicado é LeSage (1999). 



 

 

122 

da regressão seja da forma nI2σ , onde 2σ  é a variância constante dos erros e nI  é uma matriz 

identidade n × n. 

Este problema estatístico pode ter origens diversas. Conforme reportado por Anselin (1988), a 

dependência espacial pode ser conseqüência de erros de medida causados por definição 

arbitrária de unidades geográficas, problemas na agregação das variáveis e a presença de 

externalidades e spillover espaciais. O autor ressalta, ainda, que o aspecto mais relevante 

estaria relacionado à estrutura espacial inerente ao problema, que poderia dar origem a 

complexas interações entre as unidades componentes analisadas [Anselin (1988): 8]. Como 

conseqüência, um modelo de regressão linear que não incorpore estes aspectos pode 

apresentar erros dependentes espacialmente e, tal como no caso de autocorrelação em séries 

de tempo, terá toda inferência invalidada. 

A analogia com a literatura de séries de tempo é direta. Neste caso, teríamos os erros da 

regressão correlacionados em diferentes pontos do tempo. A autocorrelação espacial, por sua 

vez, diz respeito à correlação dos erros em diferentes pontos do espaço. O que dificulta a 

analogia é a noção de proximidade que, para problemas espaciais, pode assumir contornos 

pouco óbvios. 

Usualmente, a noção de proximidade e, portanto, a quantificação da dependência espacial são 

feitas com a utilização de uma matriz de pesos espaciais W31. Há na literatura muitas maneiras 

sugeridas para construção da matriz W. A condição geral requerida é a de que os seus 

elementos obedeçam à definição de uma função de distância: 

(i) w(i,j) > 0, ∀ i ? j. 

(ii) w(i,i) = 0. 

(iii) w(i,j) = w(j,i). 

(iv) w(i,j) = w(i,h) + w(h,j), ∀ i,j e h.   

É também comum o uso de uma normalização da matriz W, por meio da operação: 

                                                                 
31 Para uma exposição completa acerca das matrizes de pesos espaciais, ver Anselin (1988). 
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A operação acima torna a soma das linhas de W iguais a um. A matriz 
_

W  é vantajosa por 

permitir maior interpretação de seus elementos )j,i(w
_

. Sendo cada elemento um fator de 

ponderação espacial, a aplicação da matriz 
_

W  a uma variável Z qualquer resulta numa média 

ponderada de Z de acordo com a noção de proximidade estabelecida por 
_

W . 

Definida alguma noção de proximidade, um modelo de regressão linear, que apresente seus 

erros dependentes espacialmente, teria a inferência sobre os seus parâmetros estimados 

comprometida. Uma primeira tentativa de contornar este problema é modelar explicitamente a 

dependência existente no termo de erro entre as unidades seccionais. O modelo de Erro 

Espacial (SEM) considera o caso de autocorrelação de primeira ordem nos erros da regressão: 

)I,0(N~

Wuu
uXY

n
2σε

ελ
β

+=
+=

                                                                                                                        (8) 

Onde Y é um vetor contendo os elementos da variável dependente, X é a matriz (n+1)× k de 

variáveis explicativas e uma constante, além disso, β  é o vetor (k+1)× 1 contendo os 

parâmetros associados a X, W é a matriz n × n de pesos espaciais e λ é o parâmetro de 

dependência espacial. 

O modelo (8) é apenas uma primeira tentativa de incorporar a questão da dependência 

espacial no modelo de regressão. Em vez de nos concentrarmos na modelagem específica dos 

erros da regressão, poderíamos propor outros modelos econométricos partindo de uma visão 

geral do problema. Segundo esta abordagem, a dependência espacial deve ser incorporada 

como um elemento principal da modelagem que, quando não considerado, gera o problema de 

autocorrelação dos erros. Partimos, portanto, do geral para o específico. 

Neste sentido, podemos apresentar o modelo Auto-Regressivo Espacial (SAR): 



 

 

124 

)I,0(N~

WYu
uXY

n
2σε

ερ
β

+=
+=
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O modelo (9) inclui como variável explicativa a variável dependente defasada espacialmente, 

WY, sendo ? o coeficiente de dependência espacial neste caso. Outro modelo, chamado de 

modelo Espacial de Durbin (SDM), generaliza (9) por incorporar uma defasagem espacial das 

variáveis explicativas, WX : 

)I,0(N~
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n
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+=

                                                                                                              (10) 

Onde a é o vetor de coeficientes k× 1 associados às variáveis de vizinhança. 

Caso o verdadeiro processo gerador de dados seja (9) ou (10), a estimação por Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) que desconsidere WY e WX ganhará estimadores enviesados e 

inconsistentes. Os parâmetros dos modelos (8), (9) e (10) podem ser estimados por Máxima 

Verossimilhança, conforme apresentado em Anselin (1988). 

Como último passo metodológico, resta descrever os testes a serem realizados para detectar a 

presença de autocorrelação espacial nos erros do modelo de regressão linear clássico. Tal 

modelo, que serve como hipótese nula e base para os testes a seguir, é constituído de (8) para 

o caso particular em que não se considera a autocorrelação espacial, ou seja,  ?=0. 

O teste mais popular para se checar a hipótese nula de não autocorrelação espacial nos erros, a 

ser implementado, é o teste I de Moran: 

))I(Var),I(E(N~
e'e

We'e
I =                                                                                                 (11) 

Onde e é a série de resíduos estimados da regressão de MQO no modelo base sem considerar 

a autocorrelação espacial. Como pode ser visto em Anselin (1988), a estatística I distribui-se 

conforme uma normal com média e variância dadas pelas expressões abaixo: 
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Onde tr(x) é um operador que retorna o traço da matriz x, X)X'X(XIM 1−−=  e 

)2kn)(kn(d +−−= . 

O teste I de Moran é, sem dúvida, o mais utilizado pela literatura empírica. No entanto, há 

outra classe de testes também bastante empregada para a verificação de autocorrelação 

espacial. Trata-se do conjunto de testes assintóticos de Wald, Multiplicadores de Lagrange 

(LM) e de Razão de Verossimilhança (LR), que podem ser construídos a partir da Log-

Verossimilhança dos modelos acima, cujas expressões apresentamos abaixo: 

• Wald: 

)1(~]t
n
1

tt[Wald 22
132

2^

χλ −+=                                                                                         (12) 

Onde )B.W(trt 1
1

−∗= , 21
2 )WB(trt −= , )WB()'WB(trt 11

3
−−=  e WIB

^

n λ−= . Além disso, 

. ∗  é um operador que indica multiplicação elemento a elemento e 
^
λ  é o estimador de 

Máxima Verossimilhança referente ao modelo (8). 

• Multiplicadores de Lagrange (LM): 

)1(~)
s
We'e

(
T
1

LM 22
2

0

χ=                                                                                                     (13) 

Onde W).'WW(trT ∗+=  e s0
2 é a variância estimada do modelo de regressão base sem 

considerar a autocorrelação espacial. 

• Razão de Verossimilhança (LR): 

)1(~WIln2)]sln()s[ln(nLR 2
^

2
1

2
0 χλ−+−=                                                                   (14) 
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Onde 2
1s  é a variância estimada do modelo (8) e 

^
λ  é o estimador de Máxima Verossimilhança 

referente também a este modelo.  

Note que, enquanto o teste de Moran não postula uma hipótese alternativa específica – apenas 

rejeita-se ou não a hipótese nula de não autocorrelação espacial –, os testes assintóticos (12), 

(13) e (14) consideram o modelo de Erro Espacial como sendo o alternativo. Os testes de 

Wald, LM e LR são equivalentes e, conforme pode ser visto em Anselin (1988), têm 

distribuição assintótica qui-quadrado com 1 grau de liberdade. 

 

3.2.3.2 Estratégia de estimação 

O próximo passo em nossa construção metodológica é a definição de uma estratégia para o 

encadeamento dos modelos econométricos e dos testes de dependência espacial apresentados 

há pouco. 

Em primeiro lugar, será estimado o modelo de MQO, que equivale a (8) sob a restrição de λ = 

0. Este modelo funcionará como uma base de referência para a análise das variáveis 

explicativas, em termos de direção e da magnitude dos efeitos indicados pelos coeficientes 

obtidos. Em seguida, o teste I de Moran, definido em (11), é realizado sobre os resíduos do 

modelo de MQO para a avaliação da hipótese nula de não existência de autocorrelação 

espacial. Se a hipótese nula não puder ser rejeitada, não haverá suporte para o erro de 

especificação do modelo, postulado na forma das alternativas apresentadas em (8), (9) e (10), 

e os resultados de MQO podem ser considerados robustos aos vieses decorrentes da 

autocorrelação espacial. 

Em caso de rejeição da hipótese nula de inexistência de autocorrelação espacial, dois 

procedimentos, inspirados no tratamento do problema correspondente em séries de tempo, são 

tomados para se tentar modelar a dependência espacial32. A primeira tentativa parte da idéia 

de que a autocorrelação existente nos resíduos da regressão de MQO é resultado de um 

problema mais geral, associado a uma má especificação do modelo. Neste sentido, partimos 

do geral, elaborando uma correção paramétrica no modelo, para eliminar um problema 

específico de autocorrelação espacial. 

                                                                 
32 Para uma discussão acerca do tratamento da autocorrelação em séries temporais, ver Davidson e McKinnon 
(1996). 
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A questão pouco óbvia é definir qual a correção a ser implementada. Uma alternativa, nesse 

sentido, é a utilização do modelo SAR, definido em (9), assumindo que a variável dependente 

defasada espacialmente, omitida na regressão de MQO, pode solucionar o problema de 

autocorrelação espacial. Do ponto de vista econômico, a racionalidade desta correção pode ser 

associada a uma estratégia de atuação regional do sistema bancário [ver, por exemplo, 

Sanches, Rocha e Silva (2006)], tornando relevante a consideração da movimentação bancária 

nas municipalidades vizinhas para a análise de uma dada localidade. 

Seguindo com este procedimento, o próximo passo é a verificação da eficiência da correção 

realizada para eliminar a autocorrelação espacial. Desta forma, os resíduos da regressão do 

modelo SAR são testados para a ocorrência de autocorrelação de primeira ordem: 
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                                                                                                             (15) 

Este modelo, utilizado como expressão alternativa ao SAR, é conhecido como Modelo 

Espacial Generalizado (SAC). Como pode ser visto, ele combina as propriedades de 

dependência espacial dos modelos SAR e SEM.  

A avaliação da autocorrelação espacial nos resíduos de (9), na forma postulada em (15), dá-se 

por meio do teste LM proposto por Anselin (1988): 

)1(~)}var(.)T(T.{)
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eW'e
(LM 212

A2122
2

2
0

2 χρ −−=                                                             (16) 

Onde T22 = tr{W2.W2 + W2’.W2}, T21A = tr{W2.W1.A-1 + W2’.W1.A-1} e A = I - ρW1. Além 

disto, var(ρ) e s0
2 são as variâncias estimadas de ρ e da regressão no modelo SAR, e são os 

resíduos da regressão SAR e W1 e W2 são as matrizes de pesos espaciais estabelecidas para o 

modelo SAC, definido em (15). 

