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RESUMO 

O nexo causal entre crédito rural e crescimento do produto agropecuário 
na economia brasileira 

 

O nexo causal entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico vem 
ganhando destaque na literatura desde o início dos anos 1990. As principais linhas teóricas 
nessa área buscam demonstrar qual a significância da relação e o sentido da causalidade, se 
houver. Causalidade unidirecional no sentido do desenvolvimento financeiro para o 
crescimento econômico, bicausalidade entre ambos, e causalidade reversa, no sentido do 
crescimento para o desenvolvimento financeiro, são as principais hipóteses testadas nas 
pesquisas empíricas. O presente trabalho de tese tem por objetivo avaliar o nexo causal entre 
crédito (como um indicador do desenvolvimento financeiro) e crescimento no setor 
agropecuário brasileiro. O crédito rural como proporção do PIB agropecuário cresceu 
substancialmente desde meados da década de 90, passando de 15,44% em 1996 para 65,24% 
em 2014.  Ao longo do período 1969-2014, a razão média anual entre crédito rural e PIB 
agropecuário foi de 43,87%. No mesmo período, o produto agropecuário cresceu em média 
3,76% ao ano. Questiona-se se no mercado rural o crédito causa o crescimento agropecuário, 
se ocorre causalidade reversa ou se se opera a hipótese de bicausalidade. Para avaliar o nexo 
causal entre essas duas variáveis econômica foram empregados quatro procedimentos 
metodológicos: teste de causalidade de Granger em uma representação VAR com a abordagem 
de Toda e Yamamoto, teste de causalidade de Granger em um modelo FMOLS (Fully Modified 
OLS), teste de causalidade de Granger em um modelo ARDL (Autoregressive-Distributed Lag) 
e teste de causalidade de Granger no domínio da frequência, com o uso do método de Breitung 
e Candelon. Os resultados mostram de forma uniforme a presença de causalidade unidirecional 
do crédito rural para o crescimento do produto agropecuário. Causalidade reversa, no sentido 
do crescimento agropecuário para o crédito rural, não foi detectada de forma significativa em 
nenhum dos quatro métodos empregados. A não detecção de bicausalidade pode ser uma 
evidência do impacto da forte política de subsídio governamental ao crédito rural. A decisão do 
Governo quanto ao montante anual de crédito rural disponível a taxas de juros subsidiadas pode 
estar impedindo que o desempenho do setor, medido pela sua taxa de crescimento, exerça uma 
influência significativa na dinâmica do crédito rural. Os resultados também abrem a 
possibilidade a testar a hipótese de exogeneidade do crédito rural, o que seria uma extensão 
direta dos resultados obtidos.          

 

Palavras-chave: Granger causalidade; Crédito rural; Crescimento agropecuário; Séries 
temporais  
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ABSTRACT 

The credit and growth nexus in Brazilian agricultural sector 

 
The finance and growth nexus has gained great attention in economic literature since 

the early 1990s. The main theoretical lines in this area try to demonstrate if the relationship 
between financial development and economic growth is significant, and what is the direction 
of causality, if any. Causality running from financial development to economic growth, bi-
causality, and reverse causality, from finance to economic growth, are the main hypotheses 
tested in empirical research. This thesis aims to assess the causal link between credit (as an 
indicator of financial development) and growth in Brazilian rural sector. The ratio of rural credit 
to agricultural GDP has grown substantially since the mid-90s, going from 15.44% in 1996 to 
65.24% in 2014. Over the period 1969-2014, the ratio of rural credit to agriculture GDP was 
43.87% on average. In the same period, agricultural GDP grew 3.76% on average per year. We 
question whether there is causality running from rural credit to agricultural growth, if reverse 
causality occurs or if the bi-causality hypothesis operates in Brazilian rural market. To evaluate 
the causal link between these two economic variables, four methodological procedures were 
employed: Granger causality test in a VAR framework using Toda and Yamamoto approach, 
Granger causality test in a FMOLS (Fully Modified OLS) model, Granger causality test in an 
ARDL (Autoregressive Distributed-Lag) model and Granger causality test in the frequency 
domain, using Breitung and Candelon method. The results uniformly show the presence of 
causality running from rural credit to agricultural growth. Reverse causality, from agricultural 
growth to rural credit, was not significantly detected in any of the four methods. The failure to 
detect bi-causality may be an evidence of the impact of government’s subsidy policy on rural 
credit. The government's decisions on the annual amount of rural credit available at subsidized 
interest rates may be preventing the sector’s performance, as measured by its growth rate, to 
significantly influence the dynamics of rural credit. The results also open the possibility to test 
the exogeneity hypothesis of rural credit. 
 

 

Keywords: Granger causality; Rural Credit; Agricultural growth, Time series 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A concessão de crédito rural no Brasil vem crescendo continuamente ao longo da última 

década. O financiamento total concedido a produtores e cooperativas, incluindo agricultura 

familiar, cresceu de forma contínua em termos nominais a cada ano-safra (de julho do ano t  a 

junho do ano 1t + ) entre 1999 e 2015, a uma taxa média de 17,99% por ano-safra. Em termos 

reais (IGP-DI), o crédito obtido pelos agricultores cresceu em média 9,27% por ano-safra nesse 

período. O PIB da agropecuária, por sua vez, cresceu em média 11,16% em termos nominais e 

2,95% em termos reais por ano-safra entre 1999 e 2015. Como resultado, o valor concedido de 

crédito rural como proporção do PIB da agropecuária aumentou de 23,96% no ano-safra 

1999/2000 para 58,60% no ano-safra 2014/2015. 

O Plano Agrícola e Pecuário, ou Plano Safra, é o instrumento de política do Governo Federal 

para a concessão de crédito aos agricultores. O Plano Safra 2014/2015, que abrange o período de 

julho de 2014 a junho de 2015, disponibilizou um montante de R$ 156,1 bilhões à agricultura 

empresarial, via linhas de custeio, comercialização e investimento, e mais R$ 24,1 bilhões para a 

agricultura familiar, via Pronaf, totalizando R$ 180,2 bilhões de recursos programados para o 

financiamento rural. O Plano Agrícola e Pecuário 2015/2016 destinará R$ 187,7 bilhões à 

agricultura empresarial, e R$ 28,9 bilhões para a agricultura familiar, totalizando um aumento de 

20,20% na oferta de recursos. Do ano-safra 1999/2000 ao ano-safra 2014/2015, a taxa de 

crescimento média anual dos recursos programados para o crédito rural foi de 22,57% em termos 

nominais, e 13,51% em termos reais (IGP-DI). 

Parte dos recursos destinados ao crédito rural conta com subvenção governamental por meio 

do mecanismo de equalização das taxas de juros (ETJ). A ETJ consiste em repasses do Tesouro 

Nacional a bancos oficiais e cooperativas no intuito de reduzir a taxa de juros cobrada nos 

contratos de crédito rural. O Governo também se utiliza de instrumentos legais, como as 

exigibilidades bancárias sobre os depósitos à vista e sobre a poupança rural, para fixar a taxa de 

juros do crédito rural abaixo da média do mercado. Os fundos constitucionais de financiamento 

regional constituem outra fonte de recursos por meio do qual Governo subsidia o crédito agrícola. 

É importante ressaltar que, dentre as medidas de ajuste fiscal anunciadas pelo Governo no dia 

14 de setembro de 2015, não houve proposta de redução na subvenção ao crédito rural, fato que 

não ocorreu com outros instrumentos de política agrícola, como a Política de Garantia de Preços 

Mínimos (PGPM), cuja proposta anunciada foi a redução em R$ 1,1 bilhão em subvenções. 
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A base teórica moderna sobre a importância do crédito para o crescimento e desenvolvimento 

econômico remonta à obra clássica de Joseph Schumpeter, de 1911, “A Teoria do 

Desenvolvimento Econômico”. Em sua tese, Schumpeter elucida o papel dos empresários como 

os principais agentes capazes de gerar desenvolvimento econômico através de inovações (no 

sentido schumpeteriano, desenvolvimento econômico como mudanças endógenas e descontínuas 

nos canais que geram o fluxo da renda, as quais alteram permanentemente o estado de equilíbrio 

previamente existente). O sistema econômico evolui através das ações empreendedoras 

inovativas, na busca por novas oportunidades de lucro; contudo, muitas vezes o empresário não 

dispõe do capital necessário para produzir novas combinações, o que o faz recorrer ao crédito 

(SCHUMPETER, 1983). Na realidade, Schumpeter defende a ideia de que os empresários são os 

agentes tipicamente devedores em uma economia de mercado, já que aqueles que desejam 

empreender não costumam poupar parar obter os meios necessários para se criar novas 

combinações. O crédito exerce um papel fundamental no ciclo de negócios ao ligar o desejo da 

atividade inovativa à efetiva criação de novos canais de produção. 

Na concepção schumpeteriana, os intermediários financeiros, por meio da sua capacidade de 

avaliar projetos e prospectar riscos, destinam crédito aos empresários com maior probabilidade 

de gerar novos produtos. Como os empresários são os principais atores no processo de 

desenvolvimento econômico, haveria um nexo causal entre o desenvolvimento do sistema 

financeiro e o crescimento econômico, onde a causalidade corre no sentido do primeiro para o 

segundo. 

O debate acadêmico sobre a relação entre crédito e crescimento econômico, que se seguiu 

após Schumpeter, desenvolveu-se em diversas linhas teóricas distintas no que toca à significância 

da relação e direção da causalidade.1 O escopo teórico se expandiu, e o crédito passou a ser 

analisado como um dentre vários componentes do sistema financeiro que potencialmente mantém 

um nexo causal com o crescimento econômico. A literatura se fundamenta na importância (ou 

não) do desenvolvimento financeiro, entendido, de forma mais ampla, como o aumento no 

volume, eficiência e acesso aos mais diversos serviços de intermediação financeira, incluindo as 

transações no mercado acionário. Não obstante, o nível de crédito é assumido como uma das 

principais proxy do desenvolvimento financeiro (LEVINE; ZERVOS, 1998). 

Dentre as linhas teóricas que analisam o nexo causal entre desenvolvimento financeiro e 

crescimento econômico, cinco ocupam espaço de destaque na literatura:  

                                            
1 Para uma resenha sobre a evolução do pensamento teórico e das aplicações empíricas sobre o nexo entre 
desenvolvimento financeiro e crescimento, ver Ang (2008). 
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i. O desenvolvimento das atividades de intermediação financeira como causador do 

crescimento; 

ii. O crescimento econômico como causador do desenvolvimento financeiro; 

iii. A bicausalidade entre desenvolvimento financeiro e crescimento; 

iv. O desaparecimento dos efeitos do desenvolvimento financeiro sobre o crescimento 

econômico a partir de certo estágio de crescimento do país (vanishing effects); 

v. O debate sobre o nível excessivo de intermediação financeira (too much finance), 

hipótese na qual o sistema financeiro apresenta um tamanho ótimo, que depende das 

características específicas de cada país, e sua contribuição sobre o crescimento 

econômico depende da distância em que se encontra do tamanho ótimo. A 

contribuição dos serviços de intermediação financeira sobre o crescimento 

econômico, via oferta de crédito, por exemplo, é positiva ao longo da trajetória do 

sistema financeiro até o seu nível ótimo, a partir do qual sua influência sobre o 

crescimento torna-se negativa. 

As hipóteses sobre a relação entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico vêm 

sendo sistematicamente testadas por um crescente número de estudos empíricos ao longo das 

últimas duas décadas. Concentrando-se no crédito como indicador do desenvolvimento 

financeiro, muitas pesquisas são capazes de identificar seu efeito positivo sobre o crescimento 

econômico, evidenciando ligações de curto e longo prazo. No entanto, os resultados dificilmente 

convergem para uma linha teórica única. Ao se avaliar os trabalhos publicados, fica claro que as 

estimativas do efeito do crédito sobre o crescimento econômico são bem sensíveis à estratégia 

empírica adotada. Especificação econométrica, forma funcional do modelo e janela temporal da 

amostra são alguns dos fatores determinantes para a diversidade de resultados encontrados. 

Além disso, os estudos se dividem entre aqueles que buscam estimar a relação de influência 

do crédito sobre o produto, e aqueles que buscam testar se há causalidade dinâmica entre essas 

variáveis, e qual o sentido. Testar a Granger causalidade entre crédito e crescimento econômico 

não só nos permite identificar a hipótese teórica mais plausível que se opera no local do 

experimento, i.e, se o crédito direciona o produto, se ocorre o reverso, ambos, ou se não há 

causalidade, mas também oferece suporte para advogar sobre as políticas voltadas ao mercado de 

crédito.  

As evidências para o Brasil, em nível agregado para as séries de crescimento e crédito, 

apontam, em geral, causalidade unidirecional no sentido do crédito para o produto real do país, 

ou bicausalidade entre ambos (DAL COLLE, 2010; MARQUES JR; PORTO JR, 2004; MATOS, 
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2002). Em menor nível de agregação, há também evidências de causalidade na direção do crédito 

para o produto dos estados brasileiros (ROCHA; NAKANE, 2007). Outra boa seleção de 

trabalhos produzidos por pesquisadores nacionais, embora não testem a causalidade no sentido 

Granger, obtêm estimativas de um impacto positivo e significativo do crédito sobre o crescimento 

econômico dos estados e municípios brasileiros (KROTH; DIAS, 2006; MISSIO; JAYME JR; 

OLIVEIRA, 2015; entre outros). Por outro lado, há estudos com painel de países que não 

detectam efeito significativo do crédito sobre o crescimento econômico, onde o Brasil faz parte 

da amostra (MHADHBI, 2014) 

Sensivelmente menor é o número de estudos que analisam o efeito do crédito rural sobre o 

produto agrícola nos países. Esse número se reduz ainda mais se o interesse for no nexo causal 

entre produto agrícola e crédito rural. Para o Brasil, apenas dois estudos com o objetivo de testar 

a Granger causalidade entre crédito rural e produto agropecuário foram detectados. Melo, 

Marinho e Silva (2013) testaram a Granger causalidade das séries agregadas de crédito rural e 

produto agropecuário em base trimestral, para o período 1995-2009, utilizando uma especificação 

VAR, e Cavalcanti (2008) testou a Granger causalidade em um painel formado pelos dados anuais 

de crédito rural e produção agropecuária de 5240 municípios no período 1999-2004. No primeiro, 

identificou-se bicausalidade entre o crédito rural e o PIB agropecuário do país. No segundo, 

identificou-se causalidade unidirecional do produto agropecuário municipal para o crédito rural 

de cada município.  

A identificação de causalidade entre crédito e crescimento é algo complexo e de intenso 

debate na literatura, pois envolve diferenças entre as ligações de curto e longo prazo dessas 

variáveis, além da possível não linearidade na relação. Entende-se que é possível avançar em 

termos da estratégia empírica, do período amostral e dos métodos de teste de causalidade na 

análise multivariada das séries temporais de crédito rural e PIB agropecuário, se comparado ao 

trabalho de Melo, Marinho e Silva (2013). Novos resultados, com técnicas mais robustas, e em 

linha com a abordagem empírica mainstream que avalia o nexo causal entre crédito e crescimento, 

poderão dar suporte à conclusão de bicausalidade, ou poderão ir em linha diversa, como na 

encontrada por Cavalcanti (2008). Ambos utilizam uma pequena janela temporal, se comparadas 

às janelas usualmente trabalhadas nos trabalhos da área desenvolvimento financeiro e 

crescimento (40 anos ou mais), o que já se torna um ponto de partida para, à priori, lançar dúvida 

nas conclusões dos referidos trabalhos. 

À luz da teoria sobre a relação entre desenvolvimento financeiro e crescimento, o presente 

trabalho de tese tem por objetivo testar o nexo causal entre o crédito rural e o crescimento do PIB 
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agropecuário do Brasil. Serão utilizados quatro diferentes métodos para testar a causalidade: teste 

de causalidade de Granger em uma especificação VAR com o uso do procedimento de Toda e 

Yamamoto (1995), teste de causalidade de Granger em curto e longo prazo em um modelo 

FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares), teste de causalidade de Granger em curto e 

longo prazo em um modelo ARDL (Autoregressive-Distributed Lag), e e teste de Granger 

causalidade para os ciclos do crédito rural e do produto agropecuário, com o uso do teste de 

Breitung e Candelon (2006).  

Por meio dessas quatro diferentes abordagens, objetiva-se obter maior robustez para a 

evidência (ou não) de causalidade. O teste de Breitung e Candelon (2006), em especial, testa a 

causalidade no domínio da frequência, o que permite identificar a existência de não linearidade 

no nexo causal entre crescimento agropecuário e crédito rural, isto é, se a direção e/ou 

significância do nexo causal modifica-se a depender da frequência analisada (baixa, média ou alta 

frequência). 

O Banco Central disponibiliza dados do crédito rural desde 1969, o que confere um bom 

período amostral para a aplicação dos testes de causalidade, em consonância com o usualmente 

observado nos trabalhos empíricos publicados nos mais importantes journals. Variáveis de 

controle para a economia agrícola do país podem ser obtidas no IBGE, ANFAVEA (Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Organização Mundial de Comércio, e no 

portal World Development Indicators (WDI) do Banco Mundial. 

As idiossincrasias do setor rural amplamente debatidas na literatura econômica fortalecem a 

motivação em se estudar o nexo causal entre crédito rural e crescimento agropecuário. A alta 

heterogeneidade entre os produtores agrícolas, seja no modelo de produção, tamanho, patrimônio 

líquido e localização geográfica, e a influência determinante das condições climáticas, são fatores 

que potencializam as assimetrias de informação (risco moral, seleção adversa) entre tomadores e 

emprestadores, gerando imperfeições no mercado de crédito rural distintas das encontradas em 

outros setores. As caraterísticas do setor rural elevam a expectativa média dos ofertantes de 

crédito quanto à possibilidade de default dos produtores. A dispersão geográfica e as assimetrias 

de informação quanto à capacidade produtiva e histórico de sucesso dos produtores elevam os 

custos de monitoramento e a necessidade de colateral. Como explicam Swinnen e Gow (1999), 

os custos de transação no mercado de crédito rural podem ser tão altos que o racionamento de 

crédito e elevadas taxas de juros acabam se tornando as respostas ótimas dos emprestadores aos 

problemas de assimetria de informação.  



 20 

As políticas governamentais de subsídio ao custo do empréstimo visam aliviar os elevados 

custos de transação e disseminar o crédito no mercado rural. O Plano Safra do Governo Federal 

justifica-se na medida em que o acesso ao crédito, em especial a pequenos e médios produtores, 

comprova-se essencial para a composição do produto no setor rural. A causalidade unidirecional 

do crédito rural para o produto agropecuário e a causalidade bidirecional são, portanto, as 

hipóteses a serem testadas. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma. O primeiro capítulo faz uma recapitulação 

do nexo teórico entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico, incluindo os 

principais estudos empíricos publicados recentemente nessa área. O segundo capítulo discute 

sobre o crédito rural no Brasil, e analisa de forma exploratória as séries de tempo de interesse 

para o presente estudo. O quarto capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que serão 

utilizados. O quinto capítulo realiza a análise de causalidade entre crédito rural e crescimento do 

produto agropecuário. Segue-se, em seguida, as considerações finais. 
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2 O NEXO CAUSAL ENTRE DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO E CRESCIMENTO 

ECONÔMICO: TEORIA E ESTADO DA ARTE 

 
Hugh Patrick, em seu trabalho intitulado Financial Development and Economic Growth in 

Underdeveloped Countries (PATRICK, 1966), classifica a causalidade no sentido intermediação 

financeira → crescimento econômico como a hipótese “oferta-condutora” (supply-leading) do 

sistema financeiro, e a causalidade reversa, no sentido crescimento → intermediação financeira, 

como a hipótese “demanda-seguidora” (demand-following). A hipótese dos intermediários 

financeiros como condutores da oferta segue de perto o raciocínio schumpeteriano: a função do 

crédito é promover e estimular a resposta dos empresários, o que amplia a capacidade produtiva 

da economia, alimentando o crescimento.  

A linha teórica da hipótese oferta-condutora foi impulsionada por McKinnon (1973), e depois 

capitaneada por Robert King, Ross Levine e Thorsten Beck em diversos trabalhos. Esses autores 

iniciaram uma linha de investigação empírica com técnicas econométricas mais robustas, cujos 

resultados demonstravam a existência de uma relação causal e unidirecional entre intermediação 

financeira e o crescimento econômico, na direção do primeiro para o segundo, em diversos países 

desenvolvidos (membros da OCDE) e em desenvolvimento (BECK; LEVINE; LOAYZA, 2000; 

BECK; LEVINE, 2004; DEMIRGÜÇ-KUNT; LEVINE, 2001, 2008; KING; LEVINE, 1993a, 

1993b, 1995; LEVINE; LOAYZA; BECK, 2000; LEVINE; ZERVOS, 1998; LEVINE, 1997, 

1999, 2002, 2003, 2005; entre outros).2  

Levine (1997) explica que, em um ambiente de equilíbrio geral do tipo Arrow-Debreu onde 

não há a existência de custos de informação e de transação nas trocas realizadas, não há a 

necessidade de um sistema financeiro que despenda recursos para avaliar projetos, facilitar as 

transações de empréstimo ou gerenciar o risco. Assumir que as atividades de intermediação 

financeira impactam de alguma forma no crescimento econômico implica em adicionar certos 

tipos de fricções financeiras na estrutura Arrow-Debreu de trocas estado-contingente, como 

fricções de informações e de transação. Na presença dessas fricções, os poupadores individuais 

                                            
2 King e Levine (1993b) inciam a sequência de análises empíricas mais robustas sobre a relação entre 
desenvolvimento financeiro e crescimento. Nesse estudo, os autores utilizaram a razão entre o agregado monetário 
M3 (M2, em caso de dados faltantes de alguns países) e o PIB como medida do desenvolvimento financeiro. King e 
Levine (1993b) também utilizam diversos controles comuns em equações de crescimento, como nível inicial de renda 
per capita (convergência), educação, abertura comercial, gastos do governo, taxa de câmbio, entre outros. O nível de 
crédito, como indicador de desenvolvimento financeiro, foi utilizado por Levine e Zervos (1998), sendo adotado pela 
literatura empírica em seguida. O indicador consiste no crédito bancário concedido ao setor privado dividido pelo 
PIB. Levine e Zervos (1998) explicam que o crédito concedido por bancos ao setor privado é um indicador de 
desenvolvimento financeiro mais adequado do que o crédito concedido pelo Banco Central ou do crédito concedido 
ao Governo e empresas públicas, pois os bancos comerciais atuariam para melhorar a eficiência dos produtores e 
empresários para os quais o crédito foi concedido. 
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incorrem em custos para gerenciar o risco idiossincrático e o risco de liquidez das atividades dos 

tomadores de empréstimo, avaliar os projetos e obter informações sobre os produtores, e 

monitorar a produção do seu devedor. Para os tomadores de empréstimo, há o custo em acionar 

diversos poupadores, a fim de obter o volume de crédito necessário para o investimento em capital 

produtivo. Em um ambiente com assimetria de informação e custos de transação, e sem a 

existência de um sistema financeiro, poupadores e produtores devem lidar diretamente com uma 

série de fricções financeiras que impedem e limitam o conjunto possível de trocas na economia. 

Supondo que há agentes heterogêneos (credores e devedores), os custos de informação e de 

transação motivam o surgimento de diferentes formas de intermediação financeira, e essas 

atividades de intermediação amenizam as fricções geradas por mercados incompletos de forma 

mais eficiente do que os indivíduos isolados. 

O desenvolvimento financeiro pode impulsionar o crescimento econômico por meio de dois 

importantes canais: o canal de acumulação de capital e o canal de progresso tecnológico 

(GREENWOOD; JOVANOVIC, 1990; LEVINE, 1997; PAGANO, 1993). Em uma economia 

do tipo AK  com crescimento endógeno à la Romer (1986), onde há externalidades no capital, ou 

à la Lucas (1988), onde o estoque de capital agregado é composto tanto por capital físico como 

por capital humano, as atividades de intermediação financeira podem impactar no crescimento 

via acumulação de capital. Um sistema financeiro mais desenvolvido pode canalizar o crédito 

para projetos mais arriscados, mas onde o produto marginal do capital é mais elevado, o que 

incrementa a produtividade do capital agregado. A sociedade também pode ser incentivada a 

elevar a sua taxa de poupança conforme o sistema financeiro cresce e se desenvolve. Ademais, 

em uma economia com atividades de intermediação financeira mais eficientes e desenvolvidas, a 

perda de recursos da poupança para o investimento pode ser reduzida, a exemplo de redução nos 

spreads, redução na taxação ou criação de instrumentos legais que favoreçam a propagação do 

crédito. 

Se o crescimento econômico é modelado como função de mudanças tecnológicas endógenas, 

a exemplo de Romer, (1990), Grossman e Helpman (1991), e Aghion e Howitt (1992), os serviços 

de intermediação financeira impactam no crescimento via mudança na taxa de surgimento de 

novas tecnologias. Através da prospecção dos projetos e diversificação do risco, o crédito é 

direcionado para os potenciais inventores com maior chance de sucesso, e para a implantação das 

novas tecnologias pelos setores produtivos. 

A Figura 1 ilustra o encadeamento teórico da hipótese oferta-condutora do sistema financeiro, 

como causador do crescimento.  
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Figura 1 – Desenvolvimento financeiro como condutor do crescimento econômico 
Fonte: Adaptado de Levine (1997). 

 
O professor Ronald McKinnon (MCKINNON, 1973) foi um dos primeiros expoentes na linha 

teórica da hipótese oferta-condutora. Em sua obra, McKinnon (1973) explana sobre a dificuldade 

dos agricultores em se financiar com recursos próprios para adquirir novas tecnologias ou montar 

o capital físico necessário para iniciar o processo produtivo, especialmente em países em 

desenvolvimento, onde há uma grande massa de pequenos agricultores com baixa renda. Devido 

à impossibilidade de muitos agentes do setor agrícola em poupar para investir, o financiamento é 

necessário ao longo do período em que novas tecnologias estão sendo adotadas, ou durante a 

implantação do capital necessário para o início da produção. 

 McKinnon (1973) é taxativo quanto a uma política de subsídio ao crédito no mercado rural: 

ela deve ser evitada. O motivo é ancorado na hipótese da destruição criativa. Se a taxa de juros 

de mercado é superior ao retorno marginal do investimento realizado com financiamento próprio 

em técnicas de produção rural com menor nível tecnológico, os produtores serão incentivados (ou 
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induzidos) a adotar novas técnicas, a fim de elevar a eficiência marginal do investimento. O 

crédito oferecido a uma taxa de mercado acima do retorno via financiamento próprio induz os 

produtores a desinvestir nos processos mais antigos, reduzindo também a proporção do 

financiamento interno na economia rural. Recursos antes utilizados internamente em 

investimento com baixa tecnologia serão liberados, e uma dívida será formada; contudo, o retorno 

da nova técnica será superior aos juros da dívida. Crédito rural oferecido pelo mercado gera o 

dinamismo necessário para o crescimento via progresso tecnológico. Crédito subsidiado, por 

outro lado, pode não alcançar esse resultado. 

A hipótese demanda-seguidora, na qual o crescimento econômico impulsiona o 

desenvolvimento financeiro, é defendida por autores como Gurley e Shaw (1967) e Jung (1986). 

Com o crescimento econômico, cria-se condições para o surgimento de novos produtores, 

empresários e consumidores, que pressionam a demanda por novos instrumentos de 

intermediação financeira. O crescimento dos setores reais também eleva a massa de poupança da 

economia, a qual pode ser direcionada na forma de novos financiamentos. Joan Robinson 

comenta em seu livro The Rate of Interest and Other Essays que há uma tendência geral da oferta 

de serviços financeiros se mover com a demanda por eles, de forma que “where enterprise leads 

finance follows” (ROBINSON, 1952, p. 86).3 Lucas (1988) entendia que o sistema financeiro 

apresentava um papel mínimo no modelo de crescimento neoclássico, de forma que importância 

do sistema financeiro sobre o desenvolvimento econômico estava sendo sobrevalorizado no 

debate profissional da época. 

O nexo causal nos dois sentidos entre crescimento econômico e desenvolvimento financeiro 

foi teorizado por autores como Patrick (1966), Blackburn e Hung (1998), e Khan (2001). Segundo 

Patrick (1966), nos estágios iniciais do desenvolvimento econômico de uma nação haveria uma 

causalidade no sentido da intermediação financeira para o crescimento, via canal de acumulação 

de capital. Quando a economia alcança estágios mais avançados de crescimento, o aumento na 

demanda por serviços financeiros impulsiona o setor de intermediação financeira, que por sua vez 

impulsiona o crescimento. Haveria então uma mudança no papel do sistema financeiro de oferta-

condutor para demanda-seguidor conforme a economia cresce e se desenvolve, gerando uma 

retroalimentação entre intermediação financeira e crescimento. 