Se o teste LM não indicar a rejeição da hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial, a 

correção introduzida com o modelo SAR é suficiente para tratar da dependência espacial não 

captada pelo modelo de MQO. Caso contrário, a modelagem é ampliada para outros controles 

espaciais. A opção tentada é constituída pelo modelo SDM, apresentado em (10), que introduz 

as variáveis explicativas espacialmente defasadas como controles adicionais. Ao longo do 
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trabalho, os resíduos das regressões do modelo SDM terão a presença de autocorrelação 

espacial testada por meio da estatística I de Moran, apresentada em (11). 

A segunda alternativa para a resolução da autocorrelação espacial captada nos resíduos do 

modelo de MQO é a modelagem direta destes componentes por meio do modelo SEM, tratado 

em (8). Esta estratégia difere da desenhada anteriormente, por se concentrar na modelagem 

específica nos resíduos, sem se preocupar com uma caracterização mais geral do problema, 

como por exemplo, a especificação do modelo ou a forma funcional utilizada. 

Assim, o processo de estimação a ser seguido neste trabalho pode ser resumido nos cinco 

passos apresentados abaixo: 

1. Estimação do modelo MQO; 

2. Teste dos resíduos da regressão; 

3.a. Se rejeitada a hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial em (2), 

segue-se com a estimação do modelo SAR; 

(i) Teste dos resíduos da regressão; 

(ii) Se rejeitada a hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial em (i), 

segue-se com a estimação do modelo SDM; 

3.b. Se rejeitada a hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial em (2), 

segue-se com a estimação do modelo SEM; 

Uma vez estabelecida a linha econométrica a ser seguida, a próxima seção descreve as 

variáveis utilizadas nas regressões, bem como os principais resultados obtidos. 

 

3.2.3.3 Descrição das variáveis e resultados 

Conforme discutido anteriormente, a demanda é aqui representada pelo elemento de tamanho 

e qualidade do mercado e influenciaria o processo de intermediação bancária na medida em 

que poderia permitir diferentes oportunidades de negócios para o setor. Será utilizado, a esse 

propósito, o Produto Interno Bruto (PIB) como principal indicador do potencial de mercado. 
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O lado da oferta do setor bancário será representado, por sua vez, por atributos que seriam 

capazes de influenciar o nível de concorrência bancária. Seguindo a discussão trazida em 

Fonseca (2005), a heterogeneidade da demanda por serviços bancários será o fator 

determinante e três dimensões para esta diferenciação serão utilizadas. Em primeiro lugar, é 

considerada a diferenciação da estrutura econômica local, representada pela soma dos 

quadrados da participação dos setores na composição do valor agregado na economia. A 

variável Diversificação é calculada por meio da seguinte expressão: 

2
jt

2
jt

2
jt

2
jt

jt
VT

VATVASVAP
açãoDiversific

++
= , 

onde VAPjt, VASjt e VATjt representam o valor adicionado nos setores primário, secundário e 

terciário, respectivamente, enquanto VTjt é valor total adicionado no município j no período t. 

Outra dimensão considerada para a diferenciação da demanda por serviços bancários refere-se 

à heterogeneidade na distribuição da renda entre os indivíduos. Desta forma, o indicador de 

desigualdade de renda Gini é incluído nas regressões abaixo. Por fim, é considerada a 

densidade bancária por município, por meio da razão entre o número de agências e a área total 

do município (Agências/Área).  

Algumas variáveis de controle são adicionadas às regressões. A variável Agricultura é 

construída por meio da importância do setor agrícola para o município, relativa à importância 

deste setor para o Brasil como um todo: 

Brasilt

Brasilt

ij

jt
jt VT

VAP
/

VT
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onde VAPBrasilt e VTBrasilt representam o valor adicionado na agricultura e por toda a economia 

brasileira no período t. Esta variável é incluída para captar o impacto das transferências 

governamentais de crédito vinculadas a este setor. As regressões incluem, ainda, o indicador 

de Desenvolvimento Humano (IDH), uma variável dummy indicando se o município é capital 

do estado (Capital) e outras cinco dummies para as regiões brasileiras. 
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Para minimizar eventuais problemas de endogeneidade, todas as variáveis explicativas foram 

construídas para o ano de 200233. A hipótese de identificação necessária, portanto, é de que as 

variáveis explicativas em 2002 não são influenciadas pela taxa de turbulência verificada em 

2003. 

A fonte de dados para a construção da amostra é o IBGE34. Com exceção das variáveis 

dummies, todas as variáveis envolvidas nos modelos são transformadas pelo logaritmo 

natural35. O objetivo desta operação é eliminar a assimetria da variável dependente, bem como 

obter uma interpretação de elasticidade para os coeficientes estimados. 

Por último, é necessário apresentar a definição da matriz W de pesos espaciais utilizada. Faz-

se uso neste trabalho de uma normalização da matriz de inversos das distâncias entre os 

centróides dos municípios brasileiros. As distâncias, por sua vez, foram construídas por meio 

da distância Euclidiana calculada com as coordenadas de latitude e longitude de cada 

localidade: 
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Para a realização dos testes de autocorrelação espacial no modelo SAR, em que é necessário 

especificar uma segunda matriz de pesos espaciais para a autocorrelação espacial prevalecente 

nos resíduos da regressão, uma definição alternativa é utilizada para a construção da matriz 

W2: 

                                                                 
33 O índice de Gini e de desenvolvimento humano (IDH) estão disponíveis para o ano de 2000. Além disso, 
utilizamos o número de agências em 2003, sob a hipótese de que esta magnitude é dada para a determinação da 
turbulência bancária. 
34 Todas as informações utilizadas no trabalho podem ser obtidas no banco de dados municipais do Instituto. 
Para mais informações, consultar www.ibge.gov.br. 
35 Para a variável Agricultura , 19 municípios ficaram com valores iguais a zero, por não apresentarem PIB 
agrícola em 2002. Além disso, dois municípios foram eliminados da amostra por não apresentarem valores de 
IDH e Gini. 
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Na apresentação dos resultados, começaremos pela descrição dos modelos utilizados nas 

estimações para, em seguida, discutir as estimativas obtidas com os modelos econométricos. 

A tabela 7 apresenta os resultados36 das regressões por mínimos quadrados ordinários (MQO). 

Tal como definido na estratégia de estimação apresentada há pouco, o teste de Moran mostra 

a rejeição da hipótese nula de não existência de autocorrelação espacial.  

Estes resultados trazem a necessidade de se incorporar à análise a questão da dependência 

existente entre os municípios brasileiros. Isto deve ser feito para se evitar os problemas 

relacionados à eficiência e até mesmo à consistência dos estimadores desejados. Tal 

empreendimento é realizado, inicialmente, na regressão SAR, também apresentada na tabela 7, 

juntamente com o teste LM-SAR37, que avalia a existência de autocorrelação espacial nos 

resíduos do modelo. Mais uma vez, a hipótese nula é rejeitada, indicando a insuficiência da 

inclusão da variável dependente defasada para eliminar autocorrelação espacial 

desconsiderada no modelo MQO. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
36 As regressões, assim como os testes de autocorrelação espacial, foram realizados com o programa Matlab 7.0. 
Todas as rotinas de programação utilizadas podem ser obtidas no endereço eletrônico: www.spatial-
econometrics.com. 
37 Os modelos SAC’s estimados para a realização destes testes encontram-se reportados no apêndice. 
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Tabela 7 
Determinantes da turbulência bancária, 2003 

 Modelo utilizado1 

Variáveis explicativas2 MQO SAR 
?  0,102 

(0,000) 
PIB 1,184 

(0,000) 
1,179 

(0,000) 
Diversificação -1,089 

(0,000) 
-1,092 
(0,000) 

Gini 2,826 
(0,000) 

2,865 
(0,000) 

Agências/Área 0,198 
(0,000) 

0,196 
(0,000) 

Agricultura 0,081 
(0,000) 

0,080 
(0,000) 

IDH 2,806 
(0,000) 

2,740 
(0,000) 

Capital -0,128 
(0,461) 

-0,101 
(0,671) 

Dummy Região Sim Sim 
Teste Moran-I 27,776 

(0,000) 
 

Teste LM-SAR  378,29 
(0,000) 

No. Observações 3.224 3.224 
R2 ajustado 0,698 0,696 

Log-Verossimilhança -3.877,700 -3.877,304 
Teste de restrições (χ2): 

H0: Variáveis explicativas 
não-significantes 

 
14.325 
(0,000) 

 
13.627 
(0,000) 

Nota: P-valor entre parênteses. 
1Todos os modelos foram estimados com uma constante não 
reportada na tabela acima.  
2Variáveis dependente e explicativas transformadas pelo logaritmo 
natural, com exceção das dummies  de capital e região.  

 

Assim, seguindo com a estratégia de modelagem da autocorrelação espacial, a tabela 8 traz as 

regressões com o modelo de Durbin (SDM), buscando ampliar os controles espaciais, e de 

Erro Espacial (SEM), que se constitui em uma segunda alternativa para o tratamento do 

problema. 

Nesta tabela, conforme já esclarecido, é apresentado o teste I de Moran para a autocorrelação 

nos resíduos do modelo SDM. Como pode ser observado, mesmo com os controles adicionais 

inseridos nesta modelagem, a hipótese de não dependência espacial pode ser rejeitada, 

tornando útil, portanto, a consideração da alternativa constituída pelo modelo SEM.  
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Tabela 8 
Determinantes da turbulência bancária, 2003 

 Modelo utilizado1 

Variáveis explicativas2 SDM SEM 
? 0,982 

(0,000) 
 

λ  0,988 
(0,000) 

PIB 1,228 
(0,000) 

1,197 
(0,000) 

Diversificação -1,220 
(0,000) 

-1,140 
(0,000) 

Gini 2,699 
(0,000) 

2,872 
(0,00) 

Agências/Área 0,309 
(0,000) 

0,226 
(0,000) 

Agricultura 0,054 
(0,038) 

0,078 
(0,000) 

IDH 2,207 
(0,000) 

2,591 
(0,000) 

Capital -0,670 
(0,004) 

-0,169 
(0,467) 

Dummy Região Sim Sim 
   

Localidades Vizinhas   
PIB -1,502 

(0,000) 
 

Diversificação 6,968 
(0,000) 

 

Gini -12,281 
(0,000) 

 

Agências/Área -1,748 
(0,000) 

 

Agricultura -0,040 
(0,832) 

 

IDH 6,762 
(0,169) 

 

Capital  -32,911 
(0,000) 

 

Dummy Região Sim  
Teste Moran-I 9,132 

(0,000) 
 

Teste de Wald  25,881 
(0,000) 

Teste LM  467,693 
(0,000) 

Teste LR  116,547 
(0,000) 

No. Observações 3.224 3.224 
R2 ajustado 0,625 0,709 

Log-Verossimilhança -3.752,601 -3.819,689 
Teste de restrições (χ2):  

H0: Variáveis explicativas não-
significantes 

 
13.908 
(0,000) 

 
10.487 
(0,000) 

Nota: P-valor entre parênteses. 
1 Todos os modelos foram estimados com uma constante não 
reportada na tabela acima.  
2 Variáveis dependente e explicativas transformadas pelo logaritmo 
natural, com exceção das dummies  de capital e região.  
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A este respeito, pode ser visto na tabela 8 que os três testes assintóticos realizados (Wald, LM 

e LR) apresentam níveis exatos para a não rejeição da hipótese nula (P-valor) virtualmente 

zero. Tal como discutido na seção 3.2.3.1, estes testes consistem da verificação da hipótese 

nula de não autocorrelação espacial, tomando como modelo alternativo o modelo de Erro 

Espacial. Portanto, este resultado enfatiza a adequação do modelo irrestrito SEM para a 

modelagem da autocorrelação espacial, em relação ao modelo restrito representado pela 

regressão de MQO. 

Concentrando nos resultados estimados, deve ser ressaltado que estes parecem ser 

consistentes entre as diferentes especificações, mantendo, de forma geral, tanto a direção 

quanto a significância das relações analisadas. 

No escopo geral dos modelos utilizados, três resultados principais merecem destaque. Em 

primeiro lugar, deve-se ressaltar que, mesmo após a inclusão das variáveis de controle, há 

uma elevada dependência espacial atestada pelos parâmetros positivos e significativos 

estimados para ? e ?.  

Ou seja, a turbulência bancária é um atributo econômico que não pode ser tomado 

isoladamente em uma dada localidade. É preciso considerar o grau de intermediação bancária 

nas localidades vizinhas, mas não apenas pela forte persistência espacial das características 

econômicas destes municípios, já que o coeficiente espacial no modelo SDM é 

estatisticamente significante. Desta forma, a dependência espacial da turbulência bancária 

resulta também de uma questão associada à atuação dos bancos. Uma explicação para este 

fenômeno pode ser a existência de economias de escala na prestação dos serviços bancários. 

Nesse caso, pode ser econômico, do ponto de vista dos custos de operação, estender os 

serviços a uma rede de municípios vizinhos, onde a atuação poderia ser facilitada pelo 

compartilhamento de atividades comuns, como toda a gestão administrativa. 

Em segundo lugar, com relação à variável PIB, temos um sinal positivo e significante a 1%, 

mostrando que aumentos na escala e na qualidade da demanda por serviços bancários tendem 

a ser seguidos por uma elevação na intermediação. Com relação aos outros controles 

incluídos, pode-se dizer que municípios com elevadas participações relativas do setor agrícola 

e IDH apresentam maior turbulência. Além disto, a variáve l dummy para capital mostrou-se 

estatisticamente significante apenas no modelo SDM, apresentando um inesperado coeficiente 

negativo. 
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Outro resultado importante é que o coeficiente negativo para a variável Diversificação parece 

indicar que uma estrutura econômica diversificada e com mais possibilidade de segmentação 

bancária está associada a menores níveis de turbulência bancária. O mesmo ocorre com a 

variável Gini, onde o sinal positivo obtido mostra que uma elevação na distribuição de renda 

e, portanto, na possibilidade de segmentação de mercado, é seguida de queda na turbulência 

bancária. Por fim, a variável Agência/Área apresenta um coeficiente positivo, indicando que o 

aumento da densidade de agências bancárias em uma dada localidade causa mais turbulênc ia 

bancária. Portanto, se tomarmos estas variáveis como indicativas da possibilidade dos bancos 

em exercerem poder de mercado, estes resultados dão suporte para a hipótese de que uma 

elevação na concorrência do setor bancário tende a gerar um acréscimo na taxa de turbulência. 

Também merece destaque a evidência obtida no contexto específico do modelo espacial de 

Durbin (SDM). Como ressaltado na seção anterior, este modelo considera como variáveis 

explicativas adicionais uma ponderação das variáveis observadas no conjunto de vizinhos de 

uma dada localidade.  

Com exceção das variáveis Capital, discutida a seguir, e IDH, estatisticamente não-

significante, todos os sinais para os coeficientes descritos acima apresentam sinais contrários 

quando referente aos vizinhos da localidade. Este resultado parece mostrar um aspecto 

interessante da estratégia bancária: o efeito do aumento da demanda e da concorrência é 

amenizado caso o município esteja localizado próximo a outros municípios onde aumentos 

semelhantes também foram experimentados. Em outras palavras, uma elevação da renda e da 

concorrência em uma determinada localidade não só aumenta a sua intermediação bancária, 

como também reduz, ceteris paribus, a intermediação existente em sua vizinhança.  

Outro resultado importante referente ao comportamento bancário vizinho é obtido pelo 

coeficiente negativo e significativo associado à variável Capital. Como pode ser visto, o nível 

de turbulência bancária é menor se um dado município é vizinho de uma capital estadual. Este 

resultado enfatiza a importância das capitais estaduais enquanto provedoras de serviços 

bancários para as suas vizinhanças. 

Um problema existente nesta amostra diz respeito à perda de informação com a exclusão dos 

municípios que não apresentaram movimentação bancária no período. Apesar de não 
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possuírem bancos, tais municípios provavelmente realizaram operações financeiras que foram 

contabilizadas em algum município vizinho detentor de agências bancárias38. 

Visando contemplar esta possibilidade39, foi construída uma nova amostra, contendo as 544 

microrregiões brasileiras40, tal como definidas pelo IBGE. Os resultados podem ser vistos na 

tabela A2 dos Anexos. 

Dentro da estratégia de estimação definida anteriormente, deve ser mencionado que o mesmo 

padrão de autocorrelação espacial persiste entre as microrregiões na regressão de MQO,  e 

mesmo após a correção introduzida pelo modelo SAR. Desta forma, as alternativas SDM e 

SEM foram estimadas para dar conta deste problema. Todavia, mais uma vez, o teste realizado 

nos resíduos do modelo SDM mostra que este não pode ser considerado livre da 

autocorrelação espacial. A alternativa representada pelo modelo SEM, por sua vez, apresenta 

suporte nos testes de Wald, LM e LR, como forma de se modelar a autocorrelação espacial não 

incorporada ao modelo MQO. 

Com relação aos resultados, em primeiro lugar, deve-se ressaltar que, como poderíamos 

esperar, a agregação dos municípios torna os parâmetros de dependência espacial menores nos 

modelos SDM e SEM, se comparados aos resultados descritos acima. Ou seja, ainda persiste 

uma dependência espacial nos dados, mas esta é amenizada com a agregação por 

microrregiões. Pode ser argumentado que eventuais economias de escala, presentes na atuação 

bancária em uma rede de vizinhos mais próximos, mostram-se mais fracas em uma amostra 

mais agregada de localidades. 

Ao contrário do verificado acima, há uma discordância entre os modelos estimados, com o 

sinal do parâmetro espacial da regressão SAR apresentando um inesperado valor negativo, 

parecendo indicar uma autocorrelação espacial negativa. Em caso de controvérsias como esta, 

adotamos os resultados dos modelos SDM e SEM, propostos aqui como alternativa para o 

controle da dependência espacial não obtida com o modelo SAR. 

                                                                 
38 Outra questão relevante refere-se à existência de correspondentes bancários, como as agências lotéricas e dos 
Correios, que poderiam realizar parte das transações financeiras nestes municípios. Este trabalho limitar-se-á, no 
entanto, à análise apenas das transações ligadas ao setor bancário. 
39 Note que não há superioridade inequívoca nesta amostra de microrregiões brasileiras, trata-se apenas de um 
exercício de robustez dos resultados. Por um lado, há um ganho em relação aos pequenos municípios excluídos 
na amostra anterior. Por outro lado, no caso dos grandes municípios, teríamos uma perda de informação 
associada ao fato de adicionarmos às suas microrregiões municípios de menor expressão. 
40 Foram excluídas 14 microrregiões que não apresentaram agências bancárias no período. 
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Com relação às variáveis  utilizadas, o sinal do coeficiente de duas delas inverte-se com esta 

nova amostra. Temos, assim, a evidência de que o grau de intermediação bancária está 

associado de forma estatisticamente não-significante à especialização agrícola municipal (com 

exceção do modelo SDM). Além disso, a presença da capital estadual parece agora indicar um 

maior nível de turbulência bancária nestas microrregiões (mais uma vez, a exceção fica com o 

modelo SDM). 

Os demais resultados reportados com esta amostra são qualitativamente idênticos aos obtidos 

anteriormente. Ou seja, de forma geral, a concorrência bancária e o tamanho da economia de 

uma dada microrregião incentivam a taxa de turbulência. Da mesma forma, o modelo SDM 

mostra que o enriquecimento, o aumento da concorrência bancária e a presença da capital 

estadual nas microrregiões vizinhas tendem a desestimular a intermediação bancária local. 

 

3.3 Captação, Empréstimos e Absorção Líquida de 

Recursos 

 

3.3.1 Uma definição para absorção líquida de recursos 

Enquanto a seção anterior buscou analisar o fluxo bruto de entrada e saída de recursos 

bancários, esta se concentra na entrada líquida de recursos. Isto é dado, em semelhança ao 

proposto anteriormente, pela razão entre taxa de entrada e taxa de saída de recursos na 

economia: 

jt

jt
jt TS

TE
TLA = .                                                                                                                         (17) 

Esta medida será chamada de taxa líquida de absorção de recursos, indicando a capacidade 

de captação de recursos de uma localidade vis-à-vis aos empréstimos bancários lá realizados. 

Utilizando as definições dadas em (1) e (2), podemos escrever a taxa líquida de absorção de 

recursos como: 
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jt

jt
jt E

DT
TLA = ,                                                                                                                         (18) 

que é simplesmente a razão entre os depósitos totais e os empréstimos bancários realizados na 

localidade j.  

Se esta taxa for maior que um, temos a indicação que a localidade em questão absorve 

recursos de forma líquida, ou seja, apresenta um fluxo de entrada maior que o fluxo de saída 

de recursos. O contrário ocorre quando a taxa líquida de absorção de recursos for menor que 

um.  

As seções seguintes apresentam uma análise estatística descritiva e econométrica da taxa 

líquida de absorção de recursos para os municípios brasileiros. 

 

3.3.2 Absorção líquida de recursos no Brasil 

Esta seção utiliza-se do mesmo conjunto de dados descrito na análise empírica da taxa de 

turbulência bancária. A vantagem aqui é que, dada a natureza do indicador (17), podemos 

obter a taxa de absorção líquida para ambos os anos componentes da amostra: 2002 e 2003. 