                                            
3 Essa citação de Joan Robinson é utilizada em alguns estudos que comentam a hipótese demanda-seguidora. Vale 
ressaltar que, no capítulo onde se encontra esse comentário, Robinson (1952) afirma que a oferta de serviços 
financeiros não é um forte gargalo limitante da taxa de investimento, mas deve ser vista como um elemento que 
encoraja ou retarda a acumulação de capital. 
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A teoria da relação duplamente causal entre desenvolvimento financeiro e crescimento 

econômico avança de forma significativa a partir do trabalho de Aubhik Khan (KHAN, 2001). O 

arcabouço analítico presente no estado da arte até o momento não demonstrava como poderia 

haver, simultaneamente, crescimento econômico endógeno e desenvolvimento endógeno do 

sistema financeiro. Isso acabava por reduzir o papel do sistema financeiro à trivialidade nos 

modelos neoclássicos de crescimento. Por exemplo, se assumirmos que uma maior intensidade 

de crédito direcionada aos setores produtivos tem efeito positivo sobre o avanço tecnológico, e 

que as mudanças tecnológicas são o fator capaz de gerar crescimento positivo no longo prazo, a 

intermediação financeira pode ser modelada simplesmente como um dos componentes da taxa 

exógena de progresso tecnológico do modelo de Solow (1956, 1957). Não obstante, isso não 

responde como as decisões ótimas dos agentes tomadores de empréstimos, particularmente os 

produtores, podem gerar o desenvolvimento endógeno do sistema financeiro.  

Khan (2001) desenvolveu um modelo de equilíbrio geral dinâmico para demonstrar a 

causalidade conjunta entre crescimento econômico e desenvolvimento financeiro. O mercado de 

crédito opera sobre a premissa de que o financiamento externo é custoso aos produtores devido 

às assimetrias de informação existentes entre emprestadores e tomadores empréstimo. Como os 

emprestadores não são capazes de observar e reunir informações suficientes sobre a produtividade 

do tomador, os bancos incorrem no problema de verificação custosa de estado, i.e, precisam 

monitorar o andamento do projeto dos tomadores a fim de reduzir a probabilidade de default. O 

monitoramento é custoso, e esse custo é repassado aos produtores na tomada de financiamento. 

O custo de verificação depende inversamente do patrimônio líquido do tomador: o patrimônio 

líquido funciona como um colateral (garantia), e quanto maior o seu valor, menor a probabilidade 

de default; por consequência, menor a frequência de verificação e menor o custo do financiamento 

externo. 

A economia de Khan (2001) funciona da seguinte forma. Devido às altas probabilidades de 

default de produtores que se utilizam de baixa tecnologia, os custos de monitoramento são 

demasiadamente elevados para uma determinada massa de tomadores, o que limita o acesso a 

empréstimos. Os produtores com acesso a crédito obtêm um retorno sobre o investimento mais 

elevado do que os produtores sem acesso a empréstimos. Isso incentiva os produtores com 

restrição ao crédito a despenderem os recursos necessários para adotar novas tecnologias, e assim 

obterem acesso a financiamento externo. Conforme o número de produtores com acesso ao 

crédito aumenta, o retorno médio da produção se eleva, elevando também o patrimônio líquido 

dos tomadores. Isso reduz o custo do monitoramento, reduzindo o custo médio do financiamento 
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externo. No longo prazo, a taxa de crescimento se eleva, conjuntamente com um aumento na 

proporção do crédito em relação ao produto. O mercado financeiro se expande, atingindo uma 

maior massa de produtores, e o custo da intermediação financeira decresce. 

A Figura 2 demonstra o funcionamento da economia de Khan (2001), e a causalidade em duas 

vias entre crescimento econômico e o desenvolvimento do mercado de crédito. Em síntese, o 

crescimento econômico gera desenvolvimento financeiro ao elevar o patrimônio líquido dos 

tomadores de empréstimo, e o desenvolvimento financeiro gera crescimento ao elevar o retorno 

médio do investimento dos tomadores. Outro ponto importante é que a estrutura econômica 

hipotetizada considera que o crescimento é gerado a partir da concessão de crédito aos produtores. 

Estudos empíricos recentes, como o de Luis Angeles (2015), da Universidade de Glasgow, o 

liderado por Thorsten Beck (BECK et al., 2012), da Universidade de Tilburg, e Sahay et al. 

(2015), do Fundo Monetário Internacional, fornecem suporte a essa linha teórica, ao demonstrar 

que o crédito empresarial gera maior impacto sobre o crescimento econômico do que o crédito às 

famílias, em economias avançadas e emergentes. Em muitas economias avançadas, o crédito 

empresarial apresenta relação positiva com o crescimento econômico, enquanto que o crédito às 

famílias está relacionado a instabilidades financeiras, bolhas especulativas e crises. Observa-se, 

também, que nas economias avançadas a proporção do crédito às famílias é maior do que a 

proporção do crédito aos produtores, enquanto que o contrário se observa nas economias 

emergentes. Crises financeiras como as que se sucederam no final de década de 2000 podem ser 

entendidas como uma mudança no padrão de composição do crédito, de empresarial para o crédito 

às famílias.  

 

 
Figura 2 – Desenvolvimento financeiro como condutor do crescimento econômico 
Fonte: Elaboração própria com base em Khan (2001). 

 
Conforme o mercado financeiro cresce e se desenvolve, sua estrutura, inicialmente baseada 

em bancos, passa a ter uma estrutura baseado em mercado. Novas instituições não bancárias 

surgem, como corretoras, empresas de seguro, fundos de investimento e de pensão, e novos 

instrumentos de captação de crédito se multiplicam, como aqueles negociados no mercado 
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acionário. O aumento no tamanho do setor financeiro como proporção do PIB nas economias 

avançadas e emergentes, e em especial as crises que se sucederam após 2008, tem ensejado um 

novo nexo teórico entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico – é a hipótese too 

much finance. 

A argumentação too much finance pressupõe um limiar para o tamanho do sistema financeiro, 

a partir do qual seu efeito sobre o crescimento econômico torna-se negativo. Em geral, o tamanho 

do mercado financeiro é medido em termos da “profundidade financeira”, onde a proxy mais 

utilizada é a proporção do crédito privado em relação ao PIB (ARCAND; BERKES; PANIZZA, 

2012), ou em termos mais amplos, onde diversos outros indicadores são utilizados para captar 

não só a intensidade de crédito ofertado por instituições bancárias e não bancárias, mas também 

o acesso e a eficiência das instituições financeiras e do mercado acionário (SAHAY et al., 2015). 

A relação entre o crédito, ou de forma mais ampla os diversos instrumentos financeiros, e o 

crescimento econômico seria não linear, na forma de U invertido (côncava). Haveria, portanto, 

um tamanho ótimo na trajetória do mercado de crédito, onde o seu efeito sobre o crescimento 

seria máximo. Para além desse ponto, o crédito contribuiria negativamente para o crescimento. 

Sob a hipótese do nível excessivo de intermediação financeira, o benefício social marginal do 

mercado financeiro seria positivo, mas decrescente, de forma que haveria um ponto onde os 

benefícios marginais se tornariam menores do que os custos marginais em manter o sistema. Com 

o crescimento no tamanho do setor financeiro, os benefícios marginais se reduzem devido ao 

aumento da volatilidade econômica e da probabilidade de crises financeiras (DE LA TORRE; 

IZE; SCHMUKLER, 2012), e devido à má alocação de recursos, o que gera perda de eficiência 

do investimento em relação ao crédito (ARCAND; BERKES; PANIZZA, 2012; SAHAY et al., 

2015). É possível também haver alocação subótima de capital humano, com transferência de 

talentos dos setores produtivos para o setor financeiro, quando esse cresce rapidamente 

(CECCHETTI; KHARROUBI, 2012, 2015). 

A Figura 3 apresenta o plot das estimativas de Arcand, Berkes e Panizza (2012) para a relação 

entre profundidade financeira e crescimento econômico. A profundidade financeira foi medida 

pelo crédito ao setor privado concedido por bancos e outras instituições financeiras como 

proporção do PIB. Foi ajustado um modelo de regressão paramétrico, com termo linear e 

quadrático na intensidade financeira, e outro semiparamétrico, onde a variável de crédito poderia 

assumir qualquer forma funcional. As regressões foram estimadas em cross-section e em painel, 

com diversos controles usualmente empregados em equações de crescimento, para uma amostra 

de 69 economias avançadas e emergentes, no período 1960-2010. Para as estimativas cross-
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section, foi calculado a média das variáveis em todo o período amostral, e para o painel foi 

calculado a média das variáveis em intervalo de 5 anos.  

Na regressão paramétrica, o termo linear no crédito apresentou coeficiente positivo e o termo 

quadrático negativo, ambos significativos, o que corrobora a hipótese de uma relação não 

monotônica e côncava entre intensidade de crédito e crescimento. A mesma relação em U 

invertido foi encontrada na regressão semiparamétrica, por meio de splines. O crédito gera efeito 

marginal positivo sobre o crescimento econômico, mas decrescente, até que ocorre um ponto de 

virada, e seu efeito torna-se negativo. O ponto de virada no efeito do crédito foi estimado entre 

80% e 100% do PIB, no referido trabalho.  

 

 
Figura 3 – Ajuste de regressão entre crescimento econômico e profundidade financeira (crédito privado sobre o 

PIB), e efeito marginal da profundidade financeira sobre o crescimento 
Fonte: Adaptado de Arcand, Berkes e Panizza (2012). 

 
Sahay et al. (2015) amplia a análise sobre o nível excessivo de intermediação financeira, ao 

construir um índice de desenvolvimento financeiro mais amplo, formado pela agregação de 

diversos indicadores que medem o nível de profundidade, acesso e eficiência das instituições 
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financeiras e do mercado acionário.4 Os autores estimaram a equação de regressão 
2( , , , )it it it it i ity f FD FD FD Interact X= ⋅ , onde ity  é o crescimento econômico médio em 

intervalos de 5 anos, FD é o índice de desenvolvimento financeiro, ou algum de seus 

subcomponentes, Interact  são possíveis interações adicionais e itX  é um conjunto de controles. 

A amostra compreende 128 países, entre economias avançadas, emergentes e de baixa renda, no 

período 1980-2010. A forma funcional quadrática se mostrou adequada para representar a relação 

entre desenvolvimento financeiro e crescimento, com coeficiente negativo e significativo para o 

termo 2
itFD  quando se utilizou o índice completo. 

 

 
Figura 4 – Relação estimada entre o Índice de Desenvolvimento Financeiro, do Fundo Monetário Internacional, e 

o crescimento econômico 
Fonte: Adaptada de Sahay et al. (2015). 

 
Observa-se na Figura 4 a posição de alguns países em diferentes estágios de desenvolvimento 

na curva estimada, considerando-se para os demais controles da equação uma média entre todos 

os países da amostra, no período de 30 anos. Com um nível de confiança de 95%, o ponto de 

                                            
4 O crédito ao setor privado tem peso de aproximadamente 10% no índice final, o qual é formado pela agregação 
de 12 indicadores. Os pesos foram obtidos por meio de Análise de Componentes Principais. 
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virada no efeito do nível de intermediação financeira foi estimado em torno de 70%. Isso, no 

entanto, não significa que todos os países apresentam o mesmo limiar: o formato e a localização 

da curva depende das características específicas do país, como nível de renda, instituições e 

qualidade do mercado (os controles utilizados). Ademais, ao decompor os componentes do 

crescimento, as estimativas apontam que o efeito too much finance age sobre a Produtividade 

Total dos fatores (PTF, ou TFP – Total Factor Productivity), enquanto que sobre a acumulação 

de capital o efeito do desenvolvimento financeiro é positivo e linear. Isso sugere que um alto nível 

de desenvolvimento financeiro não afeta as funções básicas como mobilização de poupança e 

transferência de crédito para investimento, mas a eficiência da alocação do capital físico e do 

capital humano acaba sendo prejudicada em altos níveis de desenvolvimento financeiro.5  

Beck, Georgiadis e Straub (2014) investigam a hipótese too much finance em uma amostra 

de 132 países entre 1980 e 2005, e encontram que uma expansão do crédito além do limiar de 

109% do PIB gera redução no crescimento econômico. Law e Singh (2014) utilizam regressão 

em painel dinâmico com efeito threshold em um conjunto de 87 economias avançadas e 

emergentes entre 1980 e 2010, e encontram uma relação em V invertido entre crédito e 

crescimento econômico, com limiar estimado em 88% do PIB.6 

A investigação sobre o efeito danoso do sistema financeiro para além de um determinado 

limiar desenvolveu-se a partir do nexo teórico que propunha uma relação não-linear entre 

desenvolvimento financeiro e crescimento, no qual os efeitos do crédito e de outras medidas do 

sistema financeira financeiro desapareceriam a partir de certo estágio na trajetória de crescimento 

do país.  

Para demonstrar os efeitos de desaparecimento do sistema financeiro, Aghion, Howitt e 

Mayer-Foulkes (2005) construíram um modelo teórico de crescimento endógeno schumpeteriano 

com multipaíses e transferência internacional de tecnologia, onde o setor doméstico de P&D 

utiliza as ideias desenvolvidas ao redor do mundo para tentar criar inovações tecnológicas para 

os diversos setores da economia. O mundo possui um país líder em tecnologia, que dita a evolução 

da fronteira tecnológica através do ritmo de suas inovações. O ritmo de inovações do país líder 

também dita a taxa de crescimento dos países que estão na fronteira tecnológica. As invenções 

                                            
5 Como visto no modelo de Khan (2001), o aumento na eficiência do sistema financeiro gera redução nos custos 
das atividades de intermediação. Philippon e Reshef (2013) analisam a evolução dos custos dos serviços 
financeiros nos Estados Unidos, França, Japão, Alemanha e Itália, economias que apresentam um sistema 
financeiro de tamanho bastante elevado, e concluem que a curva de custo unitária se manteve relativamente plana 
entre 1950 a 2010. No contexto da hipótese too much finance, os autores argumentam que o efeito negativo de um 
nível excessivo de intermediação financeira sobre o crescimento se daria pela redução dos benefícios marginais 
ao longo do tempo, e não pela elevação dos custos. 
6 A relação encontrada foi em V invertido devido à equação de regressão ser linear em trechos (piecewise linear). 
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nos demais países do mundo possuem probabilidade endógena de sucesso, que depende do quanto 

é investido em P&D e do nível tecnológico em que o país se encontra da fronteira, de forma que 

as invenções se tornam cada vez mais difíceis e dispendiosas conforme a fronteira se desloca. Se 

os inventores forem bem-sucedidos, o nível tecnológico doméstico avança em direção ao nível 

da fronteira tecnológica, elevando a produtividade média do país. A renda do trabalho e o nível 

de investimento em P&D no país doméstico dependem positivamente da produtividade média. O 

produto per capita depende positivamente da produtividade média doméstica e da fronteira 

tecnológica.  

Para inovar, os empreendedores (inventores) precisam arcar com os custos do investimento, 

e recorrem a financiamento externo para obter os recursos necessários. O tamanho do empréstimo 

depende da diferença entre o custo do investimento e a renda interna do trabalho, e o limite de 

crédito disponível aos empresários é igual a um múltiplo do seu nível de renda, o que gera uma 

restrição ao crédito. A restrição ao crédito depende do nível de produtividade, que afeta a renda 

do trabalho, e de um parâmetro que mede o desenvolvimento financeiro do país. Esse parâmetro 

depende do nível de proteção à oferta de crédito. É suposto que todos os inventores avaliam o 

custo de, ao ser bem-sucedido em inovar, esconder sua invenção e dar default no empréstimo. Se 

o retorno obtido com a comercialização da invenção, reduzido do custo em esconder a criação, 

for superior ao retorno obtido com a invenção reduzido do custo no pagamento dos juros, o 

inventor é incentivado a fraudar o empréstimo. Ou seja, nessa economia os ofertantes de crédito 

incorrem no problema ex-post de risco moral. 

Quando o sistema financeiro se desenvolve, o risco de fraudar o empréstimo se eleva, o que 

aumenta a proteção ao crédito. Com isso, o limite de crédito aos empresários aumenta. O aumento 

na oferta de crédito eleva o investimento em P&D, incrementando positivamente a probabilidade 

de inovação, o que eleva a produtividade média do país. E é aqui que surge a relação não linear 

entre crédito e crescimento econômico. Com o crescimento da produtividade, o tamanho do 

empréstimo se reduz, porquanto os empresários passam a ter uma maior capacidade de 

financiamento próprio. Além disso, o limite de crédito se eleva conforme o sistema financeiro se 

desenvolve e a renda interna dos empresários aumenta. Eventualmente, o país chegará em um 

ponto na sua trajetória onde os empresários não serão mais restritos pelo crédito: o limite de 

crédito torna-se tão alto que supera o custo necessário para inovar. Nesse ponto, o 

desenvolvimento financeiro não gera mais efeitos marginais positivos sobre a produtividade, o 

PIB per capita e a taxa de crescimento. Os efeitos do crédito tornam-se cada vez mais fracos, até 

que desaparecem. 
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Figura 5 – Trajetória de crescimento dos países como função do desenvolvimento financeiro 
Fonte: Elaboração própria com base em Aghion, Howitt e Mayer-Foulkes (2005). 

 
A Figura 5 sumariza as principais implicações do modelo de Aghion, Howitt e Mayer-Foulkes 

(2005). Dependendo do nível de desenvolvimento financeiro do país e da sua distância da 

fronteira tecnológica, há três possíveis padrões na trajetória de crescimento. Países onde o sistema 

financeiro é muito desenvolvido já não apresentam ganhos marginais de produtividade com o 

aumento no limite do crédito, e sua taxa de crescimento e seu nível de produto per capita 

convergem para os do líder da fronteira. Países com médio desenvolvimento financeiro 

apresentam ganhos de produtividade com o aumento no limite do crédito, gerando efeitos 
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positivos no nível de produto per capita de longo prazo. Nesses países, o PIB per capita não 

converge em nível para o do líder da fronteira, mas a taxa de crescimento apresenta convergência. 

Nos países com baixo desenvolvimento financeiro, o crescimento do crédito eleva a taxa de 

crescimento de longo prazo, a qual, contudo, não alcança a taxa da fronteira. 

A divergência na taxa de crescimento dos países com baixo desenvolvimento financeiro e a 

divergência no nível de produto per capita dos países com médio desenvolvimento financeiro 

ocorre devido à “desvantagem do atraso” que é induzida pela restrição ao crédito. Para um dado 

nível de desenvolvimento financeiro, maior é a restrição ao crédito quanto mais distante se está 

da fronteira tecnológica. Para um dado nível de produtividade, maior é a restrição ao crédito 

quanto menor é o desenvolvimento financeiro. Como há bicausalidade entre produtividade e 

crédito até certo ponto na trajetória de crescimento, países com baixa produtividade e baixo nível 

de desenvolvimento financeiro podem cair em uma armadilha de pobreza, jamais alcançando a 

fronteira tecnológica. 

Em seu trabalho, Aghion, Howitt e Mayer-Foulkes (2005) conduzem um estudo empírico 

para testar a validade de sua teoria, utilizando como amostra um cross-section de 71 países no 

período 1960-1995, em uma regressão de crescimento já utilizada por Levine, Loayza e Beck 

(2000), com a diferença de que os primeiros adicionam na regressão um termo de interação entre 

desenvolvimento financeiro, medido pela razão entre crédito privado e produto per capita, e o log 

do PIB per capita no período inicial relativo aos Estados Unidos, o líder escolhido para a fronteira 

tecnológica.7 As estimativas geraram um coeficiente negativo, de alta significância e magnitude 

para o termo de interação, corroborando a hipótese de que países que largaram no início do 

período amostral com menor nível de desenvolvimento financeiro apresentam maior dificuldade 

em convergir para a fronteira tecnológica. Ademais, os autores encontram evidências de que o 

desenvolvimento financeiro atua sobre o crescimento econômico por meio do componente da 

produtividade total dos fatores, e não sobre a acumulação de capital. 

                                            
7 O banco de dados (período amostral, conjunto de países e variáveis financeiras) utilizado por Aghion, Howitt e 
Mayer-Foulkes (2005) é o mesmo utilizado por Levine, Loayza e Beck (2000) e Beck, Levine e Loayza (2000). 
Diversos estudos empíricos sobre o nexo entre desenvolvimento financeiro e crescimento utilizaram esse banco 
de dados. O trabalho de Levine, Loayza e Beck (2000) e Beck, Levine e Loayza (2000) são considerados um 
benchmark nesse ramo da literatura econômica, tanto pela metodologia econométrica utilizada (painel dinâmico 
via GMM, técnica recentemente desenvolvida à época) quanto pelos resultados, que demonstravam uma forte 
causalidade positiva entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico. Em particular, as estimativas de 
Beck, Levine e Loayza (2000) apontam que o desenvolvimento financeiro apresenta um forte efeito sobre a 
produtividade total dos fatores, a qual alimenta o crescimento, e um efeito fraco sobre a acumulação de capital. 
Esses dois estudos, juntamente com Levine e Zervos (1998), popularizaram o uso do crédito ao setor privado 
dividido pelo PIB como um dos principais indicadores de desenvolvimento financeiro.  
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A relação não linear entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico, com efeitos 

de desaparecimento, foi detectada empiricamente por Huang e Lin (2009) via regressão threshold. 

Com base no mesmo banco de dados de Levine, Loayza e Beck (2000) e Beck, Levine e Loayza 

(2000), as estimativas dos autores dão forte suporte a uma ligação positiva entre desenvolvimento 

financeiro e crescimento, e esse efeito é maior em países de baixa renda do que em países de alta 

renda. A variável crédito/PIB foi utilizada para estimar o limiar de nível de renda a partir do qual 

os efeitos do desenvolvimento financeiro tornam-se mais fracos. Os resultados também mostram 

que o crédito exerce efeito positivo maior sobre a PTF e a acumulação de capital em países de 

baixa renda do que em países de alta renda.8 

Por outro lado, Bangake e Eggoh (2011) encontram resultados que divergem da teoria dos 

efeitos de desaparecimento. Os autores testam a presença de cointegração em painel com o uso 

do estimador FMOLS, em uma amostra de 71 países desenvolvidos e em desenvolvimento entre 

1960 e 2004. Por meio da estratégia empírica de dividir os países da amostra em grupos com 

diferentes níveis de renda, os autores testam se o desenvolvimento financeiro Granger causa o 

crescimento econômico no longo e no curto prazo, se há causalidade reversa ou bicausalidade, ou 

mesmo se não há indícios de causalidade em nenhuma direção. A amostra foi dividida em três 

grupos de países: baixo, médio e alto nível de renda.9 As estimativas apontam que há forte 

evidência de bicausalidade entre crédito e crescimento econômico para todos os grupos de países 

no longo prazo. Contudo, a relação se modifica no curto prazo. Em países de baixo e médio nível 

de renda, o desenvolvimento financeiro não Granger causa o crescimento econômico no curto 

prazo; já em países de alto nível de renda, o crescimento econômico causa o desenvolvimento 

financeiro no curto prazo. Logo, os países de baixa renda deveriam investir em políticas de longo 

prazo para desenvolver o sistema financeiro; todavia, como os efeitos de desaparecimento não 

foram detectados, a princípio os países que já se encontram em uma trajetória de alto nível de 

renda não deveriam abandonar políticas que visem o desenvolvimento da oferta de crédito no 

longo prazo. 

Com efeito, outra gama de estudos empíricos mostra que o nexo causal entre desenvolvimento 

financeiro e crescimento é algo complexo, e a conjugação entre resultados e teoria depende não 

apenas da robustez do método econométrico utilizado, mas em especial do design amostral, 

variáveis de controles, proxy para o desenvolvimento financeiro, tratamento da endogeneidade e 

                                            
8 Nesse estudo, o Brasil se localiza levemente à direita do intervalo de confiança de 95% para o limiar estimado a 
partir do qual os efeitos do crédito começam a perder efeito, caracterizando o Brasil como um país de alto nível 
de renda. 
9 O Brasil não participa da amostra. 
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suposição de forma funcional. Valickova, Havranek e Horvath (2015), em excelente trabalho, 

discutem a problemática dos diferentes resultados gerados a depender do design da pesquisa e 

das variáveis utilizadas. Os autores examinaram, através de meta-análise, 1334 estimativas 

oriundas de 67 publicações na área de desenvolvimento financeiro e crescimento. Em meio à 

grande heterogeneidade de resultados, cerca de 50% das estimativas reportam um efeito positivo 

e significativo do desenvolvimento financeiro sobre o crescimento. Considerando-se a literatura 

analisada como um todo, os efeitos do desenvolvimento financeiro sobre o crescimento são 

positivos e estatisticamente significativos, mas moderados. 

Além disso, as pesquisas se diferem entre detectar econometricamente alguma associação 

entre as variáveis de crescimento e de crédito, e testar se há causalidade dinâmica em alguma 

direção entre elas. O estudo de Hassan, Sanchez e Yu (2011) é um exemplo dessa diferença entre 

inferir relação ou causalidade, e de como os resultados podem seguir conclusões de diferentes 

linhas teóricas sobre desenvolvimento financeiro e crescimento. 

Hassan, Sanchez e Yu (2011) utilizam uma amostra de 168 países para o período 1980-2007, 

separados em oito grupos: seis grupos de países de acordo com a região geográfica e dois grupos 

de países com alto nível de renda, mas separados pela participação ou não na OCDE.10 Por meio 

de uma regressão de crescimento linear no crédito e nos controles e com o uso do painel de países, 

os autores detectam relação de longo prazo positiva e significativa entre crédito e crescimento 

econômico apenas para os países da Ásia Oriental e da América Latina. Os dois grupos de países 

de alta renda apresentam relação negativa e significativa entre crédito e crescimento, e os demais 

grupos não apresentam relação significativa. Todavia, a causalidade em sentido Granger não foi 

testada no painel, de forma que esses resultados sugerem uma ligação de longo prazo, mas não 

informa o sentido da causalidade. Isso foi testado apenas para o curto prazo, por meio do teste de 

causalidade de Granger em uma especificação VAR (Vetor Autorregressivo) para cada grupo. Os 

resultados mostram bicausalidade de curto prazo entre crédito e crescimento econômico em todos 

os grupos de países, exceto os mais pobres, pertencentes à África Subsaariana e Ásia Oriental. 

Nesses dois grupos, a causalidade no curto prazo corre do crescimento para o desenvolvimento. 

                                            
10 Os autores seguem a classificação do Banco Mundial para dividir os países em seis regiões geográficas: Ásia 
Oriental e Pacífico, Europa e Ásia Central, América Latina e Caribe, Oriente Médio e Norte da África, Sul da Ásia, 
África Subsaariana. Também é utilizada a classificação do Banco Mundial para níveis de renda, a fim de dividir 
os países com alto nível de renda dos demais. Todos os países que integram as seis regiões geográficas são 
considerados países de média ou baixa renda. Os grupos são mutuamente exclusivos, de forma que os países de 
alta renda não fazem parte de nenhuma região geográfica. Ao separar países em regiões geográficas, os autores 
buscam grupos mais homogêneos não apenas em nível de renda, mas também em desenvolvimento do mercado 
financeiro, cultura, entre outras variáveis não observáveis que apresentam similaridade espacial. 
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Com base nesses resultados em particular, os países mais pobres seguiriam a hipótese 

demanda-seguidora no curto prazo, de forma que o crescimento econômico carregaria o 

desenvolvimento financeiro. Mas em países de média e alta renda, a relação passaria a ser bicausal 

no curto prazo. Isso iria de encontro, por exemplo, à ideia de Hugh Patrick (PATRICK, 1966) de 

que os países em desenvolvimento passam primeiramente pela hipótese oferta-seguidora do 

sistema financeiro, e a partir de certo estágio de desenvolvimento há uma mudança para a hipótese 

demanda-seguidora. A falta de testes de causalidade de longo prazo também limita o 

enquadramento dos resultados em uma única linha teórica. 

Stolbov (2015) trata o problema da causação entre crédito e crescimento econômico de forma 

mais robusta, adotando três diferentes métodos para testar causalidade em séries temporais: teste 

de causalidade de Granger em uma especificação VAR via procedimento de Toda e Yamamoto 

(1995), teste de causalidade de Granger em uma estrutura Fully Modified Ordinary Least Squares 

(FMOLS), e teste de Breitung-Candelon (BREITUNG; CANDELON, 2006) para causalidade no 

domínio da frequência. O procedimento de Toda e Yamamoto (1995) assegura a validade do teste 

de causalidade de Granger quando as séries são não estacionárias. O método FMOLS permite 

identificar se há relação de cointegração entre variáveis, sendo assintoticamente equivalente ao 

teste de cointegração de Johansen (1988), porém é mais indicado na presença de séries com pouco 

número de observações; além disso, por meio dos resíduos gerados via FMOLS, é possível 

construir um modelo de correção de erro para testar causalidade de Granger em curto e longo 

prazo. O teste de Breitung-Candelon, por sua vez, destina-se a identificar se há causalidade no 

sentido de Granger no componente cíclico das séries. Através de uma transformação de Fourier 

das séries em domínio do tempo para o domínio da frequência, o teste de Breitung-Candelon é 

capaz de separar os componentes de ligação causal de curto e longo prazo, além de detectar 

clusters de causalidade presentes nos componentes de alta ou baixa frequência das séries, algo 

que não é possível de ser detectado no domínio do tempo. 