A tabela 9 apresenta as principais estatísticas descritivas para a absorção líquida de recursos 

no Brasil e em suas macro-regiões componentes. Como pode ser visto, em 2002, a absorção 

líquida média é 3.43 para o Brasil, indicando uma postura absorvedora em que a captação de 

recursos é predominante. Esta evidência, juntamente à prevalência da taxa de entrada de 

recursos mostrada na seção anterior, ressalta o já aludido caráter captador do sistema bancário 

brasileiro. 

Esta predominância das operações de captação de recursos é também observada nas regiões 

brasileiras, que apresentam absorção líquida média superior a um. Esta medida, no entanto, 

não é robusta a valores aberrantes e este parece ser o caso, como pode ser visto pelos elevados 

valores máximos apresentados pela medida de absorção de recursos. O município mineiro de 

Cipotânea, por exemplo, chega a apresentar um volume de depósitos bancários 184 vezes 

maior que o volume de crédito bancário. A análise da mediana, adequada para estes casos, 

indica a mesma tendência de absorção de recursos, embora os valores mais baixos ressaltem a 
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já salientada assimetria à direita da distribuição. A exceção é a região Centro-Oeste, que 

pareceu comportar-se mais como emprestadora líquida de recursos.  

 

Tabela 9 
Absorção líquida de recursos, 2002 e 2003 – Estatísticas descritivas 

Ano: 2002 
 Mínimo Máximo Média Mediana Desvio-Padrão No. Observações 

Norte 0,3133 78,4003 5,0080 1,5873 10,9775 141 
Nordeste 0,1501 130,0131 4,2583 1,7080 9,1862 723 
Sudeste 0,0763 184,8378 4,0248 2,1697 7,5109 1246 

Sul 0,1452 26,5252 2,3178 1,4326 2,5111 816 
Centro-Oeste 0,0954 8,0957 1,0896 0,5961 1,2287 279 

Brasil 0,0763 184,8378 3,4306 1,7080 7,0094 3205 
Ano: 2003 

 Mínimo Máximo Média Mediana Desvio-Padrão No. Observações 
Norte 0,2141 33,6654 3,0412 1,2143 5,3289 141 

Nordeste 0,1385 62,3680 3,5467 1,5138 6,8370 723 
Sudeste 0,0791 81,4931 3,8005 1,9186 6,1009 1246 

Sul 0,1286 17,9395 1,8963 1,1985 2,0816 816 
Centro-Oeste 0,0966 32,7326 1,0719 0,5338 2,2871 279 

Brasil 0,0791 81,4931 2,9875 1,4852 5,3614 3205 

 

O mesmo padrão de resultados é observado para o ano de 2003, a despeito de uma leve queda 

nos valores médios na taxa de absorção líquida de recursos. Como pode ser verificado, esta 

queda deve-se basicamente a uma redução nos valores extremos da absorção líquida de 

recursos. 

A presença destes valores extremos na distribuição da absorção líquida de recursos traz a 

necessidade de um tratamento mais adequado dos dados, em semelhança ao ocorrido com a 

taxa de turbulência bancária. Um passo fundamental nesta direção é o entendimento de que o 

ponto crucial a ser considerado é se a relação entre depósitos e empréstimos totais implicada é 

maior ou menor que 1, e não a magnitude exata desta razão. Tendo isto em mente, a análise 

será levada adiante com o auxílio da criação de um indicador de absorção líquida de recursos, 

baseado em (18): 



 >

=
c.c.  ,0

1TLA    se,1
IAL jt

jt                                                                                                         (19) 

Assim, um índice IALjt = 1 indica que o município j é absorvedor líquido de recursos no 

instante t.  
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Remarcado o contexto empírico a ser trabalhado, a seguir, a tabela 10 apresenta a descrição 

deste indicador para a amostra de municípios brasileiros em 2002 e 2003. 

Como se trata de um indicador, o valor médio de 0,74, obtido para o Brasil em 2002, indica 

que, em média, 74% dos municípios brasileiros são captadores líquidos de recursos. A 

despeito dessa caracterização geral, o quadro parece variar bastante no que concerne às 

regiões brasileiras, com a média do indicador oscilando significantemente. Pode ser destacado 

a este respeito que, com exceção da região Norte, todas as regiões têm a hipótese de igualdade 

com média brasileira rejeitada a 1%. Neste sentido, a região Sudeste configura-se como a 

grande captadora de recursos no Brasil, seguida da região Nordeste, que também tem um 

nível médio de captação líquida acima da média brasileira. A região Sul vem logo na 

seqüência, com um nível abaixo da média de absorção líquida do país. A região Centro-Oeste, 

por sua vez, é a única que não se apresenta absorvedora líquida de recursos, com apenas 30% 

de seus municípios nesta situação. Ou seja, o sistema bancário é emprestador líquido de 

recursos na maioria dos casos nesta região. 

 

Tabela 10 
Indicador de absorção líquida de recursos, 2002 e 2003 – Estatísticas descritivas 

Ano: 2002 
 Mínimo Máximo Média Mediana Desvio-Padrão No. Observações 

Norte 0 1 0,7659 1 0,4249 141 
Nordeste 0 1 0,7787 1 0,4154 723 
Sudeste 0 1 0,8627 1 0,3442 1246 

Sul 0 1 0,6568 1 0,4750 816 
Centro-Oeste 0 1 0,3046 0 0,4611 279 

Brasil 0 1 0,7385 1 0,4395 3205 
Ano: 2003 

 Mínimo Máximo Média Mediana Desvio-Padrão No. Observações 
Norte 0 1 0,5957 1 0,4925 141 

Nordeste 0 1 0,7469 1 04351 723 
Sudeste 0 1 0,8226 1 0,3821 1246 

Sul 0 1 0,5796 1 0,4939 816 
Centro-Oeste 0 1 0,2939 0 0,4563 279 

Brasil 0 1 0,6877 1 0,4635 3205 

 

Outra estatística que merece destaque é o desvio-padrão apresentado. Enquanto medida de 

dispersão de uma dada distribuição de probabilidade, os desvios-padrão calculados mostram 

que o sistema bancário é mais homogêneo na região Sudeste. O sistema bancário opera de 

forma mais heterogênea, por outro lado, nas regiões Norte e Sul. 
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Para 2003, com exceção a região Centro-Oeste, que permanece estável e na condição de 

emprestadora líquida de recursos, observa-se uma queda na média de municípios captadores 

líquidos de recursos em todas as demais regiões. A despeito disto, os resultados reproduzem 

qualitativamente a descrição feita para o ano anterior.  

Dessa maneira, algumas observações devem ser ressaltadas. Em primeiro lugar, o sistema 

bancário brasileiro como um todo tem uma postura muito clara de absorvedor líquido de 

recursos. A exceção a esta afirmação é a região Centro-Oeste, que é a única região brasileira 

cujo sistema bancário pautou-se por um comportamento, na média, emprestrador líquido de 

recursos. O outro lado da moeda seria a região Sudeste, que é o grande centro financeiro do 

país, notadamente caracterizada por um sistema bancário absorvedor líquido de recursos. Por 

último, merece destaque a observação de que o sistema bancário atua de forma mais 

homogênea no Sudeste do país. 

Feita esta descrição da absorção líquida de recursos, passemos agora à discussão 

econométrica mais rigorosa do que estaria por trás deste importante atributo do sistema 

bancário brasileiro. 

 

3.3.3 Os determinantes da absorção líquida de recursos no Brasil 

A discussão acerca dos determinantes da absorção líquida de recursos no Brasil seguirá 

basicamente a linha teórica traçada para o caso da taxa de turbulência bancária. Sendo assim, 

em semelhança ao apresentado na seção anterior, consideramos aspectos relacionados ao 

tamanho e à estrutura de mercado como potenciais determinantes da absorção de recursos. 

Em termos econométricos, a análise utiliza-se da função indicadora definida em (19) enquanto 

sumário da absorção de recursos. A classificação binária dos municípios entre os que 

absorvem e os que não absorvem recursos nos leva à classe de modelos de probabilidade 

condicional do tipo Logit e Probit como sendo a maneira natural de se tratar o problema.  

Diferentemente da seção anterior, no entanto, a variável a ser explicada pode ser obtida em 

dois momentos do tempo, fazendo-se necessária a utilização de técnicas de painel, a fim de se 

controlar o viés decorrente dos efeitos individuais não-observados. Em seguida, será feita uma 

breve descrição dos modelos Logit e Probit adaptados para painel com efeitos específicos. 
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3.3.3.1 Metodologia 

Os modelos de resposta discreta, adaptados para dados em painel, a serem utilizados nesta 

seção, são uma extensão das abordagens tradicionais, pois tornam possível o controle por 

efeitos específicos dos indivíduos componentes da amostra. Uma descrição mais formal desta 

classe de modelos pode ser vista em Wooldridge (2002). 

Conforme já relatado, este instrumental é adequado para a análise da probabilidade de 

ocorrência de um evento qualquer, P(yit=1/x1it,…,xpit;ci), em que yit=1 indica o sucesso e yit=0 

indica a falha na ocorrência do evento yit para o indivíduo i no instante t. Além disto, 

{x1it,…,xpit} representa o conjunto de p variáveis explicativas condicionantes da probabilidade 

do evento yit para o indivíduo i no instante t e ci é uma variável não-observada específica ao 

indivíduo i. 

Uma primeira alternativa para a modelagem de P(yit=1/x1it,…,xpit;ci) é o ajuste de uma 

regressão linear: 

itipitpit11ipit1itit ecxxk)c;x,,x/1y(P +++++=…= ββ L                                                (20) 

onde k é uma constante e eit é um termo de erro com distribuição simétrica em zero e 

independente de {x1it,…,xpit}. O modelo acima, no entanto, apresenta o termo de erro 

heteroscedástico por construção e, ainda, tem os valores preditos para a probabilidade de 

ocorrência do evento não necessariamente pertencentes ao intervalo (0,1) [Wooldridge 

(2002): 455]. Faz-se necessária uma parametrização alternativa à expressão (20), de forma a 

se obter 0)c;x,,x/1y(Plim ipit1ititc,x iit
→…=−∞→  e 1)c;x,,x/1y(Plim ipit1ititc,x iit

→…=+∞→ . 

Para descrever a classe de modelos em geral usada, partimos de um processo latente gerador 

dos dados, y*
it, com a seguinte forma: 







>=

+++++=

}0y{1y

ecxxky
*

itit

itipitpit11
*

it ββ L
,                                                                               (21) 

onde 1{z} é uma função indicadora tomando valor igual a 1 quando o evento z ocorre e 0 caso 

contrário. 