Stolbov (2015) aplica essa abordagem tripla para testar se há Granger causalidade entre 

crédito e crescimento econômico em 24 países da OCDE, no período 1980-2013. Os três testes 

apresentam os mesmos resultados em termos de causalidade (existência ou ausência, e direção) 

em 12 dos 24 países selecionados. Detectou-se que o crédito causa o crescimento econômico em 

apenas 4 países: Reino Unido, Austrália, Suíça e Grécia. Causação reversa, por outro lado, 

praticamente não foi detectada nesses 4 países. Para as grandes economias avançadas, como 

Estados Unidos, Japão e Alemanha, não há evidência de causação em nenhum sentido. De forma 

geral, esses resultados dão suporte à linha teórica dos efeitos de desaparecimento ou mesmo da 
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linha too much finance, embora não se tenha testado uma equação de crescimento com forma 

funcional quadrática. Os resultados também vão de encontro à linha proposta por Patrick (1966), 

onde haveria uma mudança nos efeitos do desenvolvimento financeiro, de oferta-condutor para 

demanda-seguidor, conforme a nação se cresce e se desenvolve. 

O trabalho de Stolbov (2015) é inspirador por utilizar múltiplas abordagens para testar a 

robustez do nexo causal entre crédito e crescimento. O teste de causalidade de Breitung-

Candelon, em especial, destina-se a detectar padrões não lineares de causalidade presentes no 

componente cíclico das séries, sendo possível testar a causalidade não apenas em ciclos de longo 

prazo, mas também de médio e curto prazo. Essa é uma abordagem diversa da proposta por 

autores como Beck e Levine (2004), Levine (1999) e King e Levine (1995), que defendem o uso 

de dados de baixa frequência para testar a relação entre desenvolvimento financeiro e crescimento 

econômico, pois o nexo seria, de acordo com a linha teórica defendida, de longo prazo. Isso se 

observa na estratégia empírica adotada por diversos trabalhos na área, os quais calculam a média 

do crescimento econômico e da variável de crédito em intervalos mais longos, e.g., intervalo de 

5 anos, e as utilizam em um modelo econométrico de crescimento para medir a relação de longo 

(ou médio) prazo. No entanto, isso reduz os efeitos dos ciclos de negócios e da variância de curto 

prazo.11  

Desde a década de 90, os efeitos da restrição ao crédito sobre os ciclos de negócios vêm 

ganhando posição de destaque na literatura econômica, particularmente a partir do trabalho de 

Bernanke e Gertler (1995), intitulado Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary 

Policy Transmission, seguido pelos trabalhos de Bernanke, Gertler e Gilchrist (1996, 1999). A 

teoria do canal de crédito foi formulada com base na evidência empírica de que pequenas 

alterações na taxa de juros promovem impactos de grande magnitude no lado real da economia. 

O tamanho da magnitude e o tempo de resposta das variáveis reais a pequenas mudanças na taxa 

                                            
11 Beck, Degryse e Kneer (2014) avaliam o impacto das atividades de intermediação do sistema financeiro, medida 
pela razão entre crédito e PIB, e do tamanho do sistema financeiro, medido pelo valor adicionado do setor, sobre 
o crescimento econômico e sobre a volatilidade de médio e longo prazo. A amostra é formada por 77 países no 
período 1980-2007, e a metodologia consiste na estimação de um cross-section para todo o período e de um painel 
para cada cinco anos. Foram estimados dois tipos de equações: uma para o crescimento econômico como função 
do crédito e do tamanho do setor, e outra para a volatilidade do crescimento, medido pelo desvio-padrão, como 
função do crédito e do tamanho do setor financeiro. Para o cross-section, calculou-se o crescimento médio de cada 
país em todo o período amostral, e para o painel calculou-se o crescimento médio em intervalos de cinco anos. O 
desvio-padrão do crescimento utilizado no cross-section foi definido como a volatilidade de longo prazo, e o 
desvio-padrão para as janelas de cinco anos foi definido como a volatilidade de médio prazo. Ademais, foram 
utilizados diferentes controles nas equações, como nível educacional, abertura comercial, inflação e gasto do 
governo. Os resultados mostram que o crédito contribui para o crescimento e para reduzir a volatilidade no longo 
prazo. No curto prazo, o crédito contribui apenas para reduzir estabilizar a economia, reduzindo a volatilidade. Ao 
dividir a amostra entre países de alta e baixa renda, verificou-se que o crédito reduz a volatilidade de médio prazo 
apenas nos países de baixa renda. 
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de juros geram entraves à teoria neoclássica de que a taxa de juros é o único mecanismo de 

transmissão da política monetária. Bernanke e Gertler (1995) apresentam evidências para a 

hipótese de que, sob um mercado financeiro com imperfeições de informação, o canal de crédito 

age como um mecanismo de aceleração para os choques de política monetária no lado real da 

economia.  

A teoria do canal de crédito parte da premissa de que as assimetrias de informação geram 

fricções financeiras (falhas de mercado) que criam uma cunha entre os custos dos agentes se 

financiarem externamente (adquirindo empréstimo e se endividando) e o custo de oportunidade 

de se financiarem internamente. Essa diferença entre o custo do crédito e o custo do financiamento 

interno foi chamada por Bernanke e Gertler (1995) de prêmio de financiamento externo, e é um 

reflexo do custo de peso morto gerado pelo problema do agente e principal, tipicamente 

encontrado em um ambiente de emprestadores e tomadores. O prêmio de financiamento interno 

é o que ajuda a entender a magnitude dos movimentos cíclicos das variáveis reais a mudanças nas 

variáveis monetárias.  

O canal de crédito é formado pela agregação de dois outros canais, que juntos fazem a ligação 

entre a política monetária e o prêmio de financiamento externo: o canal de patrimônio líquido dos 

tomadores e o canal de empréstimo bancário. Supondo-se que um maior patrimônio líquido 

implica em uma posição mais confiável para o tomador de empréstimo perante o intermediário 

financeiro, haveria uma relação inversa entre o prêmio de financiamento externo e o patrimônio 

líquido. Maior patrimônio líquido significa maior capacidade de oferecer garantias, o que reduz 

os custos informacionais, reduzindo assim o custo do empréstimo. Isso, por sua vez, reduz o 

prêmio de financiamento externo, permitindo que os tomadores tenham acesso a um maior 

volume de crédito, se necessário. Além disso, com o aumento do patrimônio líquido os agentes 

aumentam sua capacidade de financiamento interno, o que também reduz o prêmio de 

financiamento externo. No entanto, como a dívida dos empréstimos é indexada à taxa de juros, 

uma mudança restritiva na política monetária eleva não apenas a taxa de juros, mas também os 

custos da dívida, reduzindo a posição do patrimônio líquido, consequentemente elevando o 

prêmio de financiamento externo e reduzindo a capacidade de adquirir novos empréstimos. O 

canal do patrimônio líquido afeta o prêmio de financiamento externo e contribui para amplificar 

e dar maior persistência aos choques de política monetária.12 

                                            
12 Em seu modelo de bicausalidade entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico, Khan (2001) 
utiliza um conceito similar ao canal do patrimônio líquido. 
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Outra forma de a política monetária afetar o prêmio de financiamento externo é por meio do 

canal de empréstimo bancário. Supondo-se que uma política monetária restritiva reduza a oferta 

de crédito dos bancos, agentes tomadores de empréstimo que são banco-dependentes incorrem 

em um aumento de custo associado ao se buscar novas fontes de financiamento, o que eleva o 

prêmio de financiamento externo.13 A venda de títulos públicos é um exemplo de política 

monetária restritiva que pode reduzir a oferta de crédito bancário. 

Nobuhiro Kiyotaki e John Moore (KIYOTAKI; MOORE, 1997) também contribuíram 

sobremaneira na teoria dos ciclos de crédito, ao propor um modelo de equilíbrio geral dinâmico 

em ambiente com fricções financeiras e restrições de colateral. Na economia de Kiyotaki e Moore 

(1997), os agentes produtores são fazendeiros que utilizam a terra como insumo de produção e 

como colateral (garantia) para empréstimos. O crédito é restrito com base no valor do colateral, 

já que os agentes credores sabem que não são capazes de forçar os devedores a pagar o seu débito 

exceto se o empréstimo for condicionado à oferta de garantias. Há dois tipos de fazendeiros: os 

com restrição de crédito e alta alavancagem, no sentido que suas obrigações de empréstimo são 

muito elevadas em comparação ao valor de seus ativos (terra), e os fazendeiros sem restrição de 

crédito. Supondo-se um choque negativo de produtividade em t , o patrimônio líquido dos 

produtores se reduz. Os fazendeiros com restrição de crédito ficam ainda mais impedidos de 

tomar empréstimo, o que reduz os seus investimentos, incluindo o investimento em terra. A 

redução no investimento propaga os efeitos do choque negativo de produtividade para os períodos 

à frente de t , já que, com menos investimento, os fazendeiros com restrição ao crédito recebem 

menos renda no futuro. Isso reduz ainda mais o patrimônio líquido desses fazendeiros, e, devido 

à restrição de crédito por colateral, o investimento em terra novamente é reduzido. Se supusermos 

que a oferta de terra é fixa, e que que há equilíbrio entre demanda e oferta de terra, a redução na 

demanda de terra por parte dos fazendeiros com restrição de crédito deve vir acompanhada de um 

aumento na demanda por terra dos fazendeiros sem restrição. Mas isso só ocorre se houver 

redução no preço da terra. A queda no preço do ativo dado como colateral contribui para reduzir 

ainda mais o patrimônio líquido dos fazendeiros, piorando sua posição frente aos credores. Como 

resultado, a restrição ao crédito com base no valor dos ativos gera persistência e amplificação de 

choques de produtividade, que não ocorreriam em um mercado de crédito sem fricções.  

Seja considerando-se a hipótese do prêmio de financiamento externo ou a hipótese da 

restrição via colateral, os modelos de ciclos de negócios nos ensinam que, ao se observar as 

                                            
13 Agentes banco-dependentes são tomadores de empréstimo em que fonte de crédito é primariamente oriunda de 
bancos ao invés de outros agentes emprestadores. 
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flutuações de curto prazo, o movimento no volume de crédito decorrente de um choque de 

produtividade ou monetário deve ser analisado com cuidado. Se o crédito for anticíclico, após um 

choque monetário restritivo podemos não observar uma redução do volume de crédito; porém, o 

prêmio de financiamento externo se eleva. O mesmo vale para um choque de produtividade em 

um ambiente de fricções financeiras com restrição colateral: o valor dos ativos dado como 

colateral se reduz, diminuindo a capacidade de empréstimo dos agentes, mas caso o crédito seja 

anticíclico podemos não observar uma redução no seu volume no curto prazo. O importante é 

compreender que os modelos de ciclos de negócios preveem que é a posição do patrimônio 

líquido dos tomadores que gera ampliação e persistência dos choques. Em face a choques 

negativos, os agentes tomarão menos empréstimo e gastarão menos do que fariam em uma 

situação onde não houvesse fricções financeiras e restrição ao crédito. 

O número de estudos que utilizam o teste de Breitung-Candelon para detectar causalidade no 

domínio da frequência entre crédito e crescimento econômico vem crescendo nos últimos anos 

na literatura. Em trabalho ainda não publicado, os professores Bruno de Paula Rocha (Cedeplar) 

e Igor Viveiros Souza (Universidade Federal de Outro Preto) utilizam a metodologia de Breitung-

Candelon para testar a causalidade entre crescimento econômico e crédito no Brasil, Índia, 

França, Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul, no período de 1960 a 2010 (ROCHA; SOUZA, 

2014). Os resultados variaram bastante entre os países em termos de direção da causalidade e 

duração dos ciclos. No caso do Brasil, as estimavas apontam causalidade unidirecional do crédito 

para o crescimento econômico, e apenas em frequências mais baixas, em ciclos 10, 20 e 40 anos. 

Causalidade nos ciclos de curto prazo (2, 4 e 5 anos) no sentido crédito → crescimento foram 

detectados para a Índia, Estados Unidos e Japão.14  

Gómez-González et al. (2014) testam a causalidade de Granger no domínio da frequência 

entre os ciclos de crédito e os ciclos do produto nas economias do Chile, Colômbia e Peru, 

utilizando dados trimestrais de 1986 a 2012 para o Chile, 1978 a 2012 para a Colômbia e 1994 a 

                                            
14 Drehmann, Borio e Tsatsaronis (2012) analisam as propriedades dos ciclos financeiros em sete economias 
avançadas (Austrália, Alemanha, Japão, Noruega, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos) no período 1960-2011, 
utilizando a metodologia de filtros de frequência e detecção dos pontos de virada de picos e vales. Os ciclos 
financeiros foram caracterizados pelas seguintes séries: crédito privado, crédito privado como proporção do PIB, 
preços das ações, preços imobiliários, e um índice agregado de preço de ativos, formado por residências, 
propriedades comerciais e ações. Para a análise do ponto de virada, considerou-se que os ciclos de curto prazo 
duram entre 5 e 32 trimestres (1 ano e 1 trimestre a 8 anos) e os ciclos de médio prazo entre 8 e 30 anos. Os 
resultados mostram que, para as variáveis de crédito e crédito/PIB, os ciclos de médio prazo são mais voláteis 
(apresentam maior amplitude) do que os ciclos de curto prazo em todos os países, o que significa que os ciclos de 
médio prazo apresentam uma maior importância relativa para a dinâmica dessas variáveis. Por meio da análise do 
ponto de virada, detectou-se que os ciclos de curto prazo do crédito e crédito/PIB duram, na mediana dos países, 
13 e 15 trimestres, respectivamente (3 anos e 1 trimestre, e 3 anos e 3 trimestres), enquanto que os ciclos de médio 
prazo dessas duas variáveis duram, na mediana, 72 e 41 trimestres, respectivamente (18 anos, e 10 anos e 1 
trimestre). 
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2012 para o Peru. O teste de Breitung-Candelon aponta evidências de que os ciclos de crédito 

Granger causam os ciclos de negócios nos três países, nas frequências de curto, médio e longo 

prazo. Causação reversa foi encontrada de forma significativa apenas no Chile. Ademais, a 

correlação cruzada espectral mostra uma relação positiva entre as defasagens dos ciclos de crédito 

e o ciclo contemporâneo do produto, de forma mais forte na frequência de médio prazo. 

A despeito do grande número de estudos empíricos realizados para avaliar o nexo entre 

crescimento econômico e crédito, o número de pesquisas que analisam a relação entre o crédito 

rural e o crescimento do produto agrícola é significativamente menor, concentrando-se em países 

onde o setor agrícola apresenta uma participação importante no produto interno. Apenas dois 

trabalhos que analisam a causalidade entre crédito rural e produto agropecuário no Brasil foram 

identificados. 

Melo, Marinho e Silva (2013) avaliam o impacto do crédito rural no PIB da agropecuária, e 

a direção da causalidade, utilizando dados trimestrais de 1995 a 2009.15 Por meio do teste de 

causalidade de Granger em uma especificação VAR, detectou-se bicausalidade entre o crédito 

rural e o PIB agropecuário. As funções impulso resposta mostraram que um choque positivo de 

um desvio-padrão no crédito rural produz efeitos positivos no PIB da agropecuária até 24 

trimestres à frente. 

Outro trabalho que analisa o nexo causal entre crédito rural e crescimento agropecuário no 

Brasil foi o elaborado por Cavalcanti (2008). A autora avaliou a causalidade entre crédito rural e 

o produto agropecuário dos municípios brasileiros, utilizando dados anuais de 5240 municípios 

no período 1999-2004. Foi aplicado o teste de causalidade proposto por Granger e Huang (1997) 

para dados em painel. Os resultados não revelaram causalidade no sentido do crédito rural para o 

PIB agropecuário, mas revelaram causalidade no sentido contrário. Entretanto, nenhuma variável 

de controle foi utilizada na especificação econométrica, e, apesar de haver muitas unidades cross-

section, o período amostral foi consideravelmente curto. 

Há outros estudos empíricos que não avaliam a causalidade no sentido Granger entre crédito 

rural e crescimento do produto no setor agropecuário, mas identificam, por meio de diversos 

métodos econométricos, impactos positivos diretos e indiretos do crédito rural sobre o produto 

agrícola. 

                                            
15 Utilizou-se o crédito rural como proporção do PIB agropecuário. A taxa Selic e o INPC foram utilizados como 
variáveis adicionais no VAR. As séries de crédito rural para comercialização, investimento e custeio também 
foram utilizadas.  
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 Castro e Teixeira (2010) analisam o efeito do crédito rural da modalidade custeio na oferta 

das culturas de algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo, e na demanda dos insumos mão de obra, 

fertilizantes e defensivos. As funções de demanda condicional são estimadas por meio de uma 

função de lucro translog, onde o crédito de custeio é utilizado como proxy para o dispêndio total. 

O período analisado é de 1976 a 2005. Os resultados mostram que o crédito de custeio exerce um 

impacto positivo na oferta da maioria dos produtos, exceto algodão e trigo, e na demanda dos 

insumos, exceto defensivos. 

Narayanan (2015) utiliza uma abordagem em painel mais robusta para testar os efeitos do 

crédito rural institucional no PIB agrícola dos principais estados produtores da Índia, no período 

1995-2012. A autora utiliza uma abordagem tripla para medir o impacto do crédito rural no 

produto agrícola. Primeiramente um modelo mais simples é estimando, onde o produto agrícola 

é regredido em relação ao crédito rural. Na segunda abordagem, estima-se uma função de 

produção na forma de uma função de lucro híbrida, que mapeia diversos insumos, preços, o 

crédito rural e outras variáveis de controle no produto agrícola. O problema da endogeneidade 

entre crédito rural e produto agrícola na função de produção é tratado com o uso de uma função 

controle, que visa extrair o componente exógeno do crédito rural. Por fim um sistema SUR é 

estimado, onde o conjunto de equações é formado por funções de demanda por insumos, nas quais 

o crédito rural e diversos controles atuam como regressores, e a função de produção. Os resultados 

mostram que a demanda dos principais insumos é altamente sensível ao crédito, e que esses 

insumos, juntamente com os preços, são as principais forças que direcionam o PIB agrícola no 

país. A resposta do produto agrícola ao crédito rural, por outro lado, não se mostrou significativa. 

Isso implica que, para o período analisado na Índia, o crédito rural agiu como um insumo de 

intermediação, ou seja, seu impacto sobre o produto agrícola opera-se por meio de sua influência 

na demanda dos insumos necessários à produção. 

Outro importante estudo sobre o impacto do crédito rural institucional no produto agrícola na 

Índia foi realizado por Sidhu, Vatta e Kaur (2008). Com base em dados para o estado de Punjab 

no período 1984-2004, os autores utilizam a abordagem SUR para estimar um conjunto de 

equações de demanda por insumos agrícolas como função do crédito rural de custeio, equações 

de demanda por bens de capital como função do crédito rural para investimento, e uma equação 

onde o produto agropecuário é função dos insumos e dos bens de capital. Os resultados mostram 

que o crédito rural impacta sensivelmente na demanda por insumos e bens de capital para o uso 

agrícola. Porém, enquanto que o estoque de capital apresentou influência significativa no produto 

agrícola do período, os insumos não apresentaram significância estatística, uma evidência de que 
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o crédito rural agiu como insumo de intermediação em Punjab via acumulação de capital. Os 

autores também estimaram a demanda de crédito necessária para cobrir os custos operacionais de 

produção, considerando as capacidades de financiamento próprio de pequenos, médio, e grandes 

produtores, e compararam com a oferta de crédito ocorrida em dois períodos: 1995-1996 e 2005-

2006. Observou-se que, no primeiro período, houve um excesso de demanda de crédito de 49,3% 

em relação à oferta de crédito rural institucional, evidenciando o uso de crédito não oficial pelos 

produtores. Já no segundo período houve um excesso de oferta de 122,7%. Esse excesso de oferta 

foi resultado da forte política governamental indiana de subsídio ao crédito rural, incentivando a 

contratação de empréstimos a taxas reduzidas de juros. Não obstante, os autores concluem que 

isso levou a um aumento da dívida agrícola no estado, já que não houve um estudo do governo 

acerca da compatibilização entre a real necessidade de crédito e a oferta institucional. O fato de 

o produto agrícola não ter respondido de forma suficiente à oferta de crédito, conforme os autores 

documentam a partir das taxas de crescimento, é uma evidência de que o excesso de crédito rural 

nas mãos dos produtores acabou sendo desviado para atividades não produtivas. 

Estudos realizados para as economias de Bangladesh e da China também encontram 

evidências de um efeito positivo do crédito rural no produto agrícola. Xin e Li (2011) estimam 

um modelo de correção de erro para as séries de crédito rural e produto agrícola da província de 

Heilongjiang, na China, no período de 1995-2008, e encontram relação positiva e significativa na 

direção do crédito rural para o produto agrícola. Rahman, Luo e Cheng (2011) encontram relação 

entre positiva entre crédito rural e produto agrícola em Bangladesh, país com forte política 

governamental de subsídio ao crédito rural, no período de 1981 a 2011. 

Em recente artigo publicado na Agricultural Finance Review, Hartarska, Nadolnyak e Shen 

(2015) estudam o impacto do crédito rural no crescimento do produto agrícola dos Estados 

Unidos. O banco de dados é formado por todos os estados americanos, no período de 1991 a 

2010. Por meio da análise econométrica de painel, e utilizando diversas variáveis de controle, os 

autores detectam uma influência positiva e altamente significativa do crédito rural no crescimento 

do produto agrícola dos estados americanos. 

Há múltiplos canais por meio dos quais o crédito rural institucional pode impactar o produto 

agropecuário (BINSWANGER; KHANDKER, 1995; NARAYANAN, 2015). O crédito rural de 

custeio pode ser utilizado para a compra de insumos, gerando um impacto direto na temporada 

da colheita, já que o produtor, com o uso de uma cesta ótima de insumos, pode maximizar o 

resultado da área plantada dado um determinado nível de estoque de capital. O crédito rural de 

investimento pode ser utilizado para a compra de máquinas e equipamentos que elevam o estoque 
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de capital, impactando a produção nas colheitas seguintes. Binswanger e Khandker (1995) 

chamam de “efeitos de liquidez” os impactos do suprimento adicional de crédito de custeio e de 

investimento, pois essas modalidades aliviam a restrição orçamentária de fazendeiros e 

produtores, permitindo a aquisição adicional de insumos e de capital, elevando assim o produto. 

Outro importante efeito do crédito rural é o efeito de suavização do consumo dos produtores. Em 

países em desenvolvimento, onde a atividade agrícola é ainda mais arriscada, o crédito adicional 

pode contribuir para otimizar a decisão intertemporal de consumo, elevando a propensão dos 

produtores avessos ao risco a investir na atividade agrícola.  

Os canais de liquidez e de suavização do consumo estão ilustrados na Figura 6, adaptada de 

Narayanan (2015). Os efeitos de liquidez impactam o crescimento do produto agrícola 

diretamente através da aquisição de insumos e de capital, e o efeito de suavização do consumo 

impacta indiretamente a produção, modificando a percepção de riscos dos produtores. 

 

 
Figura 6 – Canais de impacto do crédito rural sobre o produto agrícola 
Fonte: Adaptado de Narayanan (2015). 

 
Os três efeitos do crédito rural sobre o crescimento do produto agrícola são também discutidos 

por Carter (1989), que os analisa segundo seus impactos sobre a eficiência e a produtividade da 

produção agrícola. Com a disponibilidade de crédito, o produtor pode melhorar sua eficiência 

alocativa através do relaxamento de sua restrição orçamentária, permitindo a aquisição e a 

aplicação ótima de insumos. Esse efeito desloca o produtor ao longo da superfície de produção, 
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em direção a uma combinação de insumos mais intensiva e rentável. Para determinado nível de 

tecnologia existente, um deslocamento ao longo da superfície de produção, em direção à fronteira 

tecnológica, constitui-se em ganho de eficiência.  

O crédito também permite o deslocamento de toda a superfície de produção, através da 

aquisição de novas tecnologias. Para uma determinada combinação de insumos, o deslocamento 

da fronteira tecnológica constitui-se em um ganho de produtividade. 

Além disso, o crédito permite utilizar de forma mais intensiva o trabalho familiar e as 

habilidades de produção, através do efeito de suavização do consumo. Outra forma de o crédito 

melhorar a combinação e a intensidade dos recursos utilizados é financiando o custo dos 

produtores em dedicar suas horas de trabalho integralmente à atividade de produção agrícola. 

Com novas opções à sua disposição, como insumos e tecnologia, os produtores podem extrair um 

maior retorno de suas habilidades (CARTER, 1989).  
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3 UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA DO CRÉDITO RURAL E DO PRODUTO 

AGROPECUÁRIO NA ECONOMIA BRASILEIRA 

 
Uma vertente de excelência na teoria econômica consiste nos estudos da dinâmica existente 

em um mercado sujeito a assimetrias de informação. O trabalho de Akerlof (1970), com a 

apresentação de um mercado sujeito a seleção adversa, Spence (1973), com a sinalização na busca 

por emprego, Stiglitz (1975), com o mecanismo de avaliação (screening) para diferenciação de 

qualidade, Helpman e Laffont (1975) e Townsend (1979), com a introdução do risco moral e da 

verificação custosa em um ambiente de equilíbrio geral, e Stiglitz e Weiss (1981), com o modelo 

de racionamento de crédito, formam a base da moderna teoria dos contratos, agenciamento e 

informação.  

O mercado de crédito rural, em particular, apresenta idiossincrasias que potencializam as 

fricções financeiras geradas pela assimetria de informação. Como explicam Hoff e Stiglitz (1990), 

o mercado de crédito rural apresenta características intrigantes, que o diferencia tanto dos 

mercados de crédito competitivos como dos mercados de créditos monopolísticos. Uma das 

características mais intrigantes são as altas taxas de juros cobradas por intermediários financeiros 

e outros emprestadores. Há diversas caraterísticas intrínsecas à produção rural que influenciam 

no custo do empréstimo: a produção rural é fortemente sujeita às variações climáticas, de difícil 

previsibilidade, o que eleva o risco de default; há o risco de pragas e epidemias, que também 

comprometem a colheita; as safras são de caráter naturalmente sazonal, gerando um interstício 

entre o período de plantio e o período de comercialização da colheita, e as condições de mercado, 

como a diferença entre os preços pagos pelos insumos e os recebidos pela produção, podem se 

modificar substancialmente nesse período, incapacitando os produtores a repor o empréstimo. 

 Devido à alta probabilidade de um produtor rural entrar em default, e a alta heterogeneidade 

dessas probabilidades ao longo da massa de produtores, a taxa de juros cobrada sobre os 

empréstimos rurais torna-se demasiadamente elevada. Isso enseja a interferência governamental, 

através de políticas agrícolas de subsídio com o objetivo de fornecer crédito barato aos produtores. 

Porém, muitas das experiências de intervenção governamental no mercado de crédito à época do 

estudo de Hoff e Stiglitz (1990) mostraram-se incapazes de eliminar as altas taxas de juros 

cobradas pelo setor privado. Aliado às altas taxas de juros, há outras características intrigantes no 

mercado de crédito rural, como o racionamento de crédito, a segmentação do mercado (diferentes 

taxas de juros para diferentes localidades, devido à heterogeneidade nas probabilidades de default, 

que variam com a região do país) e a existência de um forte mercado informal para concessão de 

crédito. 
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A problemática existente no mercado de crédito rural pode ser explicada à luz da teoria de 

informação imperfeita (HOFF; STIGLITZ, 1990). Primeiramente, há o problema da seleção 

adversa, que ocorre ex-ante à transação financeira. Como os tomadores diferem na sua 

probabilidade de default, os emprestadores precisam incorrer em um custo de avaliação, ou 

screening, para identificar o grau de risco do projeto do produtor, e assim poder separar os bons 

tomadores dos maus tomadores. Em segundo lugar, há o problema de risco moral, que ocorre ex-

post à transação. A fim de aumentar a probabilidade de receber o pagamento, os intermediários 

precisam incorrer em custos de monitoramento, observando as ações dos tomadores de modo a 

garantir que sejam as melhores possíveis para o projeto (TOWNSEND, 1979). Em terceiro, há o 

problema do fazer cumprir da obrigação financeira, ou enforcement, pois muitas vezes o 

intermediário não é capaz de reaver o valor do empréstimo, mesmo incorrendo em custos legais. 

Um mecanismo direto de enforcement, que também reduz os custos de avaliação e 

monitoramento, são os colaterais cobrados aos produtores, muitas vezes em forma de terras. Os 

custos de screening, de monitoramento e de enforcement elevam a taxa de juros do crédito rural 

a níveis acima do encontrado em outros setores, dificultando o acesso ao crédito ao longo da 

massa de produtores. 