Dessa forma, por meio de (21), podemos escrever P(yit=1/x1it,…,xpit;ci) como: 
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)cxxk(G1

)cxxke(P)c;x,,x/0y(P)c;x,,x/1y(P

ipitpit11

ipitpit11itipit1ititipit1itit

++++−=

++++>=…>=…= ∗

ββ

ββ

L

L

 

onde G(.) é a função de distribuição acumulada de eit. Como estamos assumindo simetria na 

distribuição de eit, podemos reescrever a igualdade acima: 

)cxxk(G)c;x,,x/1y(P ipitpit11ipit1itit ++++=…= ββ L .                                          (22) 

Assumindo uma distribuição normal padrão para eit, temos o modelo Probit: 

)cxxk()cxxk(G ipitpit11ipitpit11 ++++=++++ ββΦββ LL                                    (23) 

onde ∫
+∞

∞−

=Φ dzzz )()( φ  e )(zφ ~N(0,1). Da mesma maneira, assumindo uma distribuição 

logística para eit, temos o modelo Logit: 

)cxxk()cxxk(G ipitpit11ipitpit11 ++++=++++ ββΛββ LL                                   (24) 

onde 
)exp(1

)exp(
)(

z
z

z
+

=Λ . 

A função de densidade conjunta associada ao modelo (22) é dada por: 

∏
=

…=…
T

1t
ipit1ititipit1itiT2i1i )c;x,,x/y(f)c;x,,x/y,,y,y(f L ,                                          (25) 

onde itit y1
ipit1itit

y
ipit1ititipit1itit ))c;x,,x/1y(P1()c;x,,x/1y(P)c;x,,x/y(f −…=−…==…  e 

P(yit=1/x1it,…,xpit;ci) é dado de acordo com as hipóteses mostradas nas expressões (23) e (24). 

Conforme demonstrado em Wooldridge (2002), a estimação dos parâmetros associados dos 

modelos (23) e (24) pode ser feita por máxima verossimilhança, utilizando-se da função (25). 

Para tanto, faz-se a hipótese adicional de que, condicionado em ci, as variáveis explicativas 

{x1it,…,xpit} são exógenas. Além disso, assume-se que a variável aleatória ci tem distribuição 

condicional dada por ci /x1it,…,xpit ),0(~ 2
cN σ . Feitas estas hipóteses, podemos obter os 

estimadores de efeitos aleatórios para os modelos Probit e Logit. 
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Outra possibilidade para a estimação consistente dos parâmetros do modelo (24) é a utilização 

dos estimadores de efeitos fixos para o modelo Logit. A vantagem neste caso é a possibilidade 

de estimação sem a imposição de qualquer relação funcional entre os efeitos específicos ci e o 

conjunto de covariadas {x1it,…,xpit}. Com essa abordagem, é possível obter o conjunto de 

coeficientes ß controlando os efeitos específicos ci, mas sem estimar estes últimos 

diretamente. Isto ocorre porque os termos de efeitos específicos são eliminados da expressão 

final da verossimilhança, graças à peculiar forma funcional da distribuição logística41, 

bastando apenas que a condicionemos em {x1it,…,xpit}, ci, e ∑
=

=
T

t
iti yn

1

.  

O termo ni permite separar na amostra apenas a variação relevante para a estimação dos 

parâmetros de interesse. Como exemplo, tomemos o caso do presente trabalho, em que a 

amostra compõe-se de dois períodos de tempo, t = 1, 2. Assim, ni = {0,1,2}, pois as transições 

possíveis são tais que: 

0021 =⇒== iii nyy , 

2121 =⇒== iii nyy , 

01 =iy  e 112 =⇒= ii ny  ou  

11 =iy  e 102 =⇒= ii ny . 

Ou seja, apenas as observações associadas ao índice ni = 1 dão a variação genuína requerida 

para se estimar os parâmetros ß, enquanto que os indicadores ni = 0 ou ni = 2 implicariam a 

completa determinação de yit, sendo, dessa forma, de pouca utilidade para a estimação. 

Usando este artifício, podemos escrever a função de log-verossimilhança condicional em que 

o efeito específico ci não aparece. Para isso, tomaremos as probabilidades abaixo, para o caso 

com apenas uma variável explicativa: 

)c;x;x/1n(P
)c;x;x/1n,1y(P

)1n;c;x;x/1y(P
ii2i11

ii2i112i
iii2i12i =

==
===  

                                                                 
41 O estimador de efeitos fixos é disponível apenas para o modelo Logit. Ao contrário da função logística, a 
função norma l padrão não permite a eliminação dos efeitos específicos ci, de forma a não tornar possível a 
construção deste estimador para o modelo Probit. Para mais detalhes, ver Wooldridge (2002). 
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)c;x;x/0y,1y(P)c;x;x/1y,0y(P
)c;x;x/0y(P)c;x;x/1y(P

ii2i12i1iii2i12i1i

ii1i11iii2i12i

====
==

=  

))cxk(1)(cxk())cxk(1)(cxk(
))cxk(1)(cxk(

i2ii1ii1ii2i

i1ii2i

++−+++++−++
++−++

=
βΛβΛβΛβΛ

βΛβΛ  

βΛ )xx( 1i2i −=                                                                                                                        (26) 

Da mesma maneira, 

βΛ )xx(1)1n;c;x;x/1y(P 1i2iiii2i11i −−=== .                                                                     (27) 

Como pode ser visto em Wooldridge (2002), o estimador de efeitos fixos para o modelo Logit 

pode ser alcançado por meio da função de log-verossimilhança condicional, escrita a partir 

das expressões (26) e (27) acima apenas para as observações com variação em yit, isto é ni=1.  

A seguir, é realizada uma breve descrição dos dados utilizados, bem como dos resultados 

obtidos. Os dados são confrontados com os estimadores de efeitos aleatórios para os modelos 

Probit e Logit, além do estimador de efeitos fixos para o modelo Logit. 

 

3.3.3.2 Descrição das variáveis e resultados 

Para as regressões desta seção, será utilizado o mesmo conjunto de covariadas definido 

anteriormente para a análise da taxa de turbulência bancária no Brasil. Assim, em primeiro 

lugar, teremos o produto municipal (PIB) como uma medida da capacidade local em 

demandar os serviços oferecidos pelo sistema bancário. 

Com relação ao lado da oferta bancária, serão enfatizadas características relacionadas à 

estrutura de mercado prevalecente no município. Tal como anteriormente, a ênfase está na 

possibilidade de diferenciação e segmentação de mercado, com a inclusão de indicadores de 

diversificação econômica (Diversificação), concentração de renda (Gini) e de agências 

bancárias (Agências/Área). 

Por fim, é utilizado um conjunto de variáveis de controle, composto pelo indicador de 

desenvolvimento humano local (IDH), de especialização agrícola (Agricultura), além de 

variáveis dummies indicativas de região (Dummy Região) e de tempo (Dummy Ano). 
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A definição precisa destas variáveis e as fontes de dados consultadas podem ser vistas na 

seção anterior42. A defasagem utilizada nas variáveis explicativas para o primeiro ano do 

painel (2002)43 segue a mesma especificação descrita na seção anterior, mantendo-se, 

portanto, a mesma hipótese de identificação do modelo.  

A tabela  11 apresenta um sumário com os resultados obtidos por meio da modelagem em 

painel com efeitos específicos aleatórios para o modelo Probit e Logit, assim como com 

efeitos específicos fixos para o modelo Logit.  

 

Tabela 11 
Determinantes da absorção líquida de recursos, 2002 e 2003 

 Modelo utilizado1 
Variáveis explicativas2 Probit:  

Efeito Aleatório 
Logit:  

Efeito Aleatório 
Logit: 

Efeito Fixo 
PIB -0,333 

(0,001) 
-0,618 
(0,002) 

2,251 
(0,056) 

Diversificação 0,426 
(0,454) 

1,548 
(0,156) 

1,474 
(0,626) 

Gini -7,603 
(0,000) 

-14,243 
(0,000) 

-- 

Agências/Área 0,080 
(0,339) 

0,231 
(0,154) 

-3,856 
(0,311) 

Agricultura -0,845 
(0,000) 

-1,401 
(0,000) 

1,052 
(0,188) 

IDH -3,559 
(0,031) 

-6,542 
(0,021) 

-- 

Capital 1,403 
(0,069) 

2,406 
(0,071) 

-- 

Dummy Região Sim Sim -- 
Dummy Ano Sim Sim Sim 

    
No. Observações 6.410 6.410 518 

Log-Verossimilhança -2.447,789 -2.450,571 -118,682 
Teste de restrições (χ2): 

H0: Variáveis explicativas 
não-significantes 

 
351,72 
(0,000) 

 
293,90 
(0,000) 

 
121,69 
(0,000) 

Nota: P-valor entre parênteses. 
1 Todos os modelos foram estimados com uma constante não reportada na tabela 
acima, com a exceção do modelo com efeitos fixos. 
2 Variáveis dependente e explicativas transformadas pelo logaritmo natural, com 
exceção das dummies  de capital, região e ano. 

 

Algumas observações merecem destaque. Primeiramente, deve ser notado que a estimação por 

efeitos fixos leva em conta apenas a variação temporal dentro de cada unidade cross-section, 

                                                                 
42 O painel criado tem um total de 3.205 municípios, 19 a menos que o utilizado na seção anterior. Isso ocorre 
devido à inexistência de informação quanto ao número de agências bancárias nestas localidades no ano de 2002. 
43 Mais uma vez, as variáveis IDH e Gini são disponíveis apenas para o ano de 2000.  
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sendo, por este motivo, designado de estimador within. Como resultado, é impossível usar 

este estimador para obter os coeficientes associados às variáveis cujos valores repetem-se nos 

dois anos do painel. Tal é o caso das variáveis Gini, IDH, Capital e Dummy Região. Ainda 

com respeito a este modelo, deve ser notado que sua estimação conta com 518 das 6.410 

observações disponíveis, devido às características da função de verossimilhança condicional 

descrita acima: apenas as localidades que experimentaram mudanças de estado ou ni=1 são 

utilizadas nos cálculos.  

Outra observação diz respeito à impossibilidade do uso dos coeficientes reportados para uma 

comparação direta da magnitude dos efeitos marginais de cada variável nos diferentes 

modelos. Como pode ser visto em Wooldridge (2002), o efeito marginal de cada variável é 

dado por β
β

×
∂

+∂
X

)cX(G
, dependendo, portanto, do valor da própria covariada X e do efeito 

específico c. A análise aqui empreendida ficará restrita à significância e direção dos efeitos 

das variáveis envolvidas. 