Em trabalho posterior, Hoff e Stiglitz (1993) realizam uma crítica aos modelos tradicionais 

de mercado de crédito para o setor rural, pela falta de tratabilidade dos problemas de assimetria 

de informação e de enforcement. Uma das críticas é colocada sobre a hipótese de homogeneidade 

dos emprestadores, supondo que todos incorrem no mesmo custo de monitoração e avaliação. Os 

autores explicam que, a depender da localidade em que se encontra o intermediador financeiro, 

ou outro emprestador, é possível se obter um elevado nível de informação do tomador. Isto ocorre, 

por exemplo, em áreas com menor número de produtores, ou com produtores mais homogêneos, 

onde há também poucos, senão apenas um, intermediador financeiro. O emprestador passa a ter 

uma relação mais próxima com os tomadores, permitindo a absorção de um maior número de 

informações sobre o comportamento e os projetos dos produtores. Com o passar do tempo, o 

intermediador passa a ter um histórico confiável da produção agrícola do tomador, reduzindo 

assim os custos de monitoramento.  

Outra crítica é sobre a homogeneidade do enforcement, sobretudo quando se considera a 

existência de mercado formal e informal de crédito. Em geral, em um mercado formal, a exemplo 

do crédito concedido por bancos públicos, há limitações quanto à medida de se fazer cumprir que 

o intermediário pode aplicar sobre o tomador. Em mercados informais, por outro lado, os 
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emprestadores podem utilizar de diferentes métodos, alternativos às vias legais, para obter o 

pagamento do empréstimo. 

Timothy Besley (BESLEY, 1994) defende a intervenção do governo no mercado de crédito 

rural devido às falhas de mercado de grande magnitude que envolve o setor agrícola, 

principalmente em países em desenvolvimento. O autor cita três falhas importantes. A primeira é 

escassez de colateral: em geral, em áreas em desenvolvimento os produtores individuais têm uma 

baixa quantidade de ativos físicos para fornecer como garantia, o que aumenta os custos de 

enforcement dos intermediários. Outra falha comum em países em desenvolvimento é a falta de 

instituições complementares, ou o pouco desenvolvimento dessas instituições, a exemplo do 

seguro agrícola. A terceira falha é a segmentação de mercado e os riscos conjuntos: um mesmo 

choque climático pode afetar vários produtores concentrados em uma mesma região, de forma 

que a heterogeneidade nas probabilidades de default acaba dividindo as regiões em termos de 

custos financeiros cobrados aos tomadores. 

Devido às características do setor agrícola, o mercado de crédito rural torna-se ainda mais 

propenso a apresentar problemas informacionais, necessitando do suporte governamental. As 

políticas agrícolas voltadas para o mercado de crédito rural visam reduzir os problemas de 

assimetrias, através da concessão subsidiada de crédito. 

O professor Gordon Rausser, em seu artigo de 1992 intitulado Predatory Versus Productive 

Government: The Case of U.S Agricultural Policies, define em poucas linhas o quão amplo é o 

conceito de política agrícola: “Agricultural policy is a complex web of interventions covering 

output markets, input markets, trade, public good investments, renewable and exhaustible natural 

resources, regulation of externalities, education, and the market and distribution of food 

products” (RAUSSER, 1992, p. 133). A política agrícola tem objetivos amplos e complexos que 

dependem fundamentalmente da visão de cada nação acerca das idiossincrasias do setor agrícola, 

bem como de sua importância no contexto do produto e da renda nacional.16  

No Brasil, a lei nº 8.171 de 1991, a Lei Agrícola, estabelece 17 objetivos para a política 

agrícola do país, deixando claro que o Estado utilizará de mecanismos para assegurar o aumento 

                                            
16 Barrett (1999) constrói um modelo microeconômico com o intuito de explicar o chamado developmental 
paradox, termo cunhado para designar as evidências empíricas de que o suporte governamental à agricultura tende 
a aumentar com o maior grau de desenvolvimento do país (medido pelo PNB per capita), e conforme se reduz a 
população rural. O autor pontua que há diversas explicações para esse fato. Com uma menor e mais homogênea 
população rural, aumenta-se a chance de sucesso de políticas de compensação, além de facilitar a mobilização de 
recursos. Outra explicação é que uma maior renda per capita reduz a elasticidade preço da demanda por produtos 
agrícolas, pois reduz a proporção da renda destinada à alimentação, o que se traduz numa redução da sensibilidade 
dos consumidores a aumento nos preços dos bens de origem agrícola. Isso reduz a perda de peso morto de políticas 
de intervenção que visam a redistribuição da renda, o que é um incentivo para o fortalecimento e ampliação das 
políticas agrícolas. 
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da produção, a regularidade do abastecimento alimentar, a eliminação das distorções de mercado 

que afetam a atividade agrícola e a redução das incertezas no setor. Como explica Coelho (2001), 

há diversas razões econômicas para a existência de uma política agrícola, sendo as principais a 

redução da incerteza na produção, a redução na volatilidade da renda dos produtores e a garantia 

do abastecimento alimentar. As principais razões apontadas por Coelho (2001) estão bem 

explicitadas na lei nº 8.171, que define também objetivos como proteção ambiental, apoio 

institucional aos produtores, saúde animal e qualidade dos produtos.17 

Segundo Wedekin (2005), há dois elementos fundamentais que permitem a execução dos 

objetivos da política agrícola no país: a concessão de crédito e a garantia da renda aos produtores. 

Garantir a renda implica reduzir a volatilidade dos preços, objetivo esse da Política de Garantia 

dos Preços Mínimos (PGPM), cujos principais instrumentos de subsídio são as Aquisições do 

Governo Federal (AGF) e os Empréstimos do Governo Federal (EGF). A AGF consiste na 

formação de estoques pelo Governo, através da compra do excedente de produtos que constem 

na pauta do PGPM. A AGF é executada por meio de recursos do Tesouro para a equalização entre 

os preços vigentes de mercado e os preços mínimos garantidos pela PGPM. O EGF, por sua vez, 

consiste em linha de crédito de comercialização aos produtores para financiar a estocagem dos 

produtos da PGPM. Os Empréstimos do Governo Federal são executados por meio da equalização 

da taxa de juros (ETJ). A equalização da taxa de juros consiste no repasse de recursos do Tesouro 

Nacional às instituições financeiras oficiais federais e aos bancos cooperativos para cobrir o 

diferencial de taxas entre os custos da captação de recursos, acrescidos dos custos administrativos 

e tributários das instituições, e os encargos financeiros efetivamente cobrados do tomador do 

empréstimo.  

O crédito rural é o outro grande fundamento da política agrícola no Brasil. A política de 

crédito rural pode ser entendida como um conjunto de mecanismos de suporte governamental que 

permitem o financiamento aos produtores em condições especiais, sobretudo no que tange às 

taxas de juros e ao prazo dos empréstimos.  

                                            
17 Winters (1988) discute os objetivos de política agrícola de diferentes países da OCDE, com o intuito de 
demonstrar que objetivos considerados como “não econômicos”, a exemplo da estabilidade e melhor distribuição 
da renda dos produtores, proteção ambiental e segurança alimentar, são de fato objetivos econômicos, tanto no 
sentido Pigoviano, pois as políticas são passíveis de mensuração monetária e avaliação do impacto no bem-estar 
(mesmo que seja uma avaliação difícil de ser realizada, sujeita a vieses), quanto no sentido da escassez de recursos, 
tendo em vista que os recursos aplicados em qualquer política de suporte ou subsídio à agricultura poderiam ser 
destinados a outros setores. Essas políticas diferem de uma política puramente econômica, como, por exemplo, a 
maximização da renda agregada do setor agrícola. Entretanto, o autor conclui que as políticas agrícolas dos países 
selecionados da OCDE são ineficientes para atingir os objetivos chamados de não econômicos. 
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 O crédito rural se divide em três linhas (ou finalidades): crédito de custeio, crédito de 

investimento e crédito de comercialização. O crédito de custeio tem como finalidade fornecer 

capital de giro para o ciclo produtivo, da compra de insumos à fase de colheita. O crédito de 

investimento tem como finalidade a aplicação em bens e serviços duráveis. O crédito de 

comercialização tem como finalidade cobrir as despesas após a coleta da produção, de forma a 

garantir o abastecimento e o armazenamento, ou para converter em espécie os títulos oriundos da 

venda ou entrega da produção pelos produtores ou suas cooperativas.  

A Figura 7 mostra a evolução no número de contratos de crédito rural firmados em cada ano, 

no período de 1999 a 2015, por modalidade. As séries apresentadas iniciam-se em 1999 devido à 

indisponibilidade no Banco Central do número de contratos e do valor do crédito rural de forma 

desagregada por modalidade antes de 1999. Os dados referem-se aos anos civis, e não aos anos-

safra. 

Observa-se uma regressão no número de contratos de crédito de custeio ao nível inicial de 

1999, depois de atingir um pico de cerca de 1,6 milhões de contratos fechados em 2005. As 

demais modalidades também apresentam redução no número de contratos após 2005/2006. A 

quantidade de contratos de comercialização em 2015 também se reduziu para próximo do nível 

observado em 1999, após ter alcançando quase 100 mil contratos em 2011. A trajetória de queda 

no número de contratos firmados nos últimos anos é indício de um aumento da concentração do 

crédito rural em uma menor parcela de beneficiários, sugerindo perda de capilaridade no acesso 

ao crédito. 

Com a redução significativa nos contratos de custeio, houve uma mudança na composição da 

modalidade de crédito mais contratada. Os contratos de investimento, que em 1999 respondiam 

por 25% dos contratos de crédito rural firmados, passou a ser a maior modalidade contratada em 

2015, com 55% dos contatos. Apenas 1% dos contratos firmados em 2015 são da modalidade de 

comercialização, situação que se modificou muito pouco desde 1999.  
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Figura 7 – Número de contratos de crédito rural nas modalidades de comercialização, custeio e investimento 

(1999-2015) 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Bacen. 

 

 
Figura 8 – Número de contratos de crédito rural nas modalidades de comercialização, custeio e investimento 

(1999-2015): proporção de modalidade em relação ao total de contratos  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Bacen. 
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Conforme se observa na Figura 9, a modalidade de custeio apresenta o maior volume de 

crédito contratado entre as três modalidades. O crédito de custeio demandado elevou-se de R$ 

27,59 bilhões em 1999 para R$ 96,55 bilhões em 2014 (em preços constantes de 2015, pelo IGP-

DI), um crescimento real de cerca de 250% no período. As demais modalidades cresceram ainda 

mais: o volume de crédito de investimento contratado aumentou de R$ 6,99 bilhões em 1999 para 

R$ 58,5 bilhões em 2014 (crescimento de 736,91%) e o crédito de comercialização elevou-se de 

R$ 6,12 bilhões para R$ 22,84 bilhões entre 1999 e 2014 (crescimento de 342,81%). Entre 2014 

e 2015, apenas o crédito de custeio apresentou crescimento nominal positivo, de 4,17%, bem 

abaixo da inflação registada nesse ano pelo IGP-DI, de 10,68%. O crédito de investimento 

reduziu-se nominalmente em 23,28% entre 2014 e 2015, e o crédito de comercialização reduziu-

se 6,72% em termos nominais. 

  

 
Figura 9 – Crédito rural concedido nas modalidades de comercialização, custeio e investimento (1999-2015) 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Bacen e IGBE. 
Nota: Preços constantes de 2015, com o uso do IGP-DI.  

 
Com o aumento no volume de crédito concedido na modalidade de investimento, a 

participação do crédito de custeio reduziu-se em relação ao volume total de crédito rural. Em 

1999, o crédito de custeio representava 67,78% do total de crédito rural concedido, proporção que 

se reduziu para 53% em 2014, ao passo que o crédito de investimento aumentou sua participação 

de 17,18% para 32,11% em 2014. Com a elevada queda no crédito de investimento em 2015, sua 
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participação reduziu-se para 26,29%, e a do crédito de custeio elevou-se para 58,90%. A 

participação do crédito de comercialização praticamente não se alterou entre 1999 e 2015. 

 

 
Figura 10 – Crédito rural concedido nas modalidades de comercialização, custeio e investimento (1999-2015): 

proporção de cada modalidade em relação ao total  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Bacen. 

 
Como o número de contratos de crédito de comercialização é muito menor do que as outras 

modalidades, se comparado à diferença entre os volumes de crédito, o valor médio dos contratos 

de comercialização é significativamente maior dos que os demais. Em 1999, o valor médio do 

contrato de crédito de comercialização foi de R$ 272,73 mil reais (em preços constantes de 2015, 

pelo IGP-DI). Esse valor elevou-se, em 2015, para uma média de R$ 733,93 mil por contrato de 

comercialização (crescimento real de 215,4% no período). O valor médio do contrato de crédito 

de custeio elevou-se de R$ 26,90 mil, em 1999, para R$ 89,17 mil em 2015, um crescimento de 

231,4%. O valor médio do contrato de crédito de investimento, por sua vez, elevou-se em 53,5% 

entre 1999 e 2015, de R$ 20,32 mil para R$ 31,21 mil. O valor médio do contrato de custeio 

apresentou uma trajetória contínua de crescimento desde 2006, ao contrário do valor médio do 

crédito rural nas demais modalidades.  
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Figura 11 – Valor médio dos contratos de crédito rural nas modalidades de comercialização, custeio e investimento 

(1999-2015)  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Bacen e IGBE. 
Nota: Preços constantes de 2015, com o uso do IGP-DI.  

 
As fontes de recursos para a concessão do crédito rural são classificadas em duas categorias: 

recursos controlados e recursos não controlados. Os recursos controlados são aqueles que contam 

com taxa de juros fixada pelo Governo. O subsídio à taxa de juros nos contratos de crédito rural 

com recursos controlados ocorre por meio de instrumentos como os aportes do Tesouro Nacional 

para a ETJ, os recursos oriundos dos fundos constitucionais de financiamento regional, e a 

exigibilidade bancária sobre os depósitos à vista e sobre a poupança rural, definida como a 

obrigação legal das intuições financeiras em manter aplicado no crédito rural um percentual dos 

valores dos depósitos à vista e da poupança rural. Por meio dos recursos controlados, o Governo 

busca fixar as taxas de juros cobradas nos contratos de crédito rural em patamar inferior às taxas 

médias de mercado. 

Segundo o Manual de Crédito Rural, os recursos controlados têm origem nos chamados 

recursos obrigatórios, provenientes das seguintes fontes: exigibilidade bancária sobre os 

depósitos à vista nas instituições financeiras;18 Operações Oficiais de Crédito, sob supervisão do 

                                            
18 A exigibilidade dos recursos obrigatórios consiste na obrigação legal das instituições financeiras em aplicar no 
crédito rural um percentual da média aritmética do Valor Sujeito a Recolhimento (VSR) dos depósitos à vista, 
média essa que deve ser deduzida de R$ 44 milhões. Atualmente, o percentual de exigibilidade dos recursos 
obrigatórios é de 34% da média do VSR, após a dedução. 
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Ministério da Fazenda; recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES); recursos de qualquer fonte destinados ao crédito rural, quando 

sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros (por exemplo, 

recursos do FAT); recursos da poupança rural;19 recursos dos fundos constitucionais de 

financiamento regional (Fundos Constitucionais do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte); e 

recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). Do total de recursos classificados 

como controlados, há aqueles que contam com subvenção econômica da União, na forma de 

equalização da taxa de juros (ETJ). Os financiamentos de crédito rural concedidos com recursos 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e com parte dos recursos do BNDES e da poupança 

rural, contam com equalização da taxa de juros.  

O Governo, por meio do Banco Central, também estipula um limite para a concessão de 

crédito rural com recursos obrigatórios. O limite é fixado por beneficiário, por modalidade 

(custeio, comercialização e investimento) e por ano safra. Por exemplo, para o ano safra 

2015/2016 o limite de crédito de investimento por beneficiário foi fixado em R$ 385.000,00. 

Os recursos não controlados, por sua vez, são aqueles que podem ser utilizados livremente 

pelas instituições financeiras para a concessão de crédito rural. Nessa modalidade, a taxa de juros 

cobrada é livremente pactuada entre as partes. Vale ressaltar que uma parte dos recursos com 

origem na poupança rural e no BNDES podem ser utilizados livremente pelas instituições nos 

contratos de crédito rural. No ano-safra 2014/2015, as principais fontes de recursos para a 

concessão do crédito rural foram os recursos obrigatórios (34,39%, não equalizáveis), a poupança 

rural com recursos equalizáveis (33,75%), os recursos do BNDES/FINAME equalizáveis 

(11,74%) e os fundos constitucionais de financiamento regional e de defesa da economia cafeeira 

(9,54%, não equalizáveis). Os recursos livres, incluindo recursos livres da Poupança Rural e do 

BNDES, corresponderam a 7,45% do crédito rural concedido no ano-safra 2014/2015.  

Na Figura 12 observa-se a participação das principais fontes de recursos do crédito rural ao 

longo do período 1999-2015. As séries de dados nos mostram que a poupança rural, com recursos 

equalizáveis, foi a fonte de recursos com maior crescimento no período, alcançando e superando 

os recursos obrigatórios no ano de 2015, o que mostra o aumento no peso da subvenção da União 

por meio da equalização das taxas de juros.20 Houve também a redução progressiva da 

                                            
19 As instituições que estão sujeitas ao cumprimento da exigibilidade da poupança rural são o Banco da Amazônia, 
o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, os bancos cooperativos e as instituições integrantes do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE), quando operarem em crédito rural. Essas instituições devem manter aplicado 
em crédito rural o valor de 74% da média aritmética do VSR da poupança rural.  
20 Os dados apresentados na Figura 12 são para os anos civis, e não para os anos-safra. 



 57 

importância dos recursos do FAT, que em 1999 representavam 16,56% dos recursos do crédito 

rural, caindo para menos de 0,30% de participação em 2015.  

 

 
Figura 12 – Fonte de recursos do crédito rural (1999-2015): proporção de cada fonte em relação ao total  
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Bacen. 

 
Outro ponto importante a ser considerado é quanto à participação do crédito rural no 

financiamento dos produtores, em comparação à capacidade de financiamento interno e ao 

financiamento externo via outras fontes. Segundo pesquisa feita pela Conab com produtores de 

soja e milho em 13 estados brasileiros, nos anos-safra 2010/2011 a 2014/2015, o financiamento 

externo por meio do crédito rural de custeio representou, na média dos anos-safra, 43,38% da 

fonte de financiamento de custeio dos produtores de milho, e 43,40% da fonte de financiamento 

de custeio dos produtores de soja.21 Em segundo lugar veio o financiamento por meio dos 

fornecedores de insumos, com peso médio de 30,33% para os produtores de milho e 33,90% para 

os produtores de soja.22 O financiamento interno, por meio de recursos próprios, apresentou um 

peso médio no financiamento de custeio das safras pesquisadas de 26,33% para os produtores de 

milho e 22,68% para os produtores de soja.  

                                            
21 Os estados pesquisados foram Rondônia, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
22 Os fornecedores de insumos, como agroindústrias, revendedores de insumos e cooperativas, fornecem os 
insumos aos produtores para o plantio da safra, em troca de uma determinada quantidade de grãos a serem 
entregues por ocasião da colheita, com preços pré-fixados. 
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De acordo com a Tabela 1, houve uma redução na participação dos recursos próprios na safra 

2014/2015 para ambas as culturas, e uma elevação da participação dos fornecedores de insumos 

na safra 2014/2015 do milho. A participação do crédito rural elevou-se na última safra da soja, 

mantando-se estável ao longo das safras pesquisadas para o milho.  

 
Tabela 1 – Participação das fontes de financiamento de custeio para as culturas de soja e milho (anos-safra 

2011/2012 a 2014/2015) 

  Soja  Milho 

Ano-Safra  Banco Fornecedores 
de Insumos 

Recursos 
Próprios 

 Bancos Fornecedores 
de Insumos 

Recursos 
Próprios 

2011/2012  41,1% 35,6% 23,3%  43,3% 30,3% 26,4% 
2012/2013  40,6% 35,5% 23,8%  42,4% 29,9% 27,8% 
2013/2014  43,5% 32,3% 24,2%  44,2% 26,8% 29,0% 
2014/2015  48,4% 32,2% 19,4%  43,60% 34,3% 22,1% 

         Fonte: Elaboração própria com base em dados da Conab. 

 
A necessidade de uma política que garanta linhas especiais de crédito aos produtores, através 

da transferência de recursos do governo ao sistema financeiro, ou via exigibilidades legais, se dá 

devido às características do setor, que elevam o risco de sua produção em relação aos demais 

setores da economia. Como explica Buainain et al. (2007), o setor agrícola está sujeito a uma 

gama de incertezas que eleva o risco econômico da produção, como, por exemplo, a possibilidade 

de choques climáticos e sanitários, a alta volatilidade do preço das commodities, a dificuldade no 

ajuste de curto prazo da oferta, e mudanças institucionais na política agrícola dos países 

competidores. Como esses riscos afetam a capacidade da massa de produtores agrícolas de se 

autofinanciar, uma política de crédito com desenho adequado às condições do setor se faz 

necessária. Ademais, a sazonalidade e a longa duração dos ciclos agrícolas geram desequilíbrios 

no fluxo de caixa dos produtores, o que fortalece a justificativa de um desenho de financiamento 

rural que leve em conta não apenas taxas de juros inferiores à taxa de mercado, mas também 

prazos de pagamentos adequados para a compatibilização entre o fluxo de receitas e despesas.23  

O marco institucional do crédito rural no Brasil remonta aos anos 1960, quando foi criado o 

Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), em 1965. Uma discussão detalhada sobre a história 

do crédito rural no Brasil pode ser vista em Gasques e Villa Verde (1995), Wedekin (2005), 

                                            
23 Tongeren (2008) discute as dificuldades em se definir e atender aos objetivos de uma política agrícola, bem 
como a dificuldade de se criar novos desenhos de política agrícola. Os instrumentos de política agrícola, definidos 
como as variáveis econômicas que podem ser manipuladas pelo governo, são ótimos quando os benefícios 
marginais sociais de sua aplicação se igualam aos custos marginais sociais. Contudo, como as distorções de 
mercado tornam difícil a estimativa dos benefícios sociais, grande parte dos instrumentos escolhidos para se atingir 
os objetivos de política agrícola levam em conta apenas os custos do suporte governamental, que são diretamente 
observáveis. 
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Bacha, Danelon e Bel Filho (2006), Araújo et al. (2007), Ramos e Martha Junior (2010), entre 

outros. A Tabela 2 resume alguns dos principais pontos do histórico do crédito rural, de 1965 a 

2010.  

 
Tabela 2 – Breve histórico do crédito rural 

Ano Mudança Institucional 

1965 Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR (Lei 4.829/65) 
1967 Exigibilidades bancárias (Res. 69) 
1987 Poupança Rural 
1988 Fundos Constitucionais (Lei 7.827/89) 
1991 Lei Agrícola (8.171/91) 
1994 Cédula de Produto Rural - CPR (Lei 8.929/94) 
1995 Securitização da dívida rural (Lei 9.138/95) 
1996 PRONAF (Decreto 1.946) e Finame Agrícola Especial 
1998 PESA (Resolução 2.471/98), Prosolo e RECOOP 
1999 Recoop (Resolução 2.666/99), Proleit e Moderfrota 
2001 CPR Financeira e Moderfrota 
2003 Subvenção do Prêmio do Seguro Rural (Lei 8.423/94) 
2004 Poupança Rural nos Bancos Cooperativos; 

Novos títulos agrícolas - CDCA, LCA, CRA (Lei 11.076/04) 
2005 Nota Comercial do Agronegócio – NCA (Instr. 422-CVM) 
2006 PROLAPEC (Res. 3.352) 

2008 PRODUSA (Res. 3.588) 

2009 PROCAP-Agro 
                            Fonte: Wedekin (2005), Ramos e Martha Junior (2010). 

 
Ao longo das cinco décadas desde a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, o setor 

agropecuário internalizou diversos choques oriundos da política econômica vigente, como a forte 

tributação e a constante intervenção do governo na política de preços e exportação durante o 

modelo Cepalino de substituição de importações, os descompassos fiscais oriundos da crise da 

dívida e do processo inflacionário no final dos anos 1980, o choque de competitividade com a 

abertura da economia no início da década de 90, e a retomada do crescimento a partir da 

estabilização da moeda em 1994 (LOPES; LOPES; BARCELOS, 2007; WEDEKIN, 2005). A 

Figura 13 apresenta a trajetória do crédito rural e do PIB da agropecuária a partir de 1969, quando 

se inicia a série dados agregados do crédito rural disponível no Banco Central. Os valores estão 

em preços constantes de 2014, com o uso do deflator implícito do PIB da agropecuária. 
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Figura 13 – Crédito rural e PIB da agropecuária (1969-2014) 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Bacen e IBGE. 
Nota: Preços constantes de 2014, com o uso do deflator implícito do PIB da Agropecuária.  

 
Devido à crise da dívida e a escalada inflacionária que permeou os anos 1980, o governo 

passou a reformular os mecanismos de subsídio ao crédito rural, reduzindo a participação direta 

via transferências do Tesouro e adotando novos instrumentos como a poupança rural e os Fundos 

Constitucionais. Um ponto relevante na trajetória institucional do crédito rural se deu em 1986, 

quando o Plano Cruzado trouxe consigo a extinção da Conta Movimento, que permitia a 

transferência significativa de recursos do Orçamento para o crédito rural. Outro ponto relevante 

foi a adoção de indexadores para a correção dos empréstimos rurais. Como as taxas de juros eram 

pré-fixadas, a elevada inflação gerava taxas de juros reais amplamente negativas, o que se 

caracterizava como forte subsídio indireto (ARAÚJO et al., 2007; BACHA; DANELON; BEL 

FILHO, 2006).  

A correção monetária aplicada sobre os empréstimos rurais agravou a problemática do 

endividamento dos produtores no final da década de 80. Instrumentos de política agrícola voltados 

ao refinanciamento da dívida rural somente foram introduzidos a partir de 1996, com o Programa 

de Securitização para dívidas de até duzentos mil reais, com lastro nos Títulos do Tesouro. 

Dívidas de valor superior passaram a ser refinanciadas com o Programa Especial de Saneamento 

de Ativos (PESA) em 1996. A introdução dos instrumentos de reescalonamento da dívida 
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coincide com a retomada na trajetória de crescimento do crédito rural, conforme se observa na 

Figura 13 após 1996.24 

Há uma sensível diferença entre os valores reais do PIB da agropecuária e do crédito rural 

calculados a partir do deflator implícito da agropecuária e os valores calculados com o uso do 

IGP-DI. Como se observa na Figura 14, o uso do IGP-DI gera prováveis duas quebras estruturais 

na série histórica do PIB agropecuário: uma após 1986, com queda acumulada de 62,48% entre 

1986 e 1988, e outra em 1994, com aumento de 166,99% em relação à 1993. Também se gera 

uma provável quebra estrutural no crédito rural após 1986, com contração acumulada de 75,84% 

entre 1986 e 1988. Além disso, a redução real no crédito rural entre 1982 e 1984 é muito mais 

acentuada com o uso do IGP-DI: queda acumulada de 45,40% entre 1982 e 1984, enquanto que, 

com o deflator implícito da agropecuária, a redução acumulada foi de 28,04%. Em termos 

nominais, o crédito rural apresentou crescimento negativo apenas nos anos de 1995 e 1996. Após 

1999, as séries de valores reais do crédito rural com base nos dois índices de preço tornam-se bem 

mais próximas.  

 

 
Figura 14 – Crédito rural e PIB da agropecuária (1969-2014): preços constantes de 2014 com o uso do deflator 

implícito da agropecuária e do IGP-DI 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Bacen e IBGE. 
                                            
24 Rezende e Kreter (2007) explicam que, a partir de 1995, o endividamento agrícola tornou-se um endividamento 
de longo prazo, devido à massa crescente de crédito de investimento demandado, cuja finalidade principal é a 
compra de máquinas e equipamentos. Se a elasticidade de substituição entre capital e trabalho for baixa, um 
aumento na dotação relativa de capital físico reduz a elasticidade da oferta no curto prazo, o que eleva a 
instabilidade da renda, sendo este um dos efeitos perversos do endividamento de longo prazo. 
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A Figura 15 mosta a diferença nas variações anuais do IGP-DI e do deflator implícito da 

agropecuária. Em 1986, o IGP-DI apresentou variação anual de 65,03%, contra 235,11% em 

1985. Em 1987, o índice passou para 415%, o que ajuda a entender a diferença no comportamento 

das séries deflacionadas pelo IGP-DI e pelo deflator da agropecuária nesse período. O mesmo se 

observa na diferença de sincronia entre os índices em 1994.  

 

 
Figura 15 – Variação anual do IGP-DI e do deflator implícito do PIB da agropecuária 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do IGBE.  
 

Entre 1982 e 1996, há uma forte redução no crédito rural como proporção do PIB da 

agropecuária. De acordo com a Figura 16, há uma provável quebra na tendência da razão 

credito/PIB do setor agropecuário entre 1982 e 1984: a razão caiu de 70,08% em 1982 para 

25,74% em 1984. O maior valor alcançado pela relação entre crédito rural e PIB agropecuário 

ocorreu em 1975, com 83,83%, e a menor ocorreu em 1996, quando o volume de crédito rural 

correspondeu a apenas 15,44% do PIB agropecuário. Com a mudança na trajetória de crescimento 

do crédito rural após 1996, a razão entre crédito e PIB do setor agropecuário elevou-se até 

alcançar 65,24% ao fim de 2014.  
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Figura 16 – Crédito rural como proporção do PIB da agropecuária (1969-2014) 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Bacen e IGBE. 

 
 

 
 
Figura 17 – Taxa de crescimento real do PIB da agropecuária (1969-2014) 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE. 
Nota: Preços constantes de 2014, com o uso do deflator implícito do PIB da Agropecuária. 
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Entre 1969 e 2014, a taxa de crescimento real do PIB da agropecuária apresentou valores 

negativos em 7 dos 48 anos, conforme se observa na Figura 17. A maior variação negativa anual 

no PIB agropecuário ocorreu em 1986, com queda de 8,02% em relação a 1985. No período 

amostral, o PIB agropecuário cresceu, em média, 3,76% ao ano, com desvio-padrão de 4,44%. O 

crédito rural cresceu em média 4,68% ao ano, com desvio-padrão de 19,78%. A razão entre 

crédito rural e PIB Agropecuário apresentou uma média de 43,87% entre 1969 e 2014, com 

desvio-padrão de 17,48%. 

A Figura 18 apresenta as séries de logaritmo do crédito rural e do PIB agropecuário com a 

remoção de suas tendências. As tendências foram removidas por meio do filtro Hodrick-Prescott 

(HP), com correção de potência sugerida por Ravn e Uhlig (2002) para o caso de dados anuais. 

O resultado é o componente cíclico das séries. O componente cíclico possui média zero, e seus 

valores são entendidos como desvios percentuais da variável em relação a sua tendência anual. 

 

 
Figura 18 – Componente cíclico do PIB agropecuário e do crédito rural (1969-2014) 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Preços constantes de 2014, com o uso do deflator implícito do PIB da Agropecuária. 

 
A visualização gráfica mostra um comportamento muito volátil dos ciclos do crédito rural 

até 1999. Em 1984, há o maior desvio percentual negativo da série do crédito rural em torno de 

sua tendência: -50,88%. O maior desvio percentual positivo ocorre em 1982, com 25,40%. O 
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desvio máximo e mínimo da série do PIB agropecuário em relação a sua tendência ocorre em 

1981 e 1986, respectivamente, com 4,66% e -7,13%.  

 
Tabela 3 – Comportamento cíclico do PIB da agropecuária e do crédito rural (1969-2014) 

  Correlação do PIB agropecuário em t com  

Período Variável 3t −  2t −  1t −  t  1t +  2t +  3t +  D.P. (%) 

1969-2014 
PIB 

agropecuário  -0,18 -0,21 -0,20 1,00 -0,20 -0,21 -0,18 2,58 
Crédito rural  -0,13 0,44 0,06 0,00 -0,09 0,02 -0,30 13,19 

1969-1986 
PIB 

agropecuário -0,24 -0,22 -0,32 1,00 -0,32 -0,22 -0,24 3,20 
Crédito rural -0,09 0,52 -0,06 -0,08 0,26 -0,13 -0,38 17,05 

1986-1999 
PIB 

agropecuário -0,54 -0,24 -0,11 1,00 -0,11 -0,24 -0,54 2,92 
Crédito real -0,17 0,71 0,41 -0,05 -0,48 0,03 -0,32 15,15 

1999-2014 
PIB 

agropecuário 0,14 -0,31 -0,28 1,00 -0,28 -0,31 0,14 2,04 
Crédito real -0,01 0,03 -0,20 -0,15 0,10 0,56 -0,06 3,64 

       Fonte: Elaboração própria. 
       Nota: D.P. – Desvio-padrão.  

 
A Tabela 3 apresenta estatísticas descritivas do comportamento cíclico das séries, para alguns 

intervalos selecionados no período. A correlação de Pearson pode ser utilizada para medir a força 

dos co-movimentos cíclicos: uma alta correlação positiva contemporânea (mesmo t ) entre crédito 

rural e PIB agropecuário indica comportamento pró-cíclico do crédito; uma alta correlação 

negativa indica comportamento anticíclico; e uma correlação próxima a zero indica 

comportamento acíclico do crédito rural. Usualmente, se o componente cíclico de uma série 

apresenta correlação positiva acima de 0,30 com o PIB seu comportamento é assumido como pró-

cíclico; se a correlação é abaixo de -0,30 seu comportamento é assumido como anticíclico; e uma 

correlação entre 0 e ±0,30 é caracterizada como comportamento acíclico. A correlação entre o 

PIB agropecuário em t  e os lags e leads do crédito rural auxilia a determinar se o crédito rural 

antecede o ciclo de negócios (correlação mais elevada encontra-se nos lags do crédito rural) ou 

se o crédito rural segue o ciclo de negócios no setor agropecuário (correlação mais elevada 

encontra-se nos leads do crédito rural). 

 Em todo o período amostral, e também nos intervalos menores selecionados, o crédito rural 

apresenta comportamento acíclico com relação ao PIB agropecuário (coluna t ). Mas observa-se 

que o ciclo do crédito rural antecede as flutuações do PIB agropecuário em dois anos (coluna 

2t − ) quando se considera a janela temporal completa. É interessante observar que essa 
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associação positiva entre o comportamento cíclico do PIB agropecuário em t  e o crédito rural em 

2t −  desaparece no período 1999-2014. Ocorre, na realidade, uma inversão na associação entre 

os ciclos no período 1999-2014, porquanto o clico do crédito rural passa a seguir o ciclo do PIB 

agropecuário com atraso de dois anos (coluna 2t + ). 

No período 1999-2014 ocorre também uma redução considerável na volatilidade do crédito 

rural em relação ao PIB agropecuário (medido pelo desvio-padrão do componente cíclico), se 

comparado aos períodos anteriores da amostra. Observa-se que não há persistência no 

comportamento cíclico anual do PIB agropecuário (baixa autocorrelação de primeira ordem da 

série em todos os períodos). A duração média de um ciclo completo do crédito rural foi calculada 

em 4,9 anos, e do PIB agropecuário em 5,2 anos.  

O próximo capítulo apresenta as metodologias adotadas neste trabalho para testar a Granger 

causalidade entre o crédito rural e o PIB agropecuário, no período 1969 a 2014. A série agregada 

de crédito rural disponível no Banco Central inicia-se a partir de 1969, e o ano de 2014 é o último 

disponível para o PIB agropecuário. As demais variáveis de controle a serem utilizadas também 

estão disponíveis nesse intervalo. A análise descritiva vista até o momento lança luz a alguns 

pontos importantes a serem considerados na avaliação empírica de causalidade. Há a evidência 

de uma possível quebra estrutural no intercepto da razão entre o volume de crédito rural o PIB 

agropecuário em 1982, e uma quebra na tendência da série após 1996. Outras possíveis quebras 

são visíveis no deflator implícito da agropecuária. A presença de quebras na série, ou outliers de 

grande magnitude, compromete os testes usuais de raiz unitária, e os resultados da especificação 

VAR, FMOLS e ARDL. As estatísticas descritivas para os componentes cíclicos gerados por 

meio do filtro HP mostram uma mudança na associação entre as séries após 1999, o que pode ser 

um indício de mudança na direção da causalidade nesse período. 
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4 AVALIANDO A CAUSALIDADE DE GRANGER: PROCEDIMENTO DE TODA E 

YAMAMOTO, FMOLS, ARDL E TESTE DE BREITUNG E CANDELON 
 

4.1 Causalidade de Granger em uma especificação VAR  

O modelo vetorial autorregressivo (SIMS, 1980), ou VAR, é uma metodologia bastante 

consolidada na literatura. O vetor autorregressivo é utilizado para analisar a relação dinâmica 

entre séries temporais de um sistema, em especial a resposta das variáveis endógenas a choques 

nas suas inovações. O VAR assume a seguinte forma reduzida:  

 
1

Γ Φ
k

t i t i t t
i

y c y x ε−
=

= + + +∑   (1) 

onde ty  é o vetor composto pelas p  variáveis endógenas do sistema, 1, ,, ,t t p ty y y =   , c  é o 

vetor de constantes, Γi  é a matriz de coeficientes das defasagens das variáveis endógenas, k  são 

as defasagens do sistema, tx  é o vetor composto pelas variáveis exógenas, Φ  é a matriz de 

coeficientes das variáveis exógenas, e tε  é o vetor de inovações, com ~ (0, Σ)tε N , 

, ,( , ) 0t s t vE ε ε ≠ , , 1, ,s v p=   e s v≠ . As inovações no vetor tε  podem ser contemporaneamente 

correlacionadas, mas não são correlacionadas com seus próprios valores passados, nem 

correlacionadas com as defasagens de ty  e com as variáveis exógenas. 

Devido à estrutura dinâmica do VAR, um choque na inovação da p ésima−  variável 

transmite-se para os valores futuros de todas as outras variáveis endógenas do sistema. O efeito 

ao longo do tempo de um choque na inovação do processo temporal pode ser acessado por meio 

da função impulso-resposta.  

Como as inovações podem ser contemporaneamente correlacionadas, usualmente aplica-se 

o método de decomposição de Cholesky para ortogonalizar os impulsos. O método de Cholesky 

impõe um ordenamento das variáveis no sistema: a variável endógena ordenada na n ésima−  

posíção, 1, ,n p=  , internaliza contemporaneamente o choque gerado em todas as variáveis 

anteriores, mas não é atingida contemporaneamente por um choque na inovação das variáveis 

seguintes no ordenamento. 

A identificação de Cholesky cria um ordenamento contemporâneo recursivo entre as 

variáveis, já que a variável na n ésima−  posição não depende contemporaneamente das variáveis 

ordenadas em seguida. Os resultados da função impulso-resposta e da decomposição da variância 
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dependem do ordenamento das variáveis, podendo se mostrar bastante sensíveis a depender do 

posicionamento adotado.  

Uma solução é a estimação de um VAR estrutural (SVAR). O SVAR fornece uma 

ortogonalização não recursiva dos impulsos, através de um número suficiente de restrições que 

permitam identificar as inovações estruturais ortogonais. 

O SVAR pode ser estimado através de restrições de identificação nas matrizes A  e B : 

 t tAe Bu=   (2) 

onde A  e B  são matrizes p p× , te  é o vetor de resíduos observáveis da forma reduzida do 

VAR, e tu  é o vetor de inovações estruturais não observáveis. O vetor tu  é assumido ortonormal, 

o que implica a imposição de um número suficiente de restrições, em geral restrições zero, para 

identificar as matrizes A  e B .25 Essas restrições são chamadas de restrições de curto prazo 

(modelo AB). 

Suponha que o VAR é formado por duas variáveis, 1y  e 2y :  

 
1, 0 1 1, 1 1, 1 2, 1 2, 1,

2, 0 1 2, 1 2, 1 1, 1 1, 2,

t t k t k t k t k t

t t k t k t k t k t

y α α y α y β y β y ε
y β β y β y α y α y ε

− − − −

− − − −

= + + + + + + +

= + + + + + + +

 

 
  (3) 

A variável 1y  causa 2y  no sentido Granger se a série histórica de 1y  auxiliar de forma 

significativa na explicação de 2y . Em outras palavras, 1y  Granger causa 2y  se a predição de 2y  

puder ser melhorada com a adição da série histórica de 1y , em comparação à predição de 2y  

apenas com o uso da trajetória passada de si mesma. 

O conceito de Granger causalidade baseia-se em precedência temporal e fornecimento de 

informação (GRANGER, 1969). A ideia é verificar o quanto do valor atual de 2y  é explicado 

apenas com o uso de seus próprios valores passados, e em seguida testar se a adição dos valores 

passados de 1y  fornece mais informação para a explicação de 2y .  

Há Granger causalidade no sentido de 1y  para 2y  se os coeficientes das defasagens de 1y  

forem estaticamente significativos na representação de 2y .  No VAR descrito em (3), a hipótese 

de Granger causalidade na direção de 1y  em 2y  pode ser avaliada por meio de um teste Wald na 

restrição linear conjunta de que todas as defasagens de 1y  são iguais a zero na equação de 2y .  

                                            
25 No total, (3 k 1) / 2k −  restrições para que o SVAR seja identificado. 
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Testa-se a hipótese nula 0 1: 0kH α α= = = . A rejeição da nula significa que 1y  Granger 

causa 2y . A não rejeição da nula implica que 1y  não Granger causa 2y . A (não) existência de 

Granger causalidade na direção de 2y  em 1y  é testada, por sua vez, por meio da hipótese nula 

0 1: 0kH β β= = = . Se ambas as nulas forem rejeitadas, há causalidade bidirecional entre 1y  e 

2y . Sob a nula, a estatística do teste Wald segue assintoticamente uma distribuição chi-quadrado 

com k  graus de liberdade (o número de defasagens do VAR).  

Os coeficientes do VAR são estimados por OLS, assumindo-se que as variáveis são 

estacionárias. No entanto, algumas variáveis do sistema podem ser não estacionárias, com ordem 

de integração d , onde d  é o número de raízes unitárias do processo estocástico. Se alguma das 

séries apresenta raiz unitária, a inferência não é válida na representação VAR.  

Se as séries forem cointegradas de mesma ordem, pode-se realizar o teste de cointegração de 

Johansen, e, em caso da detecção de um ou mais vetores de cointegração, um VECM (Vector 

Error Correction Model) deve ser estimado. Caso as séries não sejam cointegradas, faz-se 

necessário diferenciar as séries ( )I d  um número de vezes igual a sua correta ordem de integração 

d , para torná-las estacionárias. 

O método de cointegração de Johansen (JOHANSEN; JUSELIUS, 1990; JOHANSEN, 

1988, 1991) busca identificar se há relações de cointegrações (uma combinação linear 

estacionária) entre as variáveis com mesma ordem de integração no sistema, através da 

reparametrização do VAR. O modelo é escrito na forma de correção de erro (VECM)  
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onde as restrições de cointegração são feitas sobre a matriz Π 'αβ= . Se há p  variáveis 

endógenas, há no máximo ( 1)r p= −  vetores de cointegração linearmente independentes. O 

número de relações de cointegração é dado pelo posto da matriz Π , cuja dimensão é p r× . Se 

0 r p< < , há r  relações de longo prazo. A matriz α  contém os coeficientes de ajustamento aos 

desvios do equilíbrio, e a matriz β  contém os vetores de cointegração. A matriz Γi  contém os 

coeficientes que controlam a dinâmica de curto prazo e a matriz Φ  contém os coeficientes das 

variáveis exógenas.  

Como explicam Toda e Yamamoto (1995), muitos testes de raiz unitária, como o teste de 

Dickey-Fuller e Phillips e Perron, apresentam baixo poder contra uma hipótese alternativa de 

estacionariedade em tendência. Além disso, os testes para os postos de cointegração em um 
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modelo de correção de erro de Johansen são muito sensíveis aos valores dos parâmetros de 

perturbação (nuisance parameters) em amostra finitas, não sendo muito confiáveis para os 

tamanhos de amostra usualmente encontrados em séries econômicas. Se o objetivo do 

pesquisador é testar uma hipótese econômica que é condicionada à estimação de raiz unitária, 

postos de cointegração e vetores de cointegração, a exemplo de uma hipótese baseada nas 

respostas aos impulsos nas inovações, ou nas relações de cointegração das variáveis, a hipótese 

pode sofrer de viés severo causado pelos testes prévios de raiz unitária e de cointegração. 

Por outro lado, a hipótese econômica de interesse a ser testada no VAR pode não estar 

relacionada à existência de raiz unitária ou relação de cointegração entre as variáveis, mas sim 

expressa em termos de restrições nos coeficientes do modelo. Toda e Yamamoto (1995) oferecem 

um método robusto a ordens arbitrárias de integração ou de cointegração dos dados para testar 

restrições lineares e não lineares nos coeficientes do VAR. O procedimento de Toda e Yamamoto 

tem aplicação direta na hipótese de Granger causalidade, que é formulada por meio de restrições 

zero nos coeficientes das defasagens do VAR.  

De acordo com Toda e Phillips (1993), se uma ou mais séries forem não estacionárias em 

nível na representação VAR, a estatística Wald para testar Granger causalidade não mais segue 

assintoticamente a distribuição chi-quadrado sob a hipótese nula. A distribuição assintótica da 

estatística Wald torna-se não padrão, e passa a depender de parâmetros de perturbação não 

observáveis. O teste de Granger causalidade em um VECM também não é recomendado, pois 

envolve restrições não lineares na matriz de coeficientes, de sorte que o teste Wald pode sofrer 

de distorções de tamanho (rejeitar falsamente a hipótese nula) devido à deficiência de posto 

(quando o posto de cointegração do processo gerador dos dados é menor do que o posto assumido 

nos testes de hipótese de cointegração). 

Por meio do método proposto por Toda e Yamamoto (1995), é possível testar restrições 

lineares e não lineares sobre os coeficientes de uma representação VAR utilizando a distribuição 

assintótica chi-quadrado para o teste Wald, mesmo que as séries não sejam estacionárias. O 

procedimento de Toda e Yamamoto segue os seguintes passos: 

i. Estime um VAR com todas as variáveis em nível, independentemente da sua 

verdadeira ordem de integração. As variáveis não devem ser diferenciadas. 

ii. Selecione a defasagem apropriada para o VAR, através, por exemplo, de critérios de 

informação. Suponha que k  defasagens sejam selecionadas para a estimação do 

VAR.  
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iii. Seja maxd  a ordem máxima de integração que o pesquisador suspeita que pode ocorrer 

nas séries do sistema. Esse passo não depende de testes de raiz unitárias: o 

pesquisador pode utilizar-se da evidência empírica de estudos passados para guiar 

sua decisão sobre qual a ordem máxima de integração possível de ocorrer nas 

variáveis escolhidas. A maioria das séries econômicas, em particular, são no máximo 

(2)I . 

iv. Estime um VAR em nível com maxk d+  defasagens, e teste a restrição linear 

desejada apenas nos coeficientes das k  primeiras defasagens. Isso significa que as 

maxd  últimas defasagens são descartadas (não são restringidas) no teste Wald. As 

maxd  defasagens adicionais entram no sistema para corrigir os valores assintóticos. 

Com isso, a estatística Wald terá distribuição assintótica chi-quadrado, com k  graus 

de liberdade. 

Suponha que sejam selecionadas 4k =  defasagens para o VAR, e que a ordem de integração 

máxima do sistema seja max 2d = . Para que o teste de causalidade de Granger seja válido, 

devemos estimar um VAR( 4 2+ ) em nível, e testar a restrição zero nos coeficientes das quatro 

primeiras defasagens da variável de interesse.26 

Apesar de um teste prévio de raiz unitária não ser necessário para se supor a ordem máxima 

de integração do processo temporal, os testes podem auxiliar a reduzir o maxd  suposto. A inclusão 

de maxd  defasagens adicionais sobreparametriza o VAR, reduzindo a eficiência. A perda de 

eficiência pode ser diminuída se a ordem máxima de integração assumida puder ser reduzida. 

Para testar a presença de raiz unitária nas séries analisadas no próximo capítulo, será aplicada 

uma estratégia recursiva baseada em Stolbov (2015), com algumas alterações importantes. A 

Figura 19 ilustra o encadeamento dos testes adotados. Primeiramente será testado a presença de 

no máximo duas raízes unitárias em cada série, com o uso do teste de Dickey e Pantula (DICKEY; 

PANTULA, 1987). Se a hipótese nula do teste de Dickey e Pantula for rejeitada para todas as 

séries, a suposição da ordem de integração máxima do sistema será reduzida de max 2d =  para 

max 1d = . 

 
                                            
26 Dolado e Lütkepohl (1996) também demonstram como corrigir os valores assintóticos do teste Wald para 
restrição nos parâmetros de um VAR com variáveis (1)I  e possivelmente cointegradas. Se o verdadeiro processo 
gerador do sistema é um VAR ( )k , os autores sugerem estimar um VAR ( 1)k +  e aplicar o teste Wald apenas nas 
k  primeiras defasagens. 
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Figura 19 – Estratégia para os testes de raiz unitária 
Fonte: Elaboração própria baseada em Stolbov (2015). 

 
Em seguida será aplicado o teste BDS (BROCK et al., 1996) para testar a hipótese de não 

linearidade no processo gerador das séries. Se a hipótese nula do teste BDS, de independência 

das observações, for rejeitada a favor da alternativa de não linearidade no processo temporal, será 

testada a presença de raiz unitária com o uso do teste KSS (KAPETANIOS; SHIN; SNELL, 

2003). Em caso de rejeição da hipótese nula do teste KSS, conclui-se que a série é globalmente 

estacionária e não linear. Em caso de não rejeição da nula, há indicação da presença de uma raiz 

unitária. Nesse caso, os testes ADF (DICKEY; FULLER, 1981, 1979) e KPSS 



 73 

(KWIATKOWSKI et al., 1992) serão utilizados para uma validação cruzada da presença de uma 

raiz unitária na série.  

O próximo passo é a aplicação do teste Bai-Perron para identificação endógena de múltiplas 

quebras estruturais (BAI; PERRON, 1998, 2003a, 2003b). Testes como o ADF, por exemplo, 

possuem baixo poder na presença de séries estacionária com quebra estrutural. Isso pode levar a 

uma não rejeição da hipótese nula de raiz unitária, quando na verdade a série é globalmente 

estacionária com quebra estrutural.27 

Para testar a hipótese nula de raiz unitária com a suposição de quebra estrutural, contra a 

alternativa de estacionariedade com suposição de quebra, serão aplicados os testes de Perron 

(PERRON, 1997) e de Lee e Strazicich (2003). O teste de Perron admite a presença de uma quebra 

estrutural na série, e o teste de Lee e Strazicich admite a presença de até duas quebras. 

Stolbov (2015) não aplica o teste de Dickey e Pantula para a presença de até duas raízes 

unitárias. Ademais, o autor utiliza, adicionalmente ao teste de Perron, o teste de Zivot e Andrews 

(ZIVOT; ANDREWS, 1992) para a detecção de raiz unitária com uma quebra estrutural na série, 

e aplica o teste de Clemente, Montañés e Reyes (1998) para a detecção de raiz unitária na presença 

de duas quebras estruturais. Optou-se nesse trabalho por não utilizar o teste de Zivot e Andrews, 

já que o teste de Perron permite que o processo gerador dos dados seja sujeito a uma quebra 

estrutural tanto sob a hipótese nula quanto sob a hipótese alternativa, ao contrário de Zivot e 

Andrews, que não permite quebra estrutural sob a nula. Da mesma forma, o teste de Lee e 

Strazicich (2003) permite duas quebras estruturais tanto sob a nula quanto a sob a alternativa, ao 

contrário do teste de o teste de Clemente, Montañés e Reyes (1998), que permite duas quebras 

apenas na alternativa. Lee e Strazicich (2003) explicam que os testes que não permitem quebras 

sob a hipótese nula tornam-se viesados para a rejeição da nula, concluindo de forma espúria que 

as séries são estacionárias em torno da tendência.28 

                                            
27 Pierre Perron (PERRON, 1989) iniciou o debate sobre a hipótese de raiz unitária na presença de quebra 
estrutural, ao demonstrar que o teste de Dickey e Fuller torna-se viesado para a não rejeição da hipótese nula de 
raiz unitária na presença de quebra estrutural. O autor construiu um teste ADF possibilitando a presença de uma 
quebra estrutural exógena, e o aplicou sobre os dados analisados por Nelson e Plosser (1982), trabalho que ficou 
conhecido na literatura por concluir que diversas séries macroeconômicas dos Estados Unidos possuem raiz 
unitária. Perron concluiu por rejeitar a hipótese de raiz unitária em 11 das 14 séries analisadas por Nelson e Plosser 
(1982), indicando que a maioria das séries macroeconômicas são, na realidade, estacionárias em torno de uma 
tendência determinística. 
28 Há outros testes de raiz unitária que permitem a presença de mais de duas quebras estruturais, mas apenas na 
hipótese alternativa. O teste de Kapetanios (2005), por exemplo, permite a presença de múltiplas quebras 
estruturais na hipótese alternativa, mas não permite na hipótese nula, motivo pelo qual não foi escolhido para a 
integrar a sequência de testes descrita. 
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Adicionalmente ao teste de causalidade de Granger na representação VAR, serão analisadas 

as funções impulso-resposta (IRF), a decomposição da variância dos erros de previsão (FEVD) e 

a decomposição histórica das séries de interesse, com base em Enders (2014) e Lutkephol (2005). 

 

4.2 Causalidade de Granger em um modelo FMOLS  

Se as séries do sistema forem integradas de mesma ordem, é possível haver uma combinação 

linear estacionária entre elas, isto é, uma relação de cointegração. A relação de cointegração 

define uma equação de cointegração, com um vetor de cointegração que contém os pesos da 

combinação linear entre as variáveis. Os pesos do vetor de cointegração são entendidos como 

coeficientes que expressam a relação de longo prazo entre as variáveis. As inovações geradas pela 

equação de cointegração é o resultado estacionário da combinação linear no vetor de 

cointegração. 

O método de cointegração de Johansen assume a possibilidade da existência de mais de um 

vetor de cointegração no sistema. Outras classes de modelos assumem a existência de apenas um 

vetor de cointegração. Esses modelos são conhecidos como regressão de cointegração. 

Seguindo Phillips e Hansen (1990) e Hansen (1992), considere o processo temporal 1n +  

dimensional { }0ty ∞
, o qual pode ser particionado como ( )1 2, 't t ty y y= . O vetor ( )1 2, 't ty y  tem a 

seguinte equação de cointegração:  

 1 2 1 1 1' 't t t ty y β D γ u= + +   (5) 

onde ( )1 2', ' 't t tD D D=  são regressores determinísticos (constante, tendência, ou ambos) e 2ty  

são os n  regressores estocásticos, potencialmente todos endógenos. O vetor 2ty  é gerado pelo 

sistema 

 2 21 1 22 2 2

2 2

Γ ' Γ '
Δ

t t t t

t t

y D D ε
ε u

= + +
=

  (6) 

O vetor de regressores determinísticos 1tD  é um componente tanto da equação de 

cointegração quanto da equação dos regressores estocásticos, ao passo que o vetor 2tD  é um 

componente apenas de 2ty .  

As inovações ( )1 2, ' 't t tu u u=  são estritamente estacionárias e ergódicas com média zero, com 

matriz de covariância contemporânea Σ , matriz de covariância de longo prazo Λ  e matriz de 

covariância Ω , definidas como  
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  (7) 

Assume-se que as séries em 1ty  e 2ty  são (1)I  e cointegradas, e não há mais de um vetor de 

cointegração. Também não há cointegração entre os elementos de 2ty .  

Há problemas em se estimar o vetor de cointegração β  via OLS, devido à correlação de 

longo prazo existente entre as inovações da equação de cointegração e as inovações dos 

regressores (o componente 12ω  da matriz Ω ), e devido à correlação entre as inovações da equação 

de cointegração e os regressores estocásticos (o componente 12λ  da matriz Λ ). Se o vetor de 

cointegração for estimado por OLS, as estimativas geradas não terão, em geral, distribuição 

assintótica gaussiana, serão assintoticamente viesadas, assimétricas, e serão função de parâmetros 

de perturbação não observáveis, o que prejudica os testes de hipótese e, consequentemente, a 

inferência do modelo. 

Com o objetivo de corrigir o problema da correlação de longo prazo entre o termo de erro da 

equação de cointegração e o erro da equação dos regressores, Peter C. B. Phillips e Bruce Hansen 

(PHILLIPS; HANSEN, 1990) desenvolveram o estimador FMOLS (Fully Modified OLS), que é 

robusto à endogeneidade, assintoticamente não viesado e apresenta distribuição assintótica com 

eficiência total. Além disso, o estimador FMOLS apresenta boas propriedades em amostras 

finitas, sendo mais apropriado do que o método de cointegração Johansen quando o número de 

observações das séries temporais é reduzido. Por esse motivo, o estimador FMOLS é usualmente 

aplicado no contexto de cointegração em painel.29  

Como a equação de cointegração estimada por FMOLS assume que todas as variáveis do 

sistema são (1)I , podemos utilizar o teste de raiz unitária de Levin, Lin e Chu (2002) e de 

Breitung (2002) para testar a presença de um processo de raiz unitária comum a todas as séries. 