De forma geral, há consonância nos resultados reportados. Em primeiro lugar, as variáveis 

indicadoras de concorrência bancária parecem mostrar que a estrutura de mercado é menos 

importante neste caso que no da turbulência bancária, analisada na seção anterior. Apenas a 

dimensão de distribuição de renda (Gini) mostrou-se associada, de forma estatisticamente 

significante, a uma menor probabilidade de um dado município tornar-se absorvedor de 

recursos. Aumentos neste indicador apontam para a impossibilidade de segmentação de 

mercado e, portanto, maior concorrência. Assim, este resultado nos diz que sistemas bancários 

caracterizados por mais concorrência estariam associados, na média, por operações de 

empréstimos vis-à-vis as de captação de recursos. 

Com relação aos controles, há indícios de que a especialização agrícola (Agricultura) estaria 

associada a menores níveis de absorção de recursos, podendo, tal fato, refletir a intervenção 

governamental de direcionamento de crédito rural. Na mesma direção é a relação encontrada 

para o índice de desenvolvimento humano (IDH). A variável dummy indicativa de capital, por 

sua vez, apresenta coeficiente positivo e significativo, mostrando o importante papel exercido 

pelas capitais brasileiras na captação de recursos. 

Por último, resta tratar da variável PIB, única a apresentar ambigüidade entre os modelos 

estimados. Como pode ser visto, o estimador de efeitos fixos no modelo Logit para o 

coeficiente associado a esta variável é positivo e significante, ao passo que os estimadores de 
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efeitos aleatórios nos modelos Probit e Logit apontam para o sentido contrário. Diante desta 

contradição, ficaremos com a inferência permitida pelo estimador de efeitos fixos. Conforme 

esclarecido em Wooldridge (2002), os modelos com efeitos aleatórios sofrem de um 

problema, que é estimar simultaneamente os vetores ß e c. Segundo este autor, para T fixo e 

n? 8 , este procedimento pode resultar em severo viés. O mesmo viés44 não afetaria o 

estimador de efeitos fixos, pois este não requer a estimação do vetor c. Dessa maneira, 

ficamos com a interpretação de que a operação de absorção de recursos está associada a 

localidades mais ricas.  

Assim como na análise da taxa de turbulência bancária, uma amostra com as microrregiões 

brasileiras foi construída para atestar-se a robustez dos resultados acima. Os motivos que nos 

levam a esta tentativa, assim como os procedimentos utilizados na construção das variáveis, 

são os mesmos apresentados na seção anterior. 

Os resultados das regressões para as 544 microrregiões brasileiras detentoras de agências 

bancárias podem ser vistas na tabela A3 dos anexos. De forma geral, as inferências realizadas 

com os dados municipais se repetem. A exceção fica por conta da variável Agricultura, que 

não apresenta significância estatística na nova amostra. 

Uma qualificação merece destaque a respeito da variável PIB. Enquanto a estimativa com 

efeitos fixos mostrou-se não-significante estatisticamente, os modelos com efeitos aleatórios 

trazem, nessa nova amostra, um coeficiente positivo e significativo. Ou seja, com o sinal 

contrário ao obtido com estes estimadores na amostra municipal. Esta mudança pode estar 

associada à significativa redução da extensão cross-section na nova amostra. Uma vez 

reduzida esta potencial fonte de viés, seria possível obter o sinal correto para os coeficientes 

estimados, indicando que a rede bancária capta relativamente mais recursos nas localidades 

mais ricas do país. 

 

3.3.3.3 A questão da dependência espacial 

Um problema associado à análise empreendida até o momento é a desconsideração das 

eventuais influências exercidas pelo espaço na modelagem econométrica. Antes de incorporar 

                                                                 
44 Pode ser argumentado que as conclusões anteriores sofreriam deste mesmo viés, o que, de fato, é verdadeiro. 
No entanto, o modelo de efeitos fixos não oferece melhor indicação da relação entre as variáveis. Sem esta 
informação, o melhor que temos a fazer é tomar a informação dada pelos modelos com efeitos aleatórios como 
guia de nossa inferência. 



 

 

149 

de forma sistemática a questão dos efeitos espaciais, é útil destacar que uma classe de 

fenômenos espaciais é controlada por meio da modelagem logística realizada na seção 

anterior.  

Da mesma maneira que esta forma funcional elimina os efeitos individuais não-observados e 

fixos ao longo tempo, há, ainda, a exclusão de qualquer dependência espacial que se 

mantenha temporalmente constante. Assim, uma possível representação deste controle 

espacial pode ser obtida por meio de uma ampliação da expressão (21): 
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,                                                           (28) 

onde 1{z} é uma função indicadora tomando valor igual a 1, na ocorrência do evento z, e 0, 

caso contrário. Além disso, ),0(N~u 2
it σ  e W é uma matriz de vizinhança, tal como 

discutido na seção 3.2.3.1 deste capítulo. Além disso, ptt1tt XX,Y,E L∗  são vetores n×1, 

trazendo a dimensão cross-section no instante t dos elementos de pitit1itit xx,y,e L∗ , 

respectivamente. 

A função )XX,Y,E,W(f ptt1tt L∗  é uma combinação qualquer dos erros, da variável 

dependente e das explicativas, defasados espacialmente conforme o critério de vizinhança 

implícito na matriz de vizinhança W. Esta função estabelece o padrão de dependência espacial 

que buscamos incorporar ao problema.  

A respeito da dependência espacial controlada pela função logística, é preciso pensar em uma 

classe de modelos, cuja relação funcional seja dada desde o primeiro instante do tempo: 

)XX,Y,E,W(f)XX,Y,E,W(f 0p1000ptt1tt LL ∗∗ = .  

Como exemplos, podemos propor os processos: 

(i) ∑=∗

j
0iij0p1000 ew)XX,Y,E,W(f L  

(ii) ∑ ∗∗ =
j

0iij0p1000 yw)XX,Y,E,W(f L  
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(iii) ∑∑∑ +++= ∗∗

j
0piij

j
0piij

j
0iij0p1000 xwxwyw)XX,Y,E,W(f LL  

(iv) ∑∑ += ∗∗

j
0iij

j
0iij0p1000 ewyw)XX,Y,E,W(f L  

Os processos sugeridos em (i), (ii), (iii) e (iv) constituem-se de uma classe degenerada dos 

modelos SEM, SAR, SDM e SAC descritos na primeira parte deste capítulo. O ponto-chave 

desta ilustração é o fato dos efeitos espaciais serem dependentes apenas da estrutura de 

correlação espacial no instante inicial. Supondo uma distribuição logística para uit, como em 

(24), uma variável explicativa e t=1,2 é fácil ver que: 







−−===

−===
∗

∗

βΛ

βΛ

)xx(1))XX,Y,E,W(f;1n;c;x;x/1y(P

)xx())XX,Y,E,W(f;1n;c;x;x/1y(P

1i2i0p1000ii2i1i1i

1i2i0p1000ii2i1i2i

L

L
                            (29) 

A expressão acima replica exatamente as probabilidades (26) e (27) usadas para o cálculo da 

função de verossimilhança, tal como discutido anteriormente. Portanto, o modelo logístico 

para dados em painel, apresentado anteriormente, é robusto à presença de dependência 

espacial na forma descrita pela expressão (28). 

Pode-se argumentar que o controle espacial possibilitado por este modelo é de pouca 

utilidade, uma vez que é necessária a constância no tempo para a sua captação. Trata-se, de 

fato, de uma classe muito restritiva de processo espacial – herdada e estática temporalmente – 

e que deve ser, desta forma, estendida em modelos mais abrangentes. 

O problema é que, ao contrário do exercício realizado na primeira parte deste capítulo, pouca 

literatura trata da dependência espacial em modelos binários em painel. A este respeito, 

podemos citar os trabalhos de Pinkse, Shen e Slade (2004) e Kakamu e Wago (2005)45. 

Pinkse, Shen e Slade (2004) realizam uma análise das estratégias de abertura e fechamento 

das minas de cobre canadenses, à luz da teoria de opções reais. Para tanto, os autores propõem 

um estimador de momentos generalizados para um modelo Probit dinâmico, cujas decisões 

binárias são temporalmente dependentes na presença de efeitos individuais não-observados 

                                                                 
45 Para dados em cross-section, há maior disponibilidade de trabalhos, sendo possível citar as contribuições de 
McMillen (1992) e LeSage (1999), cujas abordagens utilizadas estendem a idéia básica dos modelos binários 
com estrutura dinâmica temporalmente [Albert e Chib (1993), Chib (1992) e Wei (1999)]. Os trabalhos de 
Pinkse, Shen e Slade (2004) e Kakamu e Wago (2005), de forma semelhante, basearam-se nas abordagens 
dinâmicas para modelos binários em painel [Honoré e Kyriazidou (2000), para uma resenha ver Hsiao (2003)]. 
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fixos. Neste contexto, é introduzida uma correção para dependência espacial nas equações de 

momentos, o que gera parcos resultados em relação à ausência de quaisquer controles. 

Por sua vez, o trabalho de Kakamu e Wago (2005) empreende uma estrutura Bayesiana para a 

modelagem dos ciclos de negócios em subprefeituras japonesas. Neste intento, os autores 

propõem um esquema de simulação da distribuição a posteriori, por meio do Método de 

Monte Carlo em Cadeias de Markov (MCMC), resultante da combinação de distribuições a 

priori não informativas e uma função de verossimilhança para (28), em que  

∑ ∗∗ =
j

itijptt1tt yw)XX,Y,E,W(f L . 

Tendo estes exemplos em vista, pode-se inferir a ausência de uma tradição na literatura 

econométrica para o tratamento da dependência espacial em um contexto de modelos binários 

com dados em painel. Tirando proveito desta prerrogativa, será adotado um procedimento 

alternativo à modelagem de resposta binária até aqui explorada. Dessa maneira, a alternativa 

escolhida são os modelos lineares apresentados na primeira parte deste capítulo, considerando 

a modelagem da variável contínua dada por (26), fazendo uso dos resultados obtidos na seção 

anterior como guia para as variáveis relevantes a serem consideradas. 

 

3.3.3.4 Uma modelagem alternativa para a absorção de recursos 

Esta seção propõe uma abordagem alternativa para absorção líquida de recursos que incorpore 

explicitamente a questão da dependência espacial. Para tanto, a modelagem econométrica 

introduzida na seção 3.2.3.1 será utilizada para o estudo da variável contínua de absorção de 

recursos, em contrapartida ao indicador de absorção analisado na seção anterior. 

Assim, parte-se de uma versão contínua para a equação binária, descrita em (20), e da 

consideração de uma função de dependência espacial )XX,Y,E,W(f ptt1tt L , tal como 

tratado acima. Mantendo a notação utilizada até aqui, o modelo torna-se: 
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Por meio do modelo (30), a absorção líquida recursos será analisada sob um arcabouço de 

dados em painel, em que os efeitos específicos e não-observáveis dos municípios brasileiros 

são explicitamente considerados. Além disso, os efeitos espaciais de vizinhança são 

incorporados na forma da função de dependência )XX,Y,E,W(f ptt1tt L . 