O teste de Levin, Lin e Chu e o teste de Breitung são frequentemente utilizados para identificar 

raiz unitária em um painel de dados, onde cada unidade cross-section apresenta sua própria série 

de tempo para uma determinada variável (múltiplas séries são geradas), mas os testes também 

                                            
29 Bangake e Eggoh (2011) utilizam o estimador FMOLS para cointegração em painel, com o intuito de testar a 
Granger causalidade entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico. Os resultados desse trabalho 
estão apresentados no capítulo 2. 
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podem ser utilizados para um grupo de séries de tempo de um mesmo indivíduo. Logo, esses 

testes complementam a estratégia de testes de raiz unitária elencada na seção anterior 

Após estimar a equação de cointegração via FMOLS, podemos utilizar o teste de 

instabilidade de Hansen (1992) para avaliar a presença de cointegração entre as variáveis. Se há 

cointegração entre 1ty  e 2ty , os resíduos da equação de cointegração estimados por FMOLS são 

estacionários, e podemos construir um modelo de correção de erro (ECM) para testar a Granger 

causalidade no curto e longo prazo.  

Suponha que no vetor 2ty  há duas séries, 2tx  e 3 .tx  O modelo de correção de erro assume a 

seguinte forma:  

 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1
1 1 1
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− − − −
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∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

 (8) 

O componente 1ECTt−  é o termo de correção de erro, composto pelos resíduos da equação 

de cointegração estimado por FMOLS. O coeficiente do termo de correção de erro representa a 

velocidade de ajustamento em direção ao equilíbrio de longo prazo do sistema. A dinâmica de 

curto prazo, por sua vez, é representada pelas defasagens das variáveis em primeira diferença. O 

número de defasagens pode ser selecionado via critérios de informação, como Akaike ou 

Schwarz. 

 A existência de cointegração implica necessariamente a presença de Granger causalidade 

em algum sentido.30 Para avaliar a hipótese de Granger causalidade na direção 2 1t tx y→ , 

aplicamos o teste Wald na restrição linear conjunta 1 11 1... 0kλ β β= = = = . A rejeição da hipótese 

nula é evidência de que há forte causalidade no longo e curto prazo, conjuntamente. A hipótese 

de causalidade de Granger na direção 2 1t tx y→  pode ser testada de forma individual para o curto 

prazo, por meio do teste Wald na restrição 11 1... 0kβ β= = = , e de forma individual para o longo 

prazo, por meio da restrição 1 0λ = . O mesmo raciocínio é aplicado se desejarmos testar a Granger 

                                            
30 O contrário não é verdadeiro: a presença de Granger causalidade não implica necessariamente a existência de 
cointegração entre as variáveis. Ademais, os coeficientes do vetor de cointegração não informam o sentido da 
causalidade, fazendo-se necessário aplicar um teste de restrição nos parâmetros do modelo de correção de erro 
para avaliar em qual sentido corre a causalidade.  
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causalidade na direção contrária, 1 2t ty x→ : testa-se a restrição conjunta 2 11 1... 0kλ α α= = = =  

para a hipótese de causalidade forte (conjunta) no longo e curto prazo, e as restrições 2 0λ =  e 

11 1... 0kα α= = =  respectivamente para causalidade no longo e no curto prazo. 

 

4.3 Causalidade de Granger em um modelo ARDL 

Em um modelo autorregresivo com defasagens distribuídas (ARDL), o vetor de regressores 

pode conter valores defasados da variável dependente e das variáveis explicativas, assim como 

valores contemporâneos das variáveis explicativas. Uma equação de regressão ARDL( k ,

1, , pq q ) assume o seguinte formato: 

 , ,
1 1 0

jqpk

t i t i j i j t i t
i j i

y c α y β x ε− −
= = =

= + + +∑ ∑∑  (9) 

onde k  é o número de defasagens da variável dependente, p  é quantidade de variáveis 

explicativas, e jq  é a defasagem de cada variável explicativa, 1,j p=  . Como se observa, a 

representação ARDL permite que cada regressor tenha um número diferente de defasagens no 

sistema, inclusive valores não defasados, para o caso das variáveis explicativas. 

As variáveis explicativas que apresentam apenas seu valor contemporâneo na regressão 

ARDL são denominadas de regressores estáticos, e as que apresentam pelo menos um valor 

defasado são denominadas de regressores dinâmicos. Critérios de informação como Akaike e 

Schwarz podem ser utilizados para se determinar a quantidade de defasagens da variável 

dependente e de cada variável explicativa que integra o ARDL( 1, , , pk q q
). 

Com as estimativas dos coeficientes do modelo ARDL, é possível obter a representação de 

longo prazo do sistema. O parâmetro que expressa a resposta de longo prazo de ty  a variações 

marginais em um regressor dinâmico jx  pode ser calculado como ,
1 1

1
jq k

t j i i
i i

θ β α
= =

 
= − 

 
∑ ∑  , com 

erro-padrão calculado pelo método delta.  

O modelo ARDL tornou-se uma importante ferramenta para a detecção de relações de 

cointegração a partir do trabalho de Pesaran e Shin (1999). Os autores demonstram que, dado 

uma representação ARDL, é possível identificar relações de cointegração em um sistema formado 

por variáveis todas (1)I , todas (0)I , ou uma mistura entre variáveis estacionárias e variáveis 

(1)I . Isso constitui-se em uma grande vantagem frente ao método de cointegração de Johansen 
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e mesmo ao estimador FMOLS, pois ambos assumem que todas as variáveis do sistema são (1)I

.  

A equação de cointegração de Pesaran e Shin (1999) é obtida diferenciando-se o modelo 

ARDL e plugando um termo de correção de erro estimado com o uso dos coeficientes de longo 

prazo tθ  
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Para avaliar se há cointegração entre ty  e os regressores jx , Pesaran, Shin e Smith (2001) 

desenvolveram o chamado Teste das Fronteiras (Bounds Test). Substituindo o componente ˆECtλ  

em (10) pela relação de longo prazo entre a variável dependente e os regressores, temos  

 
11
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Δ Δ
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y α y β x ρy c π x ε
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A hipótese de cointegração no sistema é testada por meio de uma restrição zero conjunta nos 

coeficientes da defasagem de ty  e da defasagem de cada jx , 0 1: 0pH ρ π π= = = = . Rejeição 

da hipótese nula é evidência de relação de longo prazo entre as variáveis.  

Pesaran, Shin e Smith (2001) fornecem valores críticos para o teste de cointegração 

considerando a situação onde todas as variáveis são estacionárias e o caso onde todas as variáveis 

são (1)I . Esses valores são então utilizados como fronteira inferior (quando todas as variáveis 

são (0)I ) e superior (quando todas são (1)I ) para o caso de um sistema formado por uma mistura 

de variáveis (0)I  e (1)I . A relação de cointegração estimada por meio de um modelo ARDL 

também apresenta boas propriedades em pequenas amostras. 
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Se há evidência de cointegração, podemos testar a Granger causalidade no curto e longo 

prazo em modelo de correção de erro, de forma semelhante ao apresentado na seção anterior para 

a estimativa FMOLS. O componente de correção de erro será formado pelos resíduos da equação 

de cointegração identificada via ARDL, assumindo-se que as variáveis que integram o ECM 

podem ser (0)I  e (1)I . 

 

4.4 Causalidade de Granger no domínio da frequência 

Testes de causalidade no domínio da frequência vêm ganhando importante espaço na 

literatura nos últimos anos, devido à possibilidade de flexibilizar a hipótese de causalidade ao 

longo das diferentes frequências dos ciclos. Um dos destaques nessa área é o método 

desenvolvido por Breitung e Candelon (2006), baseado na representação VAR e na representação 

espectral das variáveis de interesse. Por meio do método de Breitung e Candelon é possível testar 

se a causalidade ocorre de forma não linear entre duas variáveis, i.e, se a relação causal se 

modifica quando ciclos de diferentes tamanhos são considerados (baixa, média e alta frequência).  

Seguindo Breitung e Candelon (2006), considere o vetor bivariado [ , ]'t t tz y x= , 1, , ,t T=   

com representação VAR de ordem finita dada por  

 Θ( ) t tL z ε=  (13) 

onde 1Θ( ) Θ Θ p
pL I L L= − −  é o polinômio de defasagem do sistema, L  é o operador de 

defasagem, p
t t pL z z −= , tε  é o vetor do termo de erro, assumido como ruído branco, com 

( ) 0tE ε = , ( ') Σt tE ε ε =  e Σ  positiva definida. 

Assumindo que as variáveis são estacionárias, o sistema apresenta a seguinte representação 

em MA (média móvel): 
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onde 1Φ( ) Θ( )L L −= , 1Ψ( ) Φ( )L L G−= , e G  é a matriz triangular inferior da decomposição de 

Cholesky, onde 1' ΣG G −= , ( ')t tE η η I=  e t tη Ge= . Se há Granger causalidade no sentido 

t ty x→ , então em tx  assume a representação 11 1 12 2Ψ ( ) Ψ ( )t t tx L η L η= + . Se não há causalidade, 
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as defasagens de y  não fornecem informação para o valor contemporâneo de x , de forma que 

11 1Ψ ( )t tx L η= . 

A densidade espectral de tx , ( )xf ω , pode ser obtida através de uma transformação de Fourier 

na representação MA do VAR:  

 { }2 2

11 12
1( ) Ψ ( ) Ψ ( )

2
iω iω

xf ω e e
π

− −= +  (15) 

onde ω  é a frequência angular. O termo 
2

11Ψ ( )iωe−  é o componente da representação espectral 

de x  gerado pelos seus valores defasados no VAR, e o termo 12Ψ ( )iωe−  representa o efeito 

explicativo das defasagens de y  no espectro de x . Breitung e Candelon (2006) utilizam a 

seguinte medida de causalidade: 

 

2

12
2 2

11 11

Ψ ( )2 ( )( ) log log 1
Ψ ( ) Ψ ( )

iω
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y x iω iω

eπf ωM ω
e e

−

→ − −

   
   = + +
   
   

 (16) 

A variável y  não causa x  na frequência ω  se 
2

12Ψ ( ) 0iωe− = , isto é, se os valores defasados 

de y  não afetam a variância do processo x  na frequência ω . Nesse caso, a densidade espectral 

de x  é dada por 
2

11
1( ) Ψ ( )

2
iω

xf ω e
π

−= , o que resulta em 

[ ]2

11

2 ( )( ) log log 1 0
Ψ ( )

x
y x iω

πf ωM ω
e

→ −

 
 = = =
 
 

. 

Para testar a hipótese nula ( ) 0y xM ω→ =  para um dado ω , Breitung e Candelon (2006) 

consideram o fato de que 1 1 1Ψ( ) Φ( ) Θ( )L L G L G− − −= =  e 
22

12
12

Θ ( )Ψ ( )
det[Θ( )]
g LL

L
= − , onde 22g  é o 

elemento (2,2) da matriz 1G− . Assim, outra forma de expressar que y  não causa x  na frequência 

ω  é transformando 12Θ ( )L  do domínio do tempo para o domínio da frequência, 12Θ ( )iωe , e 

aplicando a restrição zero 12Θ ( ) 0iωe = . Pelo teorema de De Moivre, podemos expressar a 

restrição 12Θ ( ) 0iωe =  como  

 12 12, 12,
1 1

Θ ( ) cos( ) sin( ) i 0
p p

iω
k k

k k
e θ kω θ kω−

= =

= − =∑ ∑  (17) 
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onde 12,kθ  é o elemento (1,2) da k  defasagem de Θ( )L  estimada a partir da representação VAR. 

A hipótese nula 0 : ( ) 0y xH M ω→ =  pode ser testada por meio da restrição conjunta 

12, 12,
1 1

cos( ) sin( ) 0
p p

k k
k k
θ kω θ kω

= =

= =∑ ∑ .  

Representando o VAR bivariado como 

 
1 1 1 1 1,

1 1 1 1 2,

t t k t p t k t p t

t t k t p t k t p t

y α y α y β x β x ε
x β x β x α y α y ε

− − − −

− − − −

= + + + + + +

= + + + + + +

 

 
 (18) 

a hipótese ( ) 0y xM ω→ =  é equivalente à restrição linear  

 0 : ( ) 0H R ω α =  (19) 

onde 1[ , ]'kα α α=   e 
cos( ) cos(2 ) cos( )

( )
sin( ) sin(2 ) sin( )

ω ω pω
R ω

ω ω pω
 

=  
 





. Sob a nula, a estatística de 

teste segue aproximadamente uma distribuição (2, )F T p−  para (0, )ω π∈ . 

A estatística ( )R ω  é condicionada à frequência de Fourier escolhida, calculada como 

2
j

πjω
T

= , 1,
2
TT =   .31 Cada frequência de Fourier corresponde a um período de um ciclo no 

domínio do tempo, dado por 2
j

j

πP
ω

= . Algumas representações espectrais utilizam como 

frequência o inverso do período cíclico no domínio do tempo, 1

jP
. 

Breitung e Candelon (2006) também demonstram como o teste de causalidade no domínio 

da frequência pode ser aplicado para uma representação VAR com mais de duas dimensões. Além 

disso, os autores explicam que o procedimento de Toda e Yamamoto pode ser utilizado para 

representar o VAR em nível quando há variáveis (1)I  no sistema, de sorte que não é necessário 

diferenciar as variáveis não estacionárias para que o teste seja válido. 

 

                                            
31 Intervalo contínuo entre T  e 

2
T  .  
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5 O NEXO CAUSAL ENTRE CRÉDITO RURAL E CRESCIMENTO AGROPECUÁRIO 

 
A análise da potencial ligação causal entre o crédito concedido ao setor rural e o produto 

agropecuário no Brasil seguirá o raciocínio estabelecido na literatura sobre o nexo causal entre 

desenvolvimento financeiro e crescimento econômico. Um dos principais indicadores utilizados 

como proxy para o desenvolvimento financeiro de um país é a razão entre o crédito concedido ao 

setor privado (bancário apenas, ou bancário e não bancário) e o produto interno bruto. De forma 

análoga, a variável de crédito utilizada neste estudo será dada pelo volume total de crédito 

concedido ao setor rural como proporção do PIB agropecuário. A taxa de crescimento do produto 

agropecuário e o produto agropecuário em nível serão utilizados como indicadores do 

crescimento do setor rural. 

Testes de causalidade em um ambiente bivariado estão sujeitos a forte viés causado pela 

omissão de variáveis relevantes. Em geral, as variáveis de controle utilizadas para testar o nexo 

causal entre desenvolvimento financeiro e crescimento e econômico são obtidas a partir da 

literatura empírica da moderna Teoria do Crescimento, na qual os trabalhos de Robert J. Barro 

são seminais (BARRO; SALA-I-MARTIN, 1992; BARRO, 1991).  

As variáveis utilizadas por Barro (1991) para as estimações das regressões de crescimento 

são classificadas em sete categorias principais: contas nacionais (PIB per capita, investimento), 

variáveis de educação, população e fertilidade, gastos do Governo, deflatores ou índices de preço, 

variáveis políticas e variáveis de comércio internacional. Para o mercado rural, buscou-se 

selecionar variáveis de controle que se aproximem de algumas dessas categorias. 

Os dados correspondem ao período de 1969 a 2014, em base anual. O ano de 1969 foi 

escolhido como ponto de partida devido à indisponibilidade de dados de crédito rural em anos 

anteriores. As seguintes variáveis compõem o banco de dados deste estudo: 

i. PIBAGRO: PIB do setor agropecuário, em valores reais de 2014 (R$ bilhões). Fonte: 

IBGE. Categoria Barro: Contas Nacionais. 

ii. CRES: Taxa de crescimento real do PIB agropecuário. Fonte: IBGE. Categoria Barro: 

Contas Nacionais. 

iii. CREDVOL: Crédito rural total concedido, em valores reais de 2014 (R$ bilhões). 

Fonte: Banco Central do Brasil.  

iv. CRED: Razão entre o crédito rural total concedido e o PIB agropecuário. A variável 

de crédito CRED é o indicador de desenvolvimento financeiro para o setor rural, e é a 

variável de interesse para os testes de causalidade. A variável CRED pode ser 
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entendida como o peso do crédito em relação ao valor gerado no setor agropecuário 

(uma medida do desenvolvimento das atividades de intermediação financeira no setor 

rural). 

v. MAQ: Número de máquinas agrícolas vendidas no ano. Fonte: Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). O número de máquinas 

agrícolas vendidas foi escolhido como uma proxy do investimento real no setor 

agropecuário. Categoria Barro: Contas Nacionais. 

vi. DEF: Deflator implícito do PIB agropecuário. Fonte: IGBE. O deflator implícito da 

agropecuária foi utilizado para deflacionar os valores nominais do PIB agropecuário e 

do crédito rural para o ano-base 2014. Categoria Barro: Deflatores. 

vii. EXPO: Razão entre o valor das exportações agropecuárias e o PIB agropecuário. 

Fonte: De 1969 a 1979 utilizou-se os dados do World Development Indicators (WDI), 

do Banco Mundial; de 1980 a 2014 utilizou-se os valores de exportações agropecuárias 

do Brasil disponíveis na Organização Mundial de Comércio (OMC). Categoria Barro: 

Comércio Internacional. 

viii. CAMBIO: Taxa de câmbio real média R$/US$. Fonte: O câmbio real foi construído 

utilizando-se a média anual do câmbio nominal R$/US$, disponível do WDI, o deflator 

da agropecuária, disponível no IBGE, e o deflator do PIB dos Estados Unidos, 

disponível no WDI. Decidiu-se utilizar o câmbio real R$/US$ devido à falta de dados 

para a taxa de câmbio efetiva real de exportações para anos anteriores a 1980.32 Como 

se observa na Figura 20, em praticamente todo o período de 1980 a 2014 a taxa de 

câmbio real média R$/US$ subestima a taxa de câmbio efetiva real média de 

exportações com o uso do IPA-OG (Índice de Preços ao Produtor Amplo – Oferta 

Global) como índice interno, bem como subestima a taxa de câmbio efetiva real média 

de exportações com o uso do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) como 

índice doméstico. Categoria Barro: Comércio Internacional. 

Outras variáveis de controle poderiam ser selecionadas para a análise de causalidade ente 

crédito e crescimento no setor rural. Contudo, um conjunto de mais de seis variáveis (PIBAGRO 

ou CRES, CRED, MAQ, DEF, EXPO e CAMBIO) em uma análise multivariada de séries 

temporais com 46 observações (1969 a 2014) prejudicaria a parcimônia dos modelos, 

comprometendo a significância dos parâmetros e os testes de causalidade. Um VAR com seis 

                                            
32 Na OMC, é possível obter informações sobre os principais mercados de destino das exportações agropecuárias 
do Brasil apenas a partir de 1980, o que dificulta a elaboração própria da taxa de câmbio efetiva real antes desse 
período.  
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variáveis e p  defasagens, por exemplo, consume 6 p  graus de liberdade por equação. Grande 

parte dos estudos que avaliam o nexo causal entre desenvolvimento financeiro e crescimento 

econômico com o uso das ferramentas de séries temporais trabalham em torno de quatro a cinco 

variáveis no sistema.  

 

 
Figura 20 – Taxa de Câmbio Efetiva Real (INPC e IPA-OG) e Taxa de Câmbio Real R$/US$ (1980-2014) 
Fonte: IPEADATA (Taxas Efetivas Reais) e elaboração própria com dados do WDI e IBGE (Taxa de Câmbio 
R$/US$). 
Nota: Taxas em número índice, base 2010. 

 
Tabela 4 – Estatísticas descritivas das variáveis selecionadas 

Variáveis Média Med. Max. Min. D.P Assi. Curt. C.V Obs. 
PIBAGRO  129,731 111,005 254,759 49,349 60,479 0,574 2,105 0,466 46 
CREDVOL 55,344 43,312 166,217 20,434 35,511 1,491 4,460 0,642 46 

CRED 0,439 0,437 0,838 0,154 0,175 0,418 2,290 0,399 46 
CRES 0,039 0,037 0,150 -0,080 0,044 -0,126 3,359 1,128 46 
MAQ 42801,2 38910,5 82992 12117 18971,2 0,292 2,028 0,443 46 
DEF 2,591 0,265 28,668 -0,100 6,109 3,013 11,367 2,358 46 

EXPO 0,504 0,425 0,846 0,219 0,191 0,568 1,811 0,379 46 
CAMBIO 2,608 2,378 4,826 1,351 0,848 0,883 3,127 0,325 46 

Fonte: Elaboração Própria. 
Nota: Med. – Mediana; Max. – Valor Máximo; Min. – Valor Mínimo; D.P – Desvio-Padrão; Curt. – Curtose; 
Assi. – Assimetria; C.V – Coeficiente de Variação; Obs. – Observações.  

 
A Tabela 4 traz as estatísticas descritivas de todas as variáveis selecionadas. O primeiro teste 

de Granger causalidade entre crédito rural e crescimento do produto agropecuário será realizado 

em uma representação VAR, via procedimento de Toda e Yamamoto, com um sistema formado 
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pelas variáveis [CRES, CRED, MAQ, DEF, EXPO, CAMBIO]. A Figura 21 ilustra as séries de 

tempo dessas seis variáveis. 

 

 
Figura 21 – Séries de tempo das variáveis selecionadas para o VAR 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados de diversas fontes (IBGE, WDI, Banco central, OMC).  

 
Antes de estimar a representação VAR, foram aplicados os testes de raiz unitária propostos 

na seção 4.1. As variáveis CAMBIO e MAQ foram testadas com seus valores em logaritmo. A 

estratégia dos múltiplos testes de raiz unitária também foi aplicada no logaritmo de PIBAGRO.  

 
Tabela 5 – Testes de raiz unitária 

Teste H0 PIBAGRO CRES CRED MAQ DEF EXPO CAMBIO 
Dickey-Pantula  Max. 2 UR -9,44*** 13,99*** -5,93*** -5,33*** -7,84*** -8,55*** -6,32*** 

BDS Linear 0,51*** 0,03 0,25*** 0,15*** 0,33*** 0,35*** 0,21*** 
KSS UR 5,06 – -1,12 0,37 -4,77*** 0,49 -1,21 
ADF UR -2,86 -9,55*** -1,27 -2,19 -1,57 -1,93 -2,25 
KPSS ST 0,09 0,23 0,16** 0,13* 0,15 0,17** 0,08 

Zivot-Andrews UR e SB -4,52 -10,02*** -2,30 -4,45 -1,70 -3,59 -3,41 
Lee e Strazicich UR e 2 SB -7,16*** -10,16*** -6,13** -4,94 -8,80*** -4,28 -4,49 

Fonte: Elaboração Própria. 
Nota: *** 1%; ** 5%; * 10%. UR – Raiz Unitária; ST – Estacionária; SB – Quebra Estrutural. O critério de 
informação de Akaike foi utilizado para a seleção de defasagens dos testes de raiz unitária. Todas as variáveis, 
exceto CRES, foram testadas assumindo-se constante e tendência como termos determinísticos nos testes de uma 
raiz unitária. 
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O teste de Dickey e Pantula aponta para a rejeição da hipótese nula de no máximo duas raízes 

unitárias em todas as séries. O teste BDS, por sua vez, aponta linearidade no processo temporal 

apenas da variável CRES. Todos os demais testes indicam pela rejeição da hipótese nula de raiz 

unitária na taxa de crescimento do produto agropecuário. 

Para as demais variáveis onde rejeitou-se a hipótese nula de linearidade, a variável DEF foi 

a única que rejeitou a hipótese de raiz unitária pelo teste KSS (recomendado quando o processo 

temporal tem evidência de não linearidade). O teste KPSS aponta estacionariedade no deflator do 

PIB agropecuário, mas há divergência com o teste ADF, que aponta pela presença de uma raiz 

unitária.  

Além do teste KSS, o teste ADF mostra evidência da presença de uma raiz unitária para as 

variáveis PIBAGRO, CRED, MAQ, EXPO e CAMBIO. O teste KPSS mostra divergência com 

o teste ADF para as variáveis PIBAGRO, MAQ e CAMBIO, indicando a não rejeição da hipótese 

de estacionariedade com nível de significância até 10%. Para as variáveis EXPO e CRED, o teste 

KPSS indica a presença de raiz unitária.  

O teste de Zivot-Andrews assume a presença de uma quebra estrutural sob a hipótese nula e 

alternativa, e o teste de Lee e Strazicich assume a presença de duas quebras. Nesses dois testes, 

as quebras são endogenamente detectadas. Vale ressaltar que o teste de Lee e Strazicich e de 

Zivot-Andrews não se propõem a testar se o processo gerador dos dados apresenta quebras 

estruturais. Os testes buscam avaliar a hipótese de raiz unitária condicionada à possibilidade de 

quebras. Os pontos de quebra endogenamente determinados pelos testes podem auxiliar na 

investigação da existência de quebras estruturais, após o uso do teste de múltiplas quebras de Bai-

Perron. 

O teste para a detecção de quebras estruturais foi conduzido segundo o indicado por Bai e 

Perron (2003b)33. Assumiu-se a presença de constante e tendência linear para todas as séries, 

exceto para CRES, na qual se assumiu apenas a presença do termo constante. Observa-se que há 

pelo menos duas quebras detectadas em cada série (salvo CRES), o que dá suporte ao teste de 

raiz unitária com a possibilidade de mais de uma quebra estrutural na série.34   

 
 

                                            
33 Matriz de covariância robusta à heterocedasticidade e autocorrelação (HAC), pre-whitening com uma 
defasagem, kernel quadratic spectral e método automático de Andrews para seleção da largura de banda. Permitiu-
se que a distribuição dos erros variasse entre as quebras.   
34 Bai e Perron (2003b), contudo, excluem a possibilidade de que as séries sejam (1)I  para a construção dos 
intervalos de confiança do procedimento de detecção de quebras.  
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Tabela 6 – Teste de Bai-Perron para múltiplas quebras estruturais 

Variáveis Componente Determinístico Quebras significativas a 5% 
PIBAGRO  C e Tend. 1990, 2002 

CRED C e Tend. 1983, 1995, 2004 
CRES C - 
MAQ C e Tend. 1977, 1996 
DEF C e Tend. 1988, 1995 

EXPO C e Tend. 1999, 2006 
CAMBIO C e Tend. 1979, 1999 

                       Fonte: Elaboração Própria. 

 
O teste de Zivot-Andrews indica a hipótese de raiz unitária com uma quebra na variável DEF. 

Porém, quando se assume a presença de duas quebras, o teste de Lee e Strazicich aponta pela 

rejeição da hipótese nula a 1%. 

De acordo com o teste de Zivot-Andrews, não se rejeita a hipótese de raiz unitária 

condicionada a uma quebra estrutural em PIBAGRO, CRED, MAQ, EXPO e CAMBIO. Os 

resultados mudam para a variável de crédito e para o PIBAGRO quando verificamos os resultados 

do teste de Lee e Strazicich. O teste rejeita a 5% a hipótese de raiz unitária sob duas quebras 

estruturais na variável CRED, a favor da hipótese alternativa de estacionariedade com duas 

quebras. O teste de Lee e Strazicich foi conduzido supondo-se a possibilidade de duas quebras 

estruturais tanto no intercepto quanto na tendência. As quebras foram significativas e detectadas 

para os anos de 1983 e 1998 para a variável de crédito.  

A Tabela 7 apresenta o resumo dos testes de raiz unitária, considerando-se o nível de 

significância de até 5% como ponto de corte para a rejeição da hipótese nula. Sem ambiguidade, 

a estratégia empregada aponta para a presença de persistência apenas na variável EXPO, com a 

detecção de uma raiz unitária. Há convergência dos resultados de todos os testes também para a 

variável CRES, indicando a hipótese de estacionariedade. A divergência nos resultados dos testes 

de raiz unitária corrobora o uso do método de Toda e Yamamoto, já que podemos testar a Granger 

causalidade em um VAR em nível, sem a necessidade de diferenciar as variáveis ou testar por 

cointegração. 

 
Tabela 7 – Resumo dos testes de raiz unitária 

Evidência de 
Raiz Unitária PIBAGRO CRES CRED MAQ DEF EXPO CAMBIO 

2 raízes  – – – – – – – 
1 raiz 3 testes – 4 testes 4 testes 2 testes 5 testes 4 testes 

Estacionária 2 testes 5 testes 1 teste 1 teste 3 testes – 1 teste 
     Fonte: Elaboração Própria. 
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O VAR estimado inclui uma constante, tendência e uma dummy de intervenção para os anos 

de 1983 e 1984 (step dummy), para controlar pela quebra na variável CRED. As variáveis MAQ 

e CAMBIO entram na representação com seus valores em logaritmo. Pelo critério de informação 

de Akaike, foram selecionadas três defasagens. O VAR é estável (todas as raízes características 

dentro do círculo unitário), não há autocorrelação a 5% até a defasagem 12 e detectou-se 

normalidade dos resíduos.  

Assumindo-se que a ordem de integração máxima do sistema é igual a 1, o VAR foi 

novamente estimado com uma defasagem adicional. Com base no procedimento de Toda e 

Yamamoto, testou-se a Granger causalidade entre crédito rural e crescimento do produto 

agropecuário por meio do teste Wald nos coeficientes das três primeiras defasagens do VAR. A 

Tabela 8 mostra os resultados obtidos. 

 
Tabela 8 – Teste de Granger causalidade no VAR via procedimento de Toda e Yamamoto 

Variável Dependente: CRES  Variável Dependente: CRED 
Excluída Chi-sq DF Prob.  Excluída Chi-sq DF Prob. 
CRED  9,190 3 0,026  CRES  0,449 3  0,929 
MAQ 12,336 3 0,006  MAQ 2,219 3 0,528 
DEF  12,602 3 0,005  DEF 0,518 3 0,914 

EXPO 1,454 3 0,692  EXPO 0,702 3 0,872 
CAMBIO 5,1754 3  0,159  CAMBIO 0,750 3 0,861 

Todas 39,664 15 0,000  Todas  4,742 15 0,994 
          Fonte: Elaboração Própria. 
          Nota: DF – Graus de liberdade. 

 
A hipótese nula de Granger não causalidade no sentido do crédito rural para o crescimento 

do PIB agropecuário foi rejeitada a 5%, mas não se detectou causalidade no sentido reverso, da 

variável CRES para a variável CRED. Observa-se também evidência de Granger causalidade das 

variáveis MAQ e DEF, individualmente, no crescimento agropecuário. A hipótese de que todas 

as variáveis não Granger causam, conjuntamente, o crescimento agropecuário, foi rejeitada a 1%. 

No entanto, não se detectou nenhuma ligação causal no sentido Granger das demais variáveis no 

crédito rural. 

Tem-se a primeira evidência de causalidade unidirecional do crédito rural em direção ao 

crescimento do setor agropecuário. Bicausalidade, porém, não foi detectada pelo procedimento 

de Toda e Yamamoto. O próximo passo na nossa análise consiste em estimar um vetor de 

cointegração utilizando o estimador FMOLS. Caso exista cointegração, é possível testar a 

causalidade no longo e curto prazo em um modelo de correção de erro. 

É necessária uma mudança de estratégia para a estimação FMOLS no que diz respeito às 

variáveis do sistema. Conforme discutido na seção 4.2, a equação de cointegração estimada por 
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FMOLS assume que todas as variáveis são (1)I . Contudo, os testes de raiz unitária apontam 

fortemente pela estacionariedade no processo temporal da taxa de crescimento do setor 

agropecuário, além da evidência de estacionariedade sob duas quebras estruturais da variável de 

crédito e do deflator implícito da agropecuária.  

Uma das opções é utilizar o PIB do setor agropecuário em nível como indicador de 

crescimento do setor, levando-se em conta a divergência existente quanto à presença de 

persistência nessa série. De acordo com a Tabela 9, os testes de raiz unitária em grupo indicam a 

rejeição da hipótese nula de um processo comum de raiz unitária no sistema [CRES, CRED, 

MAQ, DEF, EXPO, CAMBIO], bem como a rejeição da nula de raiz unitária individual para cada 

série. Ao substituir CRES por PIBAGRO, apenas o teste de Breitung indica rejeição da hipótese 

nula de raiz unitária. De acordo com esses resultados, as variáveis CRED e DEF também serão 

assumidas (1)I  para a estimativa FMOLS.  

 
Tabela 9 – Teste de raiz unitária em grupo 

Teste H0 
Sistema com CRES  Sistema com PIBAGRO  
Est Prob.  Est Prob. 

Levin, Li e Chu UR comum ao grupo -1,76 0,026  -0,138 0,445 
Breitung UR comum ao grupo -2,97 0,006  -2,77 0,002 

Lm, Pesaran e Shin UR individual -3,46 0,005  -0,710 0,238 
 Fonte: Elaboração Própria.  
 Nota: UR – Raiz unitária. Est – estatística de teste.  

 
Uma equação de cointegração é estimada para cada uma das variáveis do sistema como 

dependente, mas nos focaremos nas equações de cointegração do PIBAGRO e do CRED. As 

relações de cointegração foram estimadas considerando-se a presença de uma constante no vetor 

de cointegração e a presença de constante e tendência determinística.  A Tabela 10 exibe os 

resultados do teste de instabilidade de Hansen para a presença de cointegração nos dois sistemas, 

e a Tabela 11 exibe as equações de cointegração estimadas. Como se observa, foi detectada uma 

relação de longo prazo sob um modelo com constante e também com constante e tendência, em 

ambos os sistemas.  

Todos os regressores são significativos no vetor de cointegração do PIBAGRO estimado sob 

a hipótese de uma constante como termo determinístico. Todavia, o sinal e magnitude do 

coeficiente para a variável de crédito merecem atenção. Segundo os valores estimados, uma 

elevação de um ponto percentual na variável de crédito rural gera uma redução de 1,68% no nível 

do PIB agropecuário no longo prazo. O sinal da variável de câmbio também lança dúvidas sobre 

a relação de longo prazo estimada.  
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Tabela 10 – Teste de Hansen para instabilidade nos parâmetros (estimação por FMOLS) 

Determ. Coint. H0. 
Variável Dependente: CRES  Variável Dependente: CRED 

Estatística Lc  Estatística Lc 
C e Tend. Séries são cointegradas 0,7511  0,3765 

  [0,1640]  [>0,20] 
     

C Séries são cointegradas 0,5536  0,3202 
  [>0,20]  [>0,20] 

  Fonte: Elaboração Própria. 
  Nota: P-Valor em colchetes. *** 1%; ** 5%; * 10%. C – Constante; Tend. – Tendência linear; são os termos 
  determinísticos incluídos no vetor de cointegração. 

 
Quando se controla para a presença de uma tendência determinística na equação de 

cointegração do PIBAGRO, o coeficiente de longo prazo da variável de crédito torna-se não 

significativo. Porém, isso não implica que não há Granger causalidade entre crédito rural e PIB 

Agropecuário. O que se observa é uma não significância da variável de crédito para o equilíbrio 

do sistema. A tendência estimada no vetor de cointegração significa que a relação de equilíbrio 

entre o nível do PIB agropecuário e as demais variáveis segue uma tendência de crescimento, 

supondo-se que não há outra tendência na relação de cointegração que a cancele. 

 
Tabela 11 – Vetor de cointegração estimado por FMOLS 

Variável 
Dependente 

Determ. 
Coint. CRED MAQ DEF EXPO CAMBIO C Tend. 

PIBAGRO C e Tend. -0,0055 0,0398** -0,0012 0,1243* 0,0316 3,510*** 0,033*** 
  (0,0617) (0,0190) (0,0011) (0,0717) (0,0331) (0,1944) (0,0009) 
         

PIBAGRO C -1,682*** 0,2013* 0,0147** 2,616*** -0,5257*** 2,5171** - 
  (0,2829) (0,1022) (0,0057) (0,2378) (0,1748) (1,0537) - 

Variável 
Dependente 

Determ. 
Coint. PIBAGRO MAQ DEF EXPO CAMBIO C Tend. 

CRED C e Tend. -0,2693 0,1211** -0,0017 0,7953*** -0,3106*** 0,3489 -0,0007 
  (0,4046) (0,0488) (0,0029) (0,1797) (0,0803) (1,5530) (0,0137) 
         

CRED C -0,2952*** 0,1229** -0,0018 0,8016*** -0,3075*** 0,4260 - 
  (0,0604) (0,0488) (0,0029) (0,1759) (0,0789) (0,5640) - 

   Fonte: Elaboração Própria. 
   Nota: Erro-padrão entre parênteses. *** 1%; ** 5%; * 10%. 

 
Na equação de cointegração do crédito, vamos que as estimativas dos coeficientes não são 

sensíveis à especificação dos termos determinísticos, exceto o coeficiente do PIBAGRO, que se 

torna não significativo no vetor de cointegração com constante e tendência. De acordo com as 

estimativas FMOLS, e dado a não rejeição da hipótese nula de cointegração, construiu-se um 

modelo de correção de erro utilizando-se os resíduos das equações de cointegração com constante 

e um modelo de correção de erro utilizando-se os resíduos das equações de cointegração com 

constante e tendência. As defasagens dos ECM foram selecionadas com base no critério de 
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informação de Akaike. Na equação do crédito, foi adicionado a dummy de intervenção para os 

anos 1983 e 1984. 

O coeficiente do termo de correção de erro gerado com a especificação de constante e 

tendência na relação de cointegração foi significativo para ambas as equações do PIB 

agropecuário e do crédito rural, com sinal negativo e valor absoluto (pontual) menor do que 1, o 

que condiz com a hipótese do modelo de correção de erro, onde os desvios em relação ao 

equilíbrio são corrigidos a cada período, direcionando o modelo à convergência. Para a equação 

do PIBAGRO, por exemplo, 57,14% dos desvios do equilíbrio de longo prazo é corrigido a cada 

ano. Outro resultado de interesse está no coeficiente da segunda defasagem do crédito na equação 

do PIB agropecuário (constante e tendência no vetor de cointegração), indicando que um aumento 

de 1 ponto percentual na taxa de variação anual da variável de crédito rural gera um crescimento 

de 0,15% no PIB agropecuário dois anos à frente. 

 
Tabela 12 – Modelo de correção de erro gerado a partir de estimativa FMOLS (coeficientes selecionados) 
Variável 

Dependente 
Determ. 
Coint. L. ECT ∆CRED(-1) ∆CRED(-2) ∆PIBAGRO 

(-1) 
∆PIBAGRO 
 (-2) 

∆PIBAGRO C e Tend. 2 -0,5714** -0,0734 0,1562** -0,1442 0,0731 
   (0,2330) (0,0616) (0,0606) (0,1928) (0,1419) 
 C 2 0,0033 -0,0470 0,1995** -0,4779*** -0,0443 
   (0,0545) (0,0842) (0,0746) (0,1653) (0,1478) 
        

∆CRED C e Tend. 2 -0,5814** 0,3942* -0,2785 0,1074 -0,0666 
   (0,2544) (0,1967) (0,1790) (0,2465) (0,2202) 

 C 2 -0,6029** 0,4057** -0,2677 0,1495 -0,0391 
   (0,2564) (0,0483) (0,1462) (0,2516) (0,2201) 

  Fonte: Elaboração Própria. 
  Nota: Erro-padrão entre parênteses. *** 1%; ** 5%; * 10%. 

 
A presença de Granger causalidade em um modelo de correção de erro pode ser testada 

através da restrição zero conjunta nos coeficientes do termo de ajustamento e nas defasagens da 

variável de interesse. Se a hipótese nula é rejeitada, há evidência de causalidade forte, ou conjunta, 

no longo e curto prazo. O coeficiente de ajustamento pode ser testado individualmente para 

avaliar a causalidade apenas no longo prazo, e os coeficientes das defasagens podem ser testados 

conjuntamente para avaliar a causalidade no curto prazo. 

Há evidência de causalidade forte no sentido do crédito rural para o PIB agropecuário em 

ambas as especificações quanto aos termos determinísticos do vetor de cointegração. 

Individualmente, a hipótese de não causalidade no curto prazo e no longo prazo também é 

rejeitada no modelo com constante e tendência. Se a taxa de crescimento do PIB agropecuário 

converge para um valor positivo no estado estacionário, a especificação de cointegração com 
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constante e tendência no nível do PIB agropecuário torna-se apropriada. Sob essa hipótese, há 

forte evidência de causalidade do crédito rural sobre o produto agropecuário no sentido Granger. 

 
Tabela 13 – Teste de Granger causalidade via estimativa FMOLS (coeficientes selecionados) 

Sentido da Causalidade Determ. 
Coint. 

 Tipo de causalidade 

 Causalidade Forte Curto Prazo Longo Prazo 
CRED → PIBAGRO C e Tend.  18,4438*** 7,8851** -2,4522** 

   [0,0004] [0,0194] [0,0205] 
 C  10,3005** 8,8418** 0,0615 
   [0,0162] [0,0120] [0,9514] 
      

PIBAGRO → CRED C e Tend.  5,6362 0,2542 -2,2848** 
   [0,1307] [0,8806] [0,0296] 
 C  5,9471 0,3691 -2,3510** 

   [0,1142] [0,8315] [0,0255] 
    Fonte: Elaboração Própria. 
    Nota: P-Valor entre colchetes. *** 1%; ** 5%; * 10%. 

 
Por outro lado, não há evidência sustentada de causalidade do produto agropecuário sobre o 

crédito rural, apenas uma causalidade fraca no longo prazo identificada devido à significância do 

termo de correção de erro, em ambas as especificações quanto ao termo determinístico do vetor 

de cointegração.  

 O teste de Granger causalidade no modelo de correção de erro derivado de uma estimativa 

FMOLS foi conduzido supondo-se que todas as variáveis que integram o vetor de cointegração 

seguem um processo integrado de primeira ordem. Além disso, uma das variáveis do sistema 

precisou ser alterada, devido às evidências de estacionariedade da taxa de crescimento do setor 

agropecuário. Essas hipóteses podem ser relaxadas em um modelo ARDL: o sistema pode ser 

formado por um mix de variáveis (1)I  ou (0)I , inclusive todas (1)I  ou todas (0)I . A única 

restrição é que as variáveis não podem ser (2)I . 

A Tabela 14 apresenta os coeficientes do vetor de cointegração estimado em um modelo 

ARDL. No ordenamento [CRES, CRED, MAQ, DEF, EXPO, CAMBIO], cuja variável 

dependente é o crescimento agropecuário, selecionou-se, pelo critério de informação de Akaike, 

e supondo-se até no máximo quatro defasagens, a representação ARDL (4,2,2,1,4,4) . Para o 

ordenamento [CRED, CRES, MAQ, DEF, EXPO, CAMBIO], onde a variável dependente é o 

crédito rural, selecionou-se a representação ARDL (4,0,2,0,1,1) . Apenas a constante foi 

introduzida como termo determinístico no vetor de cointegração do CRES, devido à falta de uma 

tendência linear na taxa de crescimento do PIB agropecuário. As variáveis MAQ e CAMBIO 

estão em logaritmo. 
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Tabela 14 – Vetor de cointegração estimado por ARDL 

Variável 
Dependente 

Determ. 
Coint. CRED MAQ DEF EXPO CAMBIO C Tend. 

CRES C 0,1423** 0,0155** -0,0028*** 0,2918*** 0,0914*** 0,002*** - 
  (0,0416) (0,0045) (0,0006) (0,0765) (0,0244) (0,0008) - 
         
         

Variável 
Dependente 

Determ. 
Coint. CRES MAQ DEF EXPO CAMBIO C Tend. 

CRED C e Tend. 0,0966 0,175*** 0,0016 0,7228*** -0,251*** -0,726*** -0,009*** 
  (0,3955) (0,0614) (0,0034) (0,2321) (0,0874) (0,2183) (0,0027) 
         

CRED C -0,3498 0,2284** -0,0078 0,1003 -0,2067 -0,6460 - 
  (0,8397) (0,1126) (0,0058) (0,2835) (0,1828) (0,4297) - 

   Fonte: Elaboração Própria. 
   Nota: Erro-padrão entre parênteses. *** 1%; ** 5%; * 10%. 

 
Estima-se um efeito positivo do crédito rural na equação de cointegração para a taxa de 

crescimento do PIB agropecuário. No longo prazo, uma elevação de 1 ponto percentual na 

variável de crédito gera uma elevação esperada de 0,14 pontos percentuais na taxa de crescimento 

do setor agropecuário. De modo geral, os demais coeficientes estimados apresentam sinais e 

magnitudes razoáveis.  

Os resultados para a equação de longo prazo do crédito, na especificação com constante e 

tendência, foram semelhantes em termos qualitativos aos obtidos por FMOLS, inclusive com 

valores pontuais próximos para os coeficientes de MAQ, EXPO e CAMBIO. Novamente, não se 

identificou uma relação estatisticamente significativa do crédito com o crescimento agropecuário 

no longo prazo.   

O teste das fronteiras tem o objetivo de identificar se há relação de cointegração no sistema 

modelado por uma representação ARDL. Sob a hipótese nula, não há cointegração entre a variável 

dependente escolhida e os regressores. Identificou-se cointegração no sistema [CRES, CRED, 

MAQ, DEF, EXPO, CAMBIO] a 1%, mas não se detectou cointegração quando a variável CRED 

é a dependente.35 Por esse motivo, o componente de longo prazo não será incluído na equação do 

crédito rural no modelo de correção de erro. As defasagens do ECM serão selecionadas pelo 

critério de Akaike, e a dummy de intervenção foi incluída na equação do crédito. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
35 Para rejeitar a nula de não cointegração, a estatística F deve superar os valores críticos da Fronteira (1)I . 
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Tabela 15 – Teste das Fronteiras (estimação por ARDL) 
 Variável Dependente: CRES  

Determ. Coint. H0. Estatística F Fronteira I(0) Fronteira I(1) 
C  Séries não são cointegradas 10,9383 10%: 2,49 

5%: 2,81 
2,5%: 3,11 
1%: 3,5 

10%: 3,38 
5%: 3,76 
2,5%: 4,13 
1%: 4,63 

Variável Dependente: CRED 
Determ. Coint. H0. Estatística F Fronteira I(0) Fronteira I(1) 

C e Tend. Séries não são cointegradas 2,5675 10%: 2,49 10%: 3,38 
   5%: 2,81 5%: 3,76 
   2,5%: 3,11 2,5%: 4,13 
   1%: 3,5 1%: 4,63 
     

C  Séries não são cointegradas 1,3502 10%: 2,49 10%: 3,38 
   5%: 2,81 5%: 3,76 
   2,5%: 3,11 2,5%: 4,13 
   1%: 3,5 1%: 4,63 

Fonte: Elaboração Própria. 

 
O coeficiente de ajustamento ao equilíbrio na equação da taxa de crescimento do PIB 

agropecuário tem sinal esperado e magnitude dentro do intervalo correto para a convergência em 

direção à relação de longo prazo, com velocidade de correção estimada dos desvios de 75,71% 

ao ano. A segunda defasagem do crédito, assim como na estimativa FMOLS, é significativa e tem 

sinal positivo. Na equação do crédito, nenhum coeficiente representando a relação dinâmica de 

curto prazo com a taxa de crescimento do PIB agropecuário foi significativo.  

 
Tabela 16 – Modelo de correção de erro gerado a partir de estimativa ARDL (coeficientes selecionados) 

Variável 
Dependente 

Determ. 
Coint. L. ECT ∆CRED(-1) ∆CRED(-2) ∆CRES(-1) ∆CRES (-2) 

∆CRES C 2 -0,7571*** -0,0693 0,2353*** -0,1520 -0,0541 
   (0,1746) (0,0678) (0,0631) (0,1828) (0,1252) 
        

∆CRED C  2 - 0,0577 -0,5801*** 0,5365 0,3788 
   - (0,1629) (0,1533) (0,4063) (0,2707) 

Fonte: Elaboração Própria. 
Nota: Erros-padrão entre parênteses. *** 1%; ** 5%; * 10%. 

 
Os resultados gerados pela estimativa ARDL fornecem uma terceira evidência da 

causalidade unidirecional do crédito rural sobre o crescimento do produto agropecuário. Na 

Tabela 17 podemos observar que a hipótese nula de não causalidade conjunta (forte) no longo e 

curto prazo é rejeitada a 1% no sentido CRED → CRES. Os resultados também apontam 

causalidade unidirecional do crédito rural sobre o PIB agropecuário nos componentes individuais 

de curto prazo e longo prazo. A despeito das hipóteses mais fortes empregadas no modelo de 

cointegração estimado por FMOLS, os resultados quanto ao nexo casual entre crédito e 

crescimento no setor agropecuário estão convergindo.  
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Tabela 17 – Teste de Granger causalidade via estimativa ARDL (coeficientes selecionados) 

Sentido da Causalidade Determ. 
Coint. 

 Tipo de causalidade 

 Causalidade Forte Curto Prazo Longo Prazo 
CRED → CRES C   24,0990*** 7,1870** -3,4629*** 

   [0,0000] [0,0275] [0,0016] 
      

CRES → CRED C   - 2,1643 - 
   - [0,3389] - 

     Fonte: Elaboração Própria. 
     Nota: P-Valor em colchetes. *** 1%; ** 5%; * 10%. 

 
O quarto passo da nossa estratégia empírica consiste em avaliar a causalidade entre crédito 

rural e crescimento agropecuário através de análise espectral. Podemos testar de forma mais 

robusta o nexo causal entre essas duas variáveis avaliando a hipótese de Granger causalidade em 

diferentes frequências do espectro, as quais podem ser convertidas diretamente para seu ciclo 

correspondente no domínio do tempo. 

A Figura 22 mostra o periodograma do PIB agropecuário e da variável de crédito rural. O 

periodograma decompõe a variância da série, gerada pelos seus componentes periódicos 

(componente senoide e cossenoide), nas suas diversas frequências, sendo uma ferramenta 

estatística utilizada para avaliar os períodos de maior variabilidade no espectro. Segundo Clive 

Granger (GRANGER, 1966), muitas séries econômicas apresentam maior variabilidade em 

baixas frequências. Podemos observar que isso também ocorre com as séries do PIB da 

agropecuária e com o crédito rural. 

No gráfico do periodograma, a frequência é dada por 
1

jP
, onde jP  é o período cíclico no 

domínio do tempo. Logo, o inverso de cada frequência no eixo das abcissas nos dá o período 

cíclico em anos. Para o PIBAGRO, por exemplo, grande parte da variabilidade do processo 

temporal encontra-se até a frequência 0,05, que corresponde ao ciclo de 20 anos. O periodograma 

do crédito rural é mais errático, mostrando uma elevação na variabilidade da série nos ciclos de 

aproximadamente 7 anos (frequência 0,15) e 4 anos (frequência 0,25). 
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Figura 22 – Periodograma do PIB agropecuário e do crédito rural 
Fone: Elaboração própria. 

 
Na Figura 23 observamos os p-valores para o teste de significância do periodograma do 

crédito rural e do PIB agropecuário em cada frequência. Os componentes periódicos de baixa 

frequência do PIB agropecuário respondem de forma significativa pela alta variabilidade do 

processo, ao contrário do crédito rural, onde o p-valor na baixa frequência rapidamente sobe para 

níveis acima dos usualmente aceitos. Os ciclos de alta frequência do PIB agropecuário também 

não respondem de forma significativa pela variância detectada no periodograma.  
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Figura 23 – Teste de significância do periodograma do PIB agropecuário e do crédito rural 
Fonte: Elaboração própria. 

 
A Tabela 18 exibe os resultados do teste de causalidade de Breitung e Candelon, para 

algumas frequências selecionadas. O VAR do sistema, que precede a representação espectral, foi 

composto pelas variáveis [CRES, CRED, MAQ, DEF, EXPO, CAMBIO], com MAQ e 

CAMBIO em logaritmo. O VAR foi estimado com quatro defasagens, de acordo com o 

procedimento de Toda e Yamamoto anteriormente realizado. A causalidade entre crédito rural e 

o crescimento do produto agropecuário foi testada em cada frequência desejada do espectro, 

condicionada às demais variáveis da representação VAR.  

O primeiro ponto a ser observado é a detecção de um cluster de causalidade na baixa e média 

frequência no sentido CRED → CRES. A um nível de significância de 5%, o crédito rural causa 

o crescimento agropecuário no sentido Granger entre ciclos de 2,90 anos a ciclos de 6,88 anos. 

Em ciclos de mais alta frequência, abaixo de 2,90 anos, a causalidade ocorre apenas a 10% de 
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significância. Na baixa frequência, há causalidade apenas a 10%, detectada nos períodos cíclicos 

de 24 anos a 44 anos. O período com maior significância na rejeição de não causalidade do crédito 

rural sobre o crescimento agropecuário foi em ciclos de aproximadamente 4,3 anos. 

 
Tabela 18 – Teste de Granger causalidade no domínio da frequência 

Sentido da Causalidade 
 Frequência (ωj): 0,16 0,31 0,63 1,26 1,57 3,14 

 Período (anos): 40 20 10 5 4 2 
CRED → CRES   4,77* 4,50 3,97 10,48*** 11,45*** 5,39* 

         
CRES → CRED   0,64 0,65 0,94 2,97 3,40 1,20 

  Fonte: Elaboração Própria. 
  Nota: *** 1%; ** 5%; * 10%. 

 
Na Figura 24 pode-se melhor visualizar os resultados do teste de Breitung e Candelon ao 

longo do continuum das frequências, com valor crítico de corte estabelecido a 5%.36 Observa-se 

que a causalidade reversa, no sentido CRES → CRED, não foi detectada em nenhuma frequência. 

O teste de Breitung e Candelon corrobora os resultados encontrados nos três métodos anteriores: 

não foi possível detectar causalidade significativa do crescimento agropecuário sobre o crédito 

no setor rural, seja no curto, médio ou longo prazo. 

Há outras ferramentas de análise espectral que nos auxiliam a caracterizar a causalidade já 

detectada no sentido CRED → CRES. Uma delas é a coerência quadrática, apresentada na Figura 

25. A coerência quadrática mede a correlação entre séries no domínio da frequência, fornecendo 

uma informação sobre a importância relativa dos ciclos que são comuns às variáveis analisadas.  

A mais alta correlação significativa identificada (bandas de confiança de 95%) entre as 

variáveis de crédito rural e crescimento agropecuário foi 0,73, nos ciclos de aproximadamente 

3,7 anos.37 A segunda maior correlação significativa foi 0,48 nos ciclos de 6 anos. 

 

 

 

                                            
36 Neste caso, as frequências são dadas por 

2 j
j T


  , 1,

2

T
T  

. 

37 Frequência dada por 
1

Pj
. 
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Figura 24 – Teste de causalidade de Breitung e Candelon para o domínio da frequência 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: Valor crítico a 5%. 

 
Outra importante ferramenta de análise é o espectro de fase cruzado do crédito rural e do 

crescimento do produto agropecuário, ilustrado na Figura 26. Por meio do espectro de fase 

podemos identificar se a relação entre o movimento periódico de duas séries ocorre com 

sincronia, isto é, ambas em frequências próximas, ou se há defasagem no co-movimento cíclico.  

O espectro de fase cruzado foi construído com o ordenamento [CRES, CRED], de forma que, 

para cada frequência 
1
Pj

 no eixo das abscissas, valores positivos no eixo das ordenadas 

significam que o movimento periódico da variável CRES ocorre à frente da variável CRED na 

frequência ω . Ou, alternativamente, que a variável CRED interfere com defasagem na variável 
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CRES. Valores negativos no eixo das ordenadas significa que CRES está inferindo com 

defasagem ω  sobre CRED. 

 

 
Figura 25 – Coerência quadrática entre crédito rural e crescimento agropecuário. 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Bandas de confiança de 95%. 

 

 
Figura 26 – Espectro de fase cruzado entre crédito rural e crescimento agropecuário 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Bandas de confiança de 95%. 

 
Combinamos então as informações da coerência quadrática com os resultados do espectro 

cruzado de fase para identificar se, em uma determinada frequência 
1
Pj

, a correlação está 

ocorrendo de forma sincronizada ou em defasagem. A maior correlação significativa entre os 
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componentes cíclicos de CRES e CRED ocorre na frequência 
1 0,27
Pj

=  (3,7 anos). Nessa 

frequência, obtemos no espectro de fase que o crescimento agropecuário está 
2 2,17

2,88


  anos 

à frente do crédito rural.38 Esse resultado condiz com a causalidade no sentido Granger encontrada 

na direção CRED → CRES: na frequência em que ocorre a maior correlação no movimento 

cíclico das duas séries, o crédito rural está em defasagem de 2,17 anos com relação ao crescimento 

agropecuário. 

No intuito de complementar a avaliação do nexo causal entre crédito rural e crescimento 

agropecuário, utilizaremos o ferramental de impulso-resposta, decomposição da variância dos 

erros de previsão e decomposição histórica das séries. Há duas estratégias possíveis: caso exista 

cointegração no sistema, a resposta das séries a um impulso e a decomposição da variância é 

condicionada ao vetor de cointegração (ou vetores) estimado; caso as séries não sejam 

cointegradas, a análise poderá ser realizada em um VAR estrutural, após diferenciar as séries 

integradas. 

Devido à forte evidência de estacionariedade na taxa de crescimento, e a divergência quanto 

à presença de raiz unitária nas demais variáveis, optou-se por estimar um VAR estrutural, 

tomando-se a primeira diferença de todas as variáveis, com exceção de CRES. Para a estimação 

das inovações estruturais, foram estabelecidas as seguintes restrições de identificação 

 

1 11 1

21 2 22 2

31 32 3 33 3

41 42 43 4 44 4

51 52 53 54 5 55 5

61 62 63 64 65 6 66 6
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1 0 0 0 0 0

e b u
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a a e b u
a a a e b u
a a a a e b u
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=     
     
     
     
          


 
 
 
 
 
 
 
  

 , 

de sorte que a matriz A  é triangular inferior, e o ordenamento é dado por [CAMBIO, DEF, MAQ, 

EXPO, CRED,  CRES]. O VAR foi estimado com duas defasagens, conforme critério de seleção 

de Akaike. Não foi detectada autocorrelação a 5% até a defasagem 12, e rejeita-se normalidade 

dos resíduos a 5%. 