Uma importante referência a respeito dos modelos espaciais em painel é Elhorst (2003). Este 

autor realiza um esforço de consolidação taxonômica das especificações mais populares, 

assim como das principais técnicas de estimação destes modelos. Para os nossos propósitos, é 

importante resgatar a constatação feita pelo autor de que a estratégia mais utilizada para 

estimar os parâmetros dos modelos espaciais em painel é a eliminação dos termos de efeitos 

fixos, ci, por meio de alguma transformação da equação estrutural, e a subseqüente estimação 

do modelo transformado.  

O método sugerido por Elhorst (2003) é a eliminação dos efeitos fixos através da 

transformação das variáveis componentes do modelo como desvios em relação às suas médias 

temporais. Este procedimento é equivalente à inclusão de variáveis dummy individuais, que 

dariam as estimativas para os parâmetros de efeitos específicos. Tal abordagem, que utiliza 

variáveis dummy para controlar os efeitos fixos é empregada, por exemplo, em Chagas (2004) 

e Azzoni e Silveira-Neto (2005). Um problema que surge desta opção são os parâmetros 

incidentais, que levam à inconsistência das estimativas dos efeitos fixos, ci, quando T é fixo e 

∞→N  [Wooldridge (2002)]. A despeito disto, os estimadores para os demais parâmetros do 

modelo podem ser obtidos de maneira consistente, o que torna este procedimento atraente 

para casos onde o interesse se concentra nos coeficientes β’s e não nos efeitos fixos. 

No presente caso, em que t = 1,2, a técnica de tirar desvios em relação às médias é 

numericamente equivalente ao procedimento de tomar as primeiras diferenças das variáveis 

consideradas no modelo [Wooldridge (2002)]. Similarmente, os coeficientes {β1,..., βp} 

podem ser estimados de forma consistente, recorrendo a uma versão transformada de (30). 

Assim, sob a hipótese de que a função f(.) seja linear em seus parâmetros, temos: 

it
j

pitij
j

it1ij
j

itij
j

itijpitpit11it u)xwxw,yw,ew(fxxy ∆∆∆∆∆∆β∆β∆ ++++= ∑∑∑∑ LL  

Uma vez eliminados os efeitos fixos, seguiremos com os modelos de dependência espacial 

apresentados na primeira parte deste capítulo, propondo três especificações distintas para a 
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função )XX,Y,E,W(f ptt1tt L . As equações de estimação para os modelos espaciais na 

primeira diferença são:  

(i) SEM: 

it
j

itijpitpit11it ewxxy ξ∆λ∆β∆βθ∆ +++++= ∑L   

(ii) SAR: 

it
j

itijpitpit11it ywxxy ξ∆ρ∆β∆βθ∆ +++++= ∑L                           

(iii) SDM: 

it
j

pitijp
j

it1ij1
j

itijpitpit11it xwxwywxxy ξ∆α∆α∆ρ∆β∆βθ∆ ++++++++= ∑∑∑ LL                          

Onde θ é um termo de constante e itit u∆ξ = ~ )2,0(N 2σ  são os resíduos transformados da 

regressão. Além disso, as matrizes espaciais, W, apresentadas acima, seguem o mesmo padrão 

de proximidade definido na seção 3.2.3.3 e que foi empregado em toda a primeira parte deste 

capítulo. 

Ë importante ressaltar que esta transformação empreendida no modelo torna possível a 

identificação dos parâmetros associados apenas às explicativas com variação no tempo. Desta 

forma, o conjunto de variáveis a ser utilizado no entendimento da absorção líquida de recursos 

fica limitado a PIB, Diversificação, Agências/Área e Agricultura. 

A estratégia de estimação destes modelos em painel segue a descrição realizada na primeira 

parte deste capítulo. Assim, começamos com a estimativa do modelo MQO e o teste I de 

Moran relativo aos resíduos desta regressão, apresentados na tabela 12. Como pode ser 

verificado, a hipótese nula de não ocorrência de autocorrelação espacial é rejeitada por este 

teste.  

Desta forma, iniciamos a modelagem desta dependência espacial com a inclusão da variável 

de absorção espacialmente defasada no modelo SAR. Mais uma vez, parece haver indícios de 

persistência da autocorrelação espacial, conforme atestado pela estatística LM-SAR reportada 

na tabela 12. 
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Tabela 12 
Determinantes da abs orção líquida de recursos, 2003 e 2002 

 Modelo utilizado1 

Variáveis explicativas2 MQO SAR 
ρ  0,817 

(0,000) 
PIB -1,075 

(0,012) 
-1,051 

 (0,023) 
Diversificação 2,016 

(0,044) 
1,926 

(0,072) 
Agências/Área -0,106 

(0,882) 
-0,048 
(0,946) 

Agricultura 0,096 
(0,699) 

0,096 
(0,698) 

Teste Moran-I 4,668 
(0,000) 

 

Teste LM-SAR  20,670 
(0,000) 

No. Observações 3.205 3.205 
R2 ajustado 0,001 0,007 

Log-Verossimilhança -7.580,40 -7.574,15 
Teste de restrições (χ2):  

H0: Variáveis explicativas não-
significantes 

 
16,60 

(0,000) 

 
80,82 

(0,000) 

Nota: P-valor entre parênteses. 
1 Todos os modelos foram estimados com uma constante não reportada na 
tabela acima.  
2 Variáveis dependente e explicativas transformadas pela primeira diferença 
do logaritmo natural. 

 

Dando continuidade ao procedimento, realizamos a ampliação dos controles espaciais, 

estimando o modelo SDM e, em seguida, propondo uma forma particular de dependência 

espacial, como definido no modelo SEM (tabela 13). Assim como ocorrido nas regressões na 

primeira parte deste capítulo, as variáveis explicativas espacialmente defasadas não são 

suficientes para eliminar a autocorrelação espacial, tal como aponta o teste I de Moran 

reportado para o modelo SDM. Alternativamente, para o modelo SEM, os testes assintóticos 

(Wald, LM e LR) para a comparação desta modelagem com a regressão de MQO confirmam a 

dependência espacial nos resíduos deste último modelo. 

Dentre os resultados obtidos, três evidências devem ser destacadas. Em primeiro lugar, a 

despeito de nossas precauções acerca dos eventuais efeitos de uma dependência espacial não 

especificada nas regressões, há grande similaridade nas estimativas derivadas dos vários 

modelos utilizados. 
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Tabela 13 
Determinantes da absorção líquida de recursos, 2003 e 2002 

 Modelo utilizado1 

Variáveis explicativas2 SDM SEM 
? 0,782 

(0,000) 
 

?  0,820 
(0,000) 

PIB -1,060 
(0,032) 

-1,070 
(0,025) 

Diversificação 1,498 
(0,177) 

1,814 
(0,096) 

Agências/Área 0,194 
(0,817) 

0,018 
(0,980) 

Agricultura 0,074 
(0,775) 

0,085 
(0,732) 

   
Localidades Vizinhas   

   
PIB -2,068 

(0,696) 
 

Diversificação 16,857 
(0,202) 

 

Agências/Área -3,935 
(0,622) 

 

Agricultura 1,716 
(0,676) 

 

Teste Moran-I 2,328 
(0,020) 

 

Teste de Wald  16,736 
(0,000) 

Teste LM  14,078 
(0,000) 

Teste LR  12,174 
(0,000) 

No. Observações 3.205 3.205 
R2 ajustado 0,004 0,004 

Log-Verossimilhança -7.572,8 -7.574,4 
Teste de restrições (χ2):  

H0: Variáveis explicativas não-
significantes 

 
233,14 
(0,000) 

 
20,79 

(0,000) 

Nota: P-valor entre parênteses. 
1 Todos os modelos foram estimados com uma constante não reportada na 
tabela acima.  
2 Variáveis dependente e explicativas transformadas pela primeira diferença 
do logaritmo natural. 

 

Ainda assim, deve ser mencionada a expressiva persistência espacial presente nos modelos 

bancários testados neste trabalho, na forma dos parâmetros ρ e λ. De fato, os atributos locais 

de absorção líquida de recursos (assim como no caso da turbulência), dentro da estratégia de 

atuação bancária, parecem fazer sentido apenas quando considerados os eventos relacionados 

ao sistema bancário de seus municípios vizinhos. Mais uma vez, podem ser levantados 
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argumentos de economias de escala na atuação bancária intermunicipal para justificar tal 

dependência entre as localidades. 

Das variáveis incluídas nos modelos, apenas duas aparecem de forma estatisticamente 

significantes para a determinação da absorção líquida de recursos: PIB e Diversificação.  

Para o caso do PIB, a evidência é de uma atuação concentradora, no sentido de que os 

municípios mais pobres seriam eminentemente captadores de recursos bancários. As 

localidades de maior renda, por outro lado, seriam caracterizadas por menores absorções 

líquidas de recursos. 

Com respeito à Diversificação da economia, os indícios levantados vão em direção do 

estabelecimento de uma relação causal positiva desta variável para a absorção líquida de 

recursos. A evidência, neste caso, é menos robusta em termos estatísticos, já que a relevância 

estatística desta variável no modelo SDM só pode ser considerada a um nível de 17% de 

significância. Se tomarmos o grau de diversificação econômica como uma medida do 

potencial de monopolização da demanda por recursos, esta evidência destaca a competição do 

sistema bancário como um fator de estímulo às operações de empréstimos direcionados à 

localidade, em contrapartida à captação bancária. 

É importante mencionar que tal conjectura também encontra suporte empírico no trabalho 

realizado por Fonseca (2005). Segundo o autor, a explicação para este fenômeno está nos 

problemas informacionais e de monitoramento que os bancos têm de enfrentar ao emprestar 

recursos e que não estão presentes na recepção de depósitos. Um corolário desta assimetria na 

rotina dos bancos é que regiões dotadas de maior competição bancária tendem a se beneficiar 

com menores tarifas cobradas sobre os empréstimos e maiores volumes de recursos 

emprestados, embora não haja os mesmos efeitos sobre as taxas pagas e os volumes captados 

nestas regiões. 

Desta forma, tal como no caso do PIB, parece haver um comportamento concentrador por 

parte do sistema bancário brasileiro, em que ocorreria uma migração de recursos vindos das 

localidades dotadas de menor competição bancária para aquelas com maior concorrência entre 

seus bancos. 

Assim como nos exercícios anteriores, foi construída uma amostra contendo as microrregiões 

brasileiras, com o objetivo de se alcançar maior representatividade. Tal fato pode ser 
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considerado, uma vez que este recorte amostral incorpora as situações em que os municípios 

não dotados de agências realizam suas operações bancárias em localidades vizinhas. 

A análise desta amostra revela um fato interessante relacionado à dependência espacial no 

processo de absorção de recursos bancários. Conforme aponta o teste I de Moran, reportado 

na tabela A5 do anexo estatístico, não parece haver evidências de autocorrelação espacial nos 

resíduos da regressão de MQO. Mesmo quando incluímos a variável de absorção 

espacialmente defasada, como mostra o modelo SAR, o coeficiente autoregressivo estimado 

não apresenta significância e tampouco há evidência de autocorrelação espacial nos resíduos, 

atestado pela estatística LM-SAR. Ou seja, a agregação dos municípios em microrregiões 

elimina a dependência espacial que parece caracterizar o processo bancário de captação de 

recursos nestas localidades. 

Os resultados para a regressão de MQO mostram, conforme apontado anteriormente, a 

significância estatística, além da relação causal positiva da variável de renda e negativa da 

variável de diversificação econômica na determinação da taxa de absorção líquida de 

recursos. 

 

3.4 Considerações Finais 

 

Partindo de conceitos estabelecidos nas áreas de Organização Industrial e Economia do 

Trabalho, o presente trabalho propôs duas novas medidas para a caracterização do setor 

bancário. Em primeiro lugar, foi sugerido um indicador para o nível de intermediação 

bancária em uma dada localidade. Tal medida considera o fluxo bruto de entrada e saída de 

recursos no local e é denominada taxa de turbulência bancária. 

Analisando os dados para o Brasil, pôde ser verificado que a distribuição da turbulência 

bancária nos municípios é extremamente assimétrica à direita. Este resultado indica a 

presença de uma maioria maciça de municípios com baixíssimos níveis de turbulência 

bancária e algumas localidades dotadas de uma intermediação bancária relativamente elevada. 

Por outro lado, o estudo econométrico aqui empreendido permitiu associar a taxa de 

turbulência principalmente com nível de renda e concorrência bancária. 
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A segunda medida é denominada taxa de absorção líquida de recursos e trata da entrada de 

recursos relativamente aos empréstimos realizados na localidade. Refere-se, portanto, ao fluxo 

líquido de entrada e saída de recursos em um local. 

Os resultados mostram que o sistema bancário no Brasil pode ser caracterizado 

majoritariamente pelas operações de captação, ou entrada de recursos. Dentre as regiões 

brasileiras, os dados indicam a região Sudeste como a principal captadora do país. Os 

exercícios econométricos realizados permitiram associar a captação líquida de recursos 

principalmente com a renda da localidade e, em menor medida, com a concentração do setor 

bancário local. 

Segundo estas evidências, o sistema bancário brasileiro tem sido marcado por uma atuação 

assimétrica e concentradora de recursos. Esta caracterização emerge, em primeiro lugar, de 

um sistema bancário extremamente concentrado espacialmente, cuja turbulência bancária é 

função crescente do nível de renda. Agravando este quadro, está o fato de ser a absorção 

líquida de recursos realizada em localidades de menor renda, em contrapartida às mais ricas, 

onde a atuação seria predominantemente emprestadora de recursos. 

Estes resultados têm importantes implicações de política econômica. O Brasil, que apresenta 

uma enorme desigualdade de renda, se caracteriza ainda por uma pronunciada assimetria no 

nível da intermediação bancária. A significativa dependência espacial e em relação à renda da 

localidade verificada nos dados tendem a agravar este quadro. Estes aspectos chamam a 

atenção para o papel do governo em promover a concorrência entre os bancos, fator que 

poderia incentivar o aumento da intermediação bancária, sobretudo, por meio de incrementos 

nas operações de empréstimos, ou saída de recursos.  
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3.6 Anexo 

3.6.1 Resultados com microrregiões brasileiras 

 
 

Tabela A1 
Determinantes da turbulência bancária, 2003 

Matriz de distância W1 e W2 
 Modelo utilizado1 

Variáveis explicativas2 SAC 
? -1.184 

(0.000) 
? 0.566 

(0.000) 
PIB 1.257 

(0.000) 
Diversificação -1.241 

(0.000) 
Gini 2.441 

(0.000) 
Agências/Área 0.286 

(0.000) 
Agricultura 0.100 

(0.000) 
IDH 2.713 

(0.000) 
Capital -0.460 

(0.671) 
Dummy Região Sim 

No. Observações 3.224 
R2 ajustado 0.729 

Log-Verossimilhança -1.907,567 
Nota: P-valor entre parênteses. 
1 Todos os modelos foram estimados com uma constante não reportada na 
tabela acima.  
2 Variáveis dependente e explicativas transformadas pelo logaritmo natural, 
com exceção das dummies de capital e região. 
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Tabela A2 
Determinantes da turbulência bancária, 2003 

 Modelo utilizado1 

Variáveis explicativas2 MQO SAR SDM SEM SAC3 

?  -0,247 
(0,000) 

0,529 
(0,054) 

 -0,365 
(0,000) 

?    0,640 
(0,000) 

0,214 
(0,000) 

PIB 0,398 
(0,000) 

0,399 
(0,000) 

0,402 
(0,000) 

0,404 
(0,000) 

0,419 
(0,000) 

Diversificação -0,338 
(0,035) 

-0,373 
(0,016) 

-0,386 
(0,013) 

-0,362 
(0,019) 

-0,456 
(0,016) 

Gini 0,556 
(0,092) 

0,529 
(0,091) 

0,382 
(0,274) 

0,516 
(0,067) 

0,425 
(0,194) 

Agências/Área 0,880 
(0,000) 

0,901 
(0,000) 

0,885 
(0,000) 

0,880 
(0,000) 

0,899 
(0,000) 

Agricultura -0,010 
(0,705) 

-0,009 
(0,735) 

-0,069 
(0,023) 

-0,021 
(0,433) 

-0,021 
(0,431) 

IDH 1,911 
(0,000) 

2,142 
(0,000) 

1,840 
(0,000) 

1,801 
(0,000) 

1,951 
(0,000) 

Capital 0,351 
(0,003) 

0,274 
(0,021) 

0,131 
(0,279) 

0,341 
(0,003) 

0,303 
(0,007) 

Dummy Região Sim Sim Sim Sim Sim 
Localidades Vizinhas      

PIB   -0,322 
(0,006) 

  

Diversificação   2,804 
(0,074) 

  

Gini   2,939 
(0,350) 

  

Agências/Área   -0,447 
(0,188) 

  

Agricultura   0,499 
(0,011) 

  

IDH   3,424 
(0,438) 

  

Capital    -7,233 
(0,002) 

  

Dummy Região   Sim   
Teste Moran-I 3,687 

(0,000) 
 2,398 

(0,016) 
  

Teste LM-SAR  18,581 
(0,000) 

   

Teste de Wald    4,196 
(0,040) 

 

Teste LM    4,227 
(0,039) 

 

Teste LR    4,221 
(0,039) 

 

No. Observações 544 544 544 544 544 
R2 ajustado 0,926 0,927 0,929 0,927 0,931 

Log-Verossimilhança -144,02 -140,83  -120,25  -141,86  181,34  
Teste de restrições (χ2): 

H0: Variáveis explicativas 
não-significantes 

 
2.933,2 
(0,000) 

 
3.275,9 
(0,000) 

 
3.253,9 
(0,000) 

 
3.025,8 
(0,000) 

 

Nota: P-valor entre parênteses. 
1 Todos os modelos foram estimados com uma constante não reportada na tabela acima.  
2 Variáveis dependente e explicativas transformadas pelo logaritmo natural, com 
exceção das dummies  de capital e região. 
3 Modelo utilizado para o teste LM nos resíduos do modelo SAR. 
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Tabela A3 

Determinantes da absorção líquida de recursos, 2002 e 2003 
 Modelo utilizado1 

Variáveis explicativas2 Probit:  
Efeito Aleatório 

Logit:  
Efeito Aleatório 

Logit: 
Efeito Fixo 

PIB 0,795 
(0,000) 

1,454 
(0,000) 

-3,507 
(0,494) 

Diversificação 0,016 
(0,988) 

0,265 
(0,894) 

5,477 
(0,417) 

Gini -16,377 
(0,000) 

-28,844 
(0,000) 

-- 

Agências/Área -0,062 
(0,671) 

-0,087 
(0,731) 

-0,681 
(0,152) 

Agricultura -0,007 
(0,966) 

0,043 
(0,871) 

2,198 
(0,122) 

IDH -6,099 
(0,038) 

-10,764 
(0,027) 

-- 

Capital 3,628 
(0,001) 

6,311 
(0,002) 

-- 

Dummy Região Sim Sim -- 
Dummy Ano Sim Sim Sim 

No. Observações 1.088 1.088 106 
Log-Verossimilhança -403,987 -404,168 -18,573 

Teste de restrições (χ2): 
H0: Variáveis explicativas 

não-significantes 

 
80,59 

(0,000) 

 
68,83 

(0,000) 

 
36,33 

(0,000) 
Nota: P-valor entre parênteses. 
1 Todos os modelos foram estimados com uma constante não reportada na tabela 
acima, com a exceção do modelo com efeitos fixos. 
2 Variáveis dependente e explicativas transformadas pelo logaritmo natural, com 
exceção das dummies  de capital, região e ano. 

 

Tabela A4 
Determinantes da absorção líquida de recursos, 2003 e 2002 

Matriz de distância W1 e W2 
 Modelo utilizado1 

Variáveis explicativas2 SAC 
? -0,309 

(0,133) 
? 0,421 

(0,000) 
PIB -0,508 

(0,278) 
Diversificação 0,470 

(0,656) 
Agências/Área -0,066 

(0,933) 
Agricultura 0,078 

(0,753) 
No. Observações 3.205 

R2 ajustado 0,070 
Log-Verossimilhança -5.653,6 

Nota: P-valor entre parênteses. 
1 Todos os modelos foram estimados com uma constante não reportada na 
tabela acima.  
2 Variáveis dependente e explicativas transformadas pelo logaritmo natural. 
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Tabela A5 
Determinantes da absorção líquida de recursos, 2003 e 2002 

Microrregiões 
 Modelo utilizado1 

Variáveis explicativas2 MQO SAR 
ρ  -0,107 

(1,000) 
PIB -3,966 

(0,001) 
-3,987 

 (0,001) 
Diversificação 8,163 

(0,000) 
8,165 

(0,000) 
Agências/Área 0,030 

(0,808) 
0,031 

(0,805) 
Agricultura -0,042 

(0,939) 
-0,046 
(0,932) 

Teste Moran-I 0,405 
(0,685) 

 

Teste LM-SAR  -0,291 
(1,000) 

No. Observações 544 544 
R2 ajustado 0,054 0,055 

Log-Verossimilhança -1.135,5 -1.135,5 
Teste de restrições (χ2):  

H0: Variáveis explicativas não-
significantes 

 
69,47 

(0,000) 

 
67,34 

(0,000) 

Nota: P-valor entre parênteses. 
1 Todos os modelos foram estimados com uma constante não reportada na 
tabela acima.  
2 Variáveis dependente e explicativas transformadas pelo logaritmo natural. 

 

 