                                            
38 Fazemos 

2


, onde   é obtida no eixo das ordenadas do espectro cruzado de fase. A defasagem entre os 

movimentos periódicos é significativa se as bandas de confiança estiverem totalmente acima ou abaixo da fase 0 
no eixo das ordenadas.  
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Apenas as estimativas dos coeficientes 21a , 31a  e 41a  na matriz A  são estatisticamente 

significativas nos níveis convencionais. Todos os coeficientes das inovações estruturais são 

significativos a 1%. Como os coeficientes da linha 5 e 6 da matriz A  não são significativos, 

espera-se que o crescimento agropecuário não responda contemporaneamente a um choque nas 

demais variáveis. O mesmo vale para o crédito rural.  

 

 
Figura 27 – Resposta da variável CRES a um choque de um desvio-padrão nas inovações estruturais  
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Bandas de confiança de 95% gerada através de bootstrap com 100 replicações. 

 
A Figura 27 exibe a função resposta ao impulso para o crescimento agropecuário. Como se 

observa, a variável CRES não responde de forma significativa no primeiro período a choques em 

nenhuma das outras variáveis. O timing da resposta de CRES a um choque em CRED, DEF e 

CAMBIO é bastante semelhante: a variável de crescimento agropecuário responde de forma 

positiva e significativa dois anos após um choque no crédito rural, no deflator e no câmbio. 

Quando o choque é no número de máquinas vendidas, há uma resposta positiva e significativa do 

CRES um ano à frente, dissipando-se o efeito (de forma significativa) rapidamente em seguida. 

Estima-se que um choque não esperado de 1 ponto percentual na inovação estrutural do crédito 



 104 

rural produz um efeito positivo de 0,20 pontos percentuais na taxa de crescimento agropecuário 

dois anos à frente. 

 

 
Figura 28 – Resposta da variável CRED a um choque de um desvio-padrão nas inovações estruturais  
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Bandas de confiança de 95% gerada através de bootstrap com 100 replicações. 

 
Por outro lado, o crédito rural não responde de forma significativa a nenhuma das demais 

variáveis ao longo de dez períodos. A resposta do CRED mais próxima de se enquadrar no 

intervalo de confiança de 95% é a um impulso na inovação do número de máquinas agrícolas 

vendidas, dois anos à frente.  

Através da decomposição da variância dos erros de previsão, podemos identificar a 

importância relativa de cada inovação na trajetória prevista de uma variável do sistema. Observa-

se que o crédito rural responde por 18,69% da variação da taxa de crescimento do PIB 

agropecuário após dez períodos, a segunda maior importância relativa sobre os erros de previsão 

de CRES. Apesar das inovações da taxa de crescimento responderem por maior parte da variação 

da série, as outras cinco variáveis respondem juntas por mais de 50% da variabilidade do 

crescimento agropecuário, o que é bastante representativo neste tipo de avaliação.    
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Tabela 19 – Decomposição da variância do erro de previsão de CRES 
Períodos à frente Erro-Padrão CRES CRED MAQ DEF EXPO CAMBIO 

1 0,1740 91,2254 0,2592 2,3119 0,8770 1,0646 5,0925 
2 0,1798 73,2412 0,3331 17,5654 2,9233 1,2675 4,8723 
3 0,1858 56,6485 14,6758 13,9941 6,3609 1,2077 7,0533 
4 0,1883 53,6489 15,7139 13,1799 9,3714 1,1964 6,8782 
5 0,1889 51,1669 18,1917 13,3885 8,9639 1,7196 7,0925 
6 0,1899 50,6243 18,2335 13,2652 8,8671 1,8434 7,2902 
7 0,1900 49,9211 18,4050 13,1936 8,8364 1,9700 7,8005 
8 0,1902 49,7554 18,4205 13,1992 8,8135 1,9575 7,8414 
9 0,1903 49,4054 18,6284 13,2432 8,8649 1,9774 7,9007 

10 0,1903 49,3317 18,6954 13,2210 8,8730 1,0646 7,9016 
            Fonte: Elaboração própria. 

    Nota: Erro-padrão e variáveis expressos em %. 

 
Como esperado, as inovações do crédito rural respondem por grande parcela da variabilidade 

da série. Chama a atenção a pequena importância relativa das inovações da taxa de crescimento 

sobre o crédito: apenas 0,47% da variabilidade do crédito rural se deve ao crescimento do produto 

agropecuário nesse sistema, dez períodos à frente. 

 
Tabela 20 – Decomposição da variância do erro de previsão de CRED 

Períodos à frente Erro-Padrão CRES CRED MAQ DEF EXPO CAMBIO 

1 5,5851 0,0000 94,1045 3,2283 0,2890 0,3743 2,0038 
2 6,3983 0,2836 86,3405 2,9500 2,5759 5,3659 2,4841 
3 6,7834 0,2019 76,2772 5,1040 6,2386 8,9822 3,1961 
4 6,9916 0,2878 74,3960 6,0411 6,8634 9,2932 3,1186 
5 7,1333 0,3559 73,3871 5,7254 6,3593 9,5094 4,6629 
6 7,2375 0,4583 72,9452 5,7764 6,4399 9,7498 4,6305 
7 7,2832 0,4411 72,5612 5,8364 6,6714 9,5433 4,9466 
8 7,3091 0,4593 72,3594 5,9029 6,6594 9,6832 4,9358 
9 7,3259 0,4606 72,3389 5,9026 6,5970 9,6657 5,0352 

10 7,3383 0,4692 72,2536 5,9017 6,6361 9,7097 5,0296 
              Fonte: Elaboração própria. 
              Nota: Erro-padrão e variáveis expressos em %. 

 
É possível, ademais, estimar qual seria a trajetória de uma série se o sistema fosse atingido 

por um choque estrutural em apenas uma das variáveis. Isso é feito por meio da decomposição 

histórica da série, que funciona como uma espécie de análise de contra factual da decomposição 

da variância, já que, como as inovações estruturais são, por suposição, não correlacionadas entre 

si, é possível traçar seu efeito individual sobre a história da série. 

A Tabela 21 e Tabela 22 mostram a decomposição histórica da taxa de crescimento 

agropecuário e do crédito agropecuário, respectivamente. Os valores em cada linha representam 
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o efeito acumulado sobre a série até o período correspondente, resultante de um choque estrutural 

em apenas uma das séries do sistema. Podemos inferir que, ao longo de 13 anos, o impacto de um 

choque estrutural em cada variável do sistema gera sempre uma taxa de crescimento positiva para 

o produto agropecuário (exceto um choque nela mesma, no quinto período). Já com relação ao 

crédito, vemos que um choque estrutural em DEF é o que produz o maior número de variações 

anuais positivo na série.39  

 
Tabela 21 – Decomposição Histórica de CRES (efeito acumulado) 

Períodos à frente CRES CRED MAQ DEF EXPO CAMBIO 

4 4,7297 2,8143 1,9331 2,7230 2,6904 2,8280 
5 -1,5464 1,8290 4,4028 1,9202 1,8734 0,9050 
6 0,0319 3,8154 3,1429 3,4899 3,6113 3,3613 
7 7,9323 4,9355 3,6435 3,7511 4,8464 3,7927 
8 2,6543 2,1817 4,9933 3,8941 4,3109 3,0828 
9 6,8836 7,7708 4,8431 4,1766 3,0270 3,3919 

10 3,5839 0,8648 1,8682 2,9281 1,9848 3,8202 
11 9,1618 0,7394 4,2800 3,9830 3,3359 3,5212 
12 4,0630 7,7883 4,2722 4,3405 3,7996 4,0125 
13 4,1168 4,7983 4,1309 3,3522 4,8049 4,4271 

                          Fonte: Elaboração própria. 
                          Nota: variáveis expressas em %. 

 
Tabela 22 – Decomposição Histórica de CRED (efeito acumulado) 

Períodos à frente CRES CRED MAQ DEF EXPO CAMBIO 

4 0,0081 0,0360 0,0081 0,0085 0,0081 0,0067 
5 0,0282 0,0454 0,0279 0,0283 0,0374 0,0463 
6 0,0193 -0,0193 0,0541 0,0197 0,0384 0,0346 
7 0,0030 0,1569 0,0147 0,0018 0,0141 0,0142 
8 -0,0044 -0,0492 -0,0142 -0,0067 0,0008 0,0138 
9 0,0150 -0,1463 0,0237 0,0062 -0,0228 -0,0004 

10 0,0160 0,1297 0,0466 0,0133 -0,0512 -0,0021 
11 -0,0006 0,1113 -0,0080 0,0036 -0,0033 0,0151 
12 -0,0057 -0,0909 -0,0150 0,0004 0,0510 -0,0046 
13 0,0017 -0,0451 0,0143 0,0118 0,0384 -0,0218 

                       Fonte: Elaboração própria. 
                       Nota: variáveis expressas em pontos percentuais. 

 
 Os quatro métodos empregados identificaram, de forma uniforme, causalidade unidirecional 

da variável de crédito rural em direção ao crescimento do produto agropecuário. Esse resultado 

encaixa-se na linha teórica da hipótese oferta condutora, defendida teórica e empiricamente por 

Robert King e Ross Levine em diversos trabalhos, entre outros pesquisadores de renome da 

                                            
39 Ressalta-se que a variável de crédito está em primeira diferença. 
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academia. Conforme discutido no capítulo 2, a razão entre crédito e PIB, entendida como um 

indicador do desenvolvimento financeiro, atua sobre o crescimento econômico via acumulação 

de capital e inovação tecnológica, sob a hipótese oferta condutora. No caso do setor rural, o 

crédito pode atuar como insumo intermediário, relaxando a restrição orçamentária dos produtores, 

o que permite a aquisição dos diversos insumos, além do capital, necessários à produção. Além 

disso, o crédito pode reduzir a percepção de risco da atividade rural através da suavização do 

consumo intertemporal.   

Os resultados encontrados divergem dos obtidos por Melo, Marinho e Silva (2013), que 

identificaram bicausalidade entre crédito rural e produto agropecuário, e Cavalcanti (2008), que 

identificou causalidade unidirecional do PIB agropecuário para o crédito rural. Os primeiros 

utilizaram dados trimestrais de 1995 a 2009 para testar a causalidade em um VAR (sem o 

procedimento de Toda e Yamamoto), com o INPC e a taxa Selic como variáveis de controle. A 

segunda testou a causalidade em painel com os municípios brasileiros, entre 1999 e 2004, sem 

controles adicionais. 

Melo, Marinho e Silva (2013) também avaliam a causalidade das diferentes linhas do crédito 

rural, como o crédito de custeio, comercialização e investimento. Bicausalidade foi detectada para 

o componente de custeio e comercialização, mas para o crédito de investimento detectou-se 

causalidade reversa, na direção do PIB agropecuário para o crédito de investimento. Outro ponto 

levantado pelos autores é quanto ao efeito das linhas de crédito. Enquanto que um choque no 

crédito de comercialização gera um efeito positivo no PIB agropecuário até dois anos à frente 

(+0,54%), o crédito de custeio e de investimento geram um impacto negativo (-0,12% e -0,21%, 

respectivamente). Os atores concluem que Governo deveria voltar sua atenção para o crédito de 

comercialização, dentro da política de crédito rural.  

Melo, Marinho e Silva (2013), contudo, não oferecem suporte teórico para o efeito negativo 

do crédito de custeio e de investimento sobre o produto agropecuário. A reversão de 

bicausalidade, nas linhas de custeio e comercialização, para causalidade reversa, na linha de 

investimento, não é pormenorizada. Seria, por exemplo, uma evidência da hipótese too much 

finance? 

 Cavalcanti (2008) testa a causalidade entre crédito rural e PIB de forma desagregada para as 

regiões do país, a fim de verificar se há mudanças na direção da causalidade. No Norte e Sudeste, 

detectou-se causalidade reversa. Para o Nordeste e Centro-Oeste, há bicausalidade. Na região Sul, 

os resultados mostram causalidade do crédito para o produto agropecuário. Essa disparidade nos 

resultados do nexo causal podem ser uma evidência de diferenças no acesso e concentração do 
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crédito rural nessas regiões, e na atuação dos agentes financeiros públicos e privados responsáveis 

pela oferta subsidiada de crédito. Porém, dada a falta de controles que possam dar suporte à 

divergência no nexo causal detectado entre as regiões, os resultados não garantem uma conclusão 

mais robusta. 

As análises em painel que utilizam dados desagregados de crédito rural em níveis estaduais 

ou municipais com poucas unidades de tempo, ou as análises em cross-section com alto nível de 

desagregação e grande abrangência de indivíduos, parecem apontar para um efeito negativo do 

crédito rural. Santos e Braga (2013), utilizando propensity score matching com dados do censo 

agropecuário de 2006, investigam o impacto do crédito rural sobre a produtividade da terra (valor 

total da produção dividido pelo total de área produtiva do estabelecimento rural) nas regiões 

brasileiras (sob um modelo teórico de restrição de acesso ao crédito). Apenas na região Nordeste 

estimou-se um impacto positivo do crédito rural na produtividade. Nas regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste o crédito rural apresentou impacto negativo sobre a produtividade. Os autores 

concluem que a política de crédito rural deve melhor monitorada, no intuito de promover o melhor 

desempenho dos produtores beneficiados com o crédito. Como o arcabouço teórico utilizado no 

trabalho envolve restrição ao crédito e racionamento, não houve um link com a teoria do nexo 

finance-growth no que diz respeito aos resultados negativos encontrados. 

Por outro lado, há trabalhos que evidenciam efeito positivo do crédito utilizando-se de dados 

desagregados, mas com reduzida abrangência espacial. É o caso de Capobiango et al. (2012), que 

analisam o efeito do crédito rural no produto do setor agropecuário, industrial e de serviços dos 

municípios da Microrregião de Pirapora, em Minas Gerais. Os resultados mostram um efeito 

positivo do crédito rural no produto do setor agropecuário e de serviços, e um efeito não 

significativo sobre o setor industrial. Com base nessas evidências, os autores recomendam por 

uma maior atuação no Governo na política de crédito rural, ainda que o nexo causal entre as 

variáveis não tenha sido testado. 

Outra linha de pesquisa é a orientada pelo professor Erly Cardoso Teixeira, da Universidade 

Federal de Viçosa, que trabalha com a avaliação do impacto dos gastos governamentais com a 

política de equalização das taxas juros do crédito rural, através de métodos computáveis de 

equilíbrio geral. Em Cardoso et al. (2014), os autores identificam que a política de ETJ gera 

crescimento econômico nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sul superior ao seu custo, mas nas 

regiões Norte e Sudeste o PIB se reduz com os gastos da ETJ. Considerando-se todo o país, a 

política gera crescimento superior ao seu custo, além de gerar aumento de bem-estar em todas as 

regiões. Cardoso e Teixeira (2013), também utilizando equilíbrio geral computável, encontra 
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efeitos positivos dos gastos com a ETJ sobre a cadeia do agronegócio (produção e exportação da 

agropecuária, e industrias com alta interdependência com o setor agrícola). Além disso, a política 

gera ganhos de competitividade das commodities agropecuárias no mercado externo, pois 

promove um maior diferencial entre preços domésticos e externos.  

Com efeito, é possível testar também a causalidade dos gastos de subsídio da ETJ sobre o 

crescimento agropecuário, o que abriria espaço para uma discussão mais aprofundada sobre o 

efeito desse tipo de subsídio na política de crédito rural. É importante salientar, contudo, que a 

maior parte dos recursos do crédito rural não advém de equalização das taxas de juros. Além 

disso, dados da ETJ só estão disponíveis a partir do final da década de 90. 

Há, portanto, diferenças relevantes entre a estratégia aqui empregada e a dos trabalhos 

citados. A análise empírica foi construída fundamentada na teoria do nexo causal entre 

desenvolvimento financeiro e crescimento econômico, de sorte que o período amostral, variável 

de crédito e de crescimento, método de análise e controles utilizados seguem de perto o proposto 

pela teoria finance-growth para se avaliar o nexo de causalidade. No tocante ao período amostral, 

por exemplo, contemplou-se a dinâmica das variáveis de crédito rural e PIB agropecuário desde 

próximo ao início do Sistema Nacional de Crédito Rural, que ocorreu em 1965. Essa janela de 

tempo nos permitiu testar a causalidade em diferentes frequências, de curto, médio e longo prazo.  

Não obstante, o longo período de tempo analisado está sujeito a mudanças de regime, como 

na política de crédito rural, os quais alteram as expectativas dos agentes, modificando os 

parâmetros que regem a tomada de decisão forward-looking produtores. Incorre-se na crítica de 

Lucas (1976), dificultando assim a previsão dos efeitos de uma mudança de política. 

Essencialmente, todos os estudos que avaliam o nexo causal entre desenvolvimento 

financeiro e crescimento sem a modelagem dos parâmetros profundos que ditam o 

comportamento individual dos agentes (microfundamentos) estariam sujeitos à crítica de Lucas. 

Essa parece ser uma preocupação pouco recorrente, entretanto. Alguns trabalhos, como Dal Colle 

(2010), consideram o efeito das mudanças estruturais sobre os parâmetros estimados na avaliação 

de causalidade entre desenvolvimento financeiro e crescimento, propondo uma estratégia de 

identificação de quebras e outliers, e modelando-os através de dummies no vetor de cointegração. 

A autora demonstra como os resultados modificam-se sensivelmente quando os outliers são 

considerados, em especial no caso do Brasil, que faz parte da amostra. A não inclusão de dummies 

para o controle das quebras, identificadas, para o caso do Brasil, como os últimos anos da década 

de 1980, modificariam as conclusões quanto à bicausalidade encontrada pela autora entre crédito 

e crescimento econômico no país.      
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Clive Granger (GRANGER, 1969, 1973) advoga que um dos principais objetivos da análise 

econométrica de causalidade, cointegração e exogeneidade é fornecer subsídio para a análise de 

políticas e tomada de decisão. Ao analisarmos o que a teoria econômica nos diz sobre a 

bicausalidade entre crédito e crescimento econômico, podemos inferir, a partir dos nossos 

resultados, que o crescimento do setor rural não afeta dinamicamente o desenvolvimento das 

atividades de intermediação financeira, no sentido da concessão de um maior volume de crédito 

em relação ao produto.  

No capítulo 2 discutimos sobre a hipótese de bicausalidade teorizada por Khan (2001). O 

acesso a um maior volume de crédito eleva o retorno médio do investimento, gerando 

crescimento. O crescimento gera desenvolvimento financeiro pois eleva a riqueza (patrimônio 

líquido) dos tomadores que é dada como colateral, o que reduz o custo do empréstimo, e incentiva 

também os produtores que possuem acesso limitado ao crédito a investir em novas tecnologias, 

de forma a reduzir sua restrição e obter acesso a novas linhas de financiamento. As novas 

tecnologias adotadas contribuem para elevar o retorno médio do investimento, gerando assim 

crescimento econômico e desenvolvimento financeiro endógeno. 

Essa relação dinâmica também ocorre os modelos de ciclos de negócios em ambiente com 

fricções financeiras. O modelo do acelerador financeiro de Bernanke mostra como as mudanças 

no patrimônio líquido dos tomadores amplifica as flutuações dos ciclos de negócios, devido à 

existência do prêmio de financiamento externo. Nesse ambiente, o desenvolvimento financeiro 

contribui para reduzir o prêmio de financiamento externo dos produtores, reduzindo a propagação 

dos ciclos frente a choques adversos.  

O crescimento da produção agropecuária pode ser visto, então, como um crescimento do 

patrimônio líquido dos produtores, e consequentemente, um aumento das garantias disponíveis, 

o que eleva a propensão dos agentes financeiros a conceder crédito? 

Lima e Shirota (2005) investigam se o acesso a capital social eleva a probabilidade de 

concessão de crédito rural para as Unidades de Produção Agropecuárias do estado de São Paulo. 

Uma das variáveis de controle utilizadas é a receita de produção animal e vegetal do município, 

entendida como uma proxy para colateral. Os resultados do modelo logit utilizado pelos autores 

mostram que a receita de produção animal e vegetal eleva a probabilidade de concessão de 

crédito. 

Já Carrer, Souza Filho e Vinholis (2013) avaliam um conjunto de variáveis que 

potencialmente influenciam a probabilidade de acesso ao crédito rural dos pecuaristas do estado 

de São Paulo, como número de propriedades (assumido como colateral), maior nível tecnológico, 
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outras fontes de renda não rurais, idade, entre outras. Por meio de um modelo logit, os resultados 

mostram que tanto o número de propriedades como o nível de tecnologia adotado pelo pecuarista 

elevam a probabilidade de acesso ao crédito.  

Se o acesso ao crédito contribui para a adoção de novas tecnologias, o que por sua vez gera 

um incentivo à concessão de crédito pelos intermediários financeiros, então a hipótese de 

bicausalidade no setor rural poderia ser melhor avaliada utilizando-se de indicadores que 

expressem a mudança tecnológica de longo prazo, como o componente PTF da taxa de 

crescimento. Essa análise se mostraria uma importante extensão do trabalho aqui realizado. 

Por fim, os modelos que preveem bicausalidade entre crédito e crescimento se baseiam na 

hipótese de um mercado privado composto por produtores e setor bancário. Nesse sentido, não se 

supõe a interferência governamental no mercado de crédito para que se atinja o estado de 

equilíbrio onde o crescimento econômico retroalimenta o desenvolvimento financeiro. 

Evidentemente, entende-se o papel do Governo para mitigar as assimetrias de informação 

existentes no mercado de crédito, em especial no mercado rural. O grande volume de recursos 

que o Governo está direcionando sob a forma de equalização das taxas de juros, no intuito de 

subsidiar o custo do crédito, pode ser defendido considerando-se que o crédito rural causa o 

crescimento agropecuário. No entanto, o alto nível de interferência governamental no 

funcionamento do mercado de crédito rural, desde o fim da década de 1960, pode estar impedindo 

que esse se desenvolva a partir dos resultados gerados pela tomada de decisão dos agentes 

privados do setor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O nexo causal entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico não é algo 

trivial. Desde Schumpeter, diversas linhas teóricas nessa temática se desenvolveram, buscando 

oferecer uma resposta para a complexa relação finance-growth. Maiores níveis de 

intermediação financeira são capazes de impulsionar o crescimento de forma sustentada? 

Haveria um limite para o efeito do crédito sobre o crescimento econômico, eventualmente 

tornando-se negativo? Devemos esperar um nexo bicausal entre crédito e crescimento 

econômico? Ou seria o crescimento econômico o responsável pelo desenvolvimento do setor 

financeiro? 

Arestis e Demetriades (1997) e Demetriades e Hussein (1996) buscam demonstrar que o 

nexo causal entre desenvolvimento financeiro e crescimento é condicionado às características 

individuais de cada país, como regime político, grau de governança efetiva, e a estrutura 

institucional do sistema financeiro. Isso levaria a resultados bastante divergentes na avaliação 

do nexo causal entre desenvolvimento financeiro e crescimento entre diferentes países. Shen e 

Lee (2006) também demonstram que, a depender das variáveis de controle utilizadas na 

avaliação empírica, o efeito do nível de intermediação financeira, a exemplo de um maior 

volume de crédito em relação ao produto, pode se alterar de positivo para negativo, 

evidenciando a importância de se controlar pelos parâmetros individuais de cada economia. 

Neste trabalho de tese, objetivou-se investigar o nexo causal entre crédito e crescimento no 

mercado rural. O volume de crédito rural como proporção do PIB agropecuário alcançava 

42,92% em 1969, chegou a cair para 15,44% em 1996, e elevou-se até atingir 65,24% em 2014. 

Por sua vez, o Governo Federal vem elevando os níveis de subsídio ao custo do crédito rural, 

por meio da equalização da taxa de juros, além de se utilizar de instrumentos legais que elevam 

os níveis da exigibilidade bancária, direcionando recursos para a aplicação em crédito rural. 

Durante toda a década de 1970 e 1980, o Governo também executou diversas políticas com 

forte subsídio à concessão de crédito para os produtores rurais. 

A dinâmica entre o crédito rural no Brasil e o produto agropecuário motivou a construção 

deste estudo. Aliado a isso, há uma considerável falta de trabalhos empíricos visando avaliar a 

causalidade entre crédito e crescimento agropecuário, não obstante a importância do setor, 

principalmente quando consideramos o agronegócio, na geração de renda no país.  

Um dos métodos mais consolidados na literatura para se testar causalidade entre séries 

temporais é o teste de causalidade no sentido Granger, onde avaliamos precedência temporal e 
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fornecimento de informação preditiva. A detecção (ou não) de Granger causalidade entre 

variáveis econômicas de interesse visa, dentre outros objetivos, auxiliar na formação e 

reformulação de políticas governamentais. 

Para garantir maior robustez à avaliação do nexo causal entre crédito rural e crescimento 

agropecuário, foram utilizadas quatro diferentes abordagens para o teste de Granger 

causalidade: procedimento de Toda e Yamamoto (1995) em uma representação VAR, teste de 

causalidade em um modelo de correção de erro gerado por uma relação de cointegração 

estimada por FMOLS (PHILLIPS; HANSEN, 1990), teste de causalidade em um modelo de 

correção de erro com equação de cointegração estimada em um modelo ARDL (PESARAN; 

SHIN; SMITH, 2001; PESARAN; SHIN, 1999), e teste de causalidade no domínio da 

frequência, por meio do método desenvolvido por Breitung e Candelon (2006). 

Todos os métodos empregados identificaram causalidade apenas no sentido do crédito rural 

para o crescimento agropecuário. Causalidade no sentido reverso, do crescimento agropecuário 

para o crédito rural, não foi identificada de forma significativa em nenhuma frequência na 

análise espectral, e em apenas um componente de longo prazo nos modelos de correção de erro. 

Pelo procedimento de Toda e Yamamoto, robusto a ordens arbitrárias de integração e 

cointegração, também não foi possível detectar causalidade no sentido Granger na direção do 

crédito rural para o produto agropecuário. Em particular, na análise espectral verificou-se que 

a causalidade do crédito sobre o crescimento agropecuário concentra-se nos ciclos de médio de 

curto prazo. 

Uma das possíveis explicações para a não existência de causalidade reversa, do produto 

agropecuário para o crédito rural, são as políticas governamentais de forte no subsídio no setor. 

Ao passo em que o Governo busca promover a disseminação e o acesso facilitado ao crédito, 

ele induz os agentes bancários públicos e privados a elevar a oferta de crédito sem se valer de 

uma contrapartida com relação à trajetória de crescimento do setor.  

Os resultados encontrados nesse estudo lançam diversos questionamentos, em especial 

quanto ao desenho da política de subsídio ao crédito rural. Se o desempenho do setor, medido 

pela sua taxa de crescimento, não afeta dinamicamente a concessão de crédito rural, em termos 

agregados, uma elevação contínua do montante de recursos públicos destinados à redução do 

custo do crédito contribui para atrofiar a capacidade do setor em gerar uma retroalimentação 

entre crédito e crescimento no setor rural. A despeito da causalidade encontrada na direção do 

crédito para o crescimento, e do efeito positivo do primeiro para o segundo, não deveria o 

governo reduzir sua presença no mercado rural, a fim de incentivar o desenvolvimento 
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financeiro por meio dos agentes privados? De certa forma, estamos observando um aumento 

dos recursos livres destinados ao financiando do crédito rural, onde a taxa de juros é livremente 

pactuada entre as partes. Uma redução gradual na restrição dos agentes financeiros em utilizar-

se de recursos livres pode contribuir para elevar a eficiência dinâmica do setor. 

Há uma série de outras possibilidades para se ampliar o escopo investigativo deste trabalho. 

Primeiramente, pode-se analisar o nexo causal em uma frequência mais alta no domínio do 

tempo, utilizando-se de dados trimestrais. O Banco Central oferece dados consolidados de 

crédito rural em uma base trimestral a partir de 1999. Além disso, a partir desse período é 

possível obter dados da equalização da taxa de juros, além de dados mais confiáveis da taxa de 

juros média cobrada nos contratos de crédito rural. A investigação da relação dinâmica entre o 

crédito rural e produto agropecuário a partir do final da década de 1990, momento em que se 

opera mudanças profundas no tripé macroeconômico, pode revelar um nexo diverso de 

causalidade se operando em alta frequência.    

Como não se detectou causalidade reversa em dados anuais, pode-se avançar na linha da 

hipótese de exogeneidade do crédito rural, o que contribuiria para o debate sobre a política do 

crédito rural no longo prazo. Toda a análise aqui realizada também poder executada com o 

componente da produtividade total dos fatores do crescimento agropecuário, na busca de novos 

mecanismos de causalidade. Outros métodos espectrais podem ser utilizados para uma nova 

avaliação do nexo causal entre crédito rural e crescimento agropecuário, dado o intenso avanço 

dessa área nos últimos anos. Métodos bayesianos também constituem um caminho que pode 

levar a novas conclusões ou à corroboração de que, no setor agropecuário brasileiro, atua-se a 

hipótese oferta condutora do crédito rural. 
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