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“...we are throwing more and more of our resources, including the cream of our youth, into 
financial activities remote from the production of goods and services, into activities that 

generate high private rewards disproportionate to their social productivity.” 
James Tobin (1984) 



  RESUMO 
 
 

É esperado que, dadas as características de canalizador de recursos e 

fomentador de investimentos para as atividades mais produtivas, um sistema 

financeiro bem desenvolvido possa incentivar o crescimento, gerando impacto 

também na desigualdade. Nosso trabalho utilizou dados de 22 países emergentes no 

período de 1980 a 2016, com o objetivo de analisar a relação entre o desenvolvimento 

do sistema financeiro, crescimento econômico e desigualdade dentro de uma mesma 

amostra. Para tal fim, utilizamos dados em painel para estimar um modelo de efeitos 

fixos com variáveis instrumentais. Os resultados do modelo mostraram que o 

desenvolvimento financeiro gera um efeito positivo no crescimento dos países 

selecionados. Também verificamos que o efeito do desenvolvimento financeiro na 

desigualdade parece ter um formato de U invertido, de forma que em estágios iniciais 

do desenvolvimento as finanças ampliam a concentração de renda para, apenas 

posteriormente, conseguir ampliar o acesso incluindo os mais pobres. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Financeiro, Mercado Financeiro, Crescimento 

Econômico, Desigualdade, Desenvolvimento Econômico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ABSTRACT 
 
 

It is expected that, given the characteristics of channeling resources and fostering 

investments for the most productive activities, a well-developed financial system can 

improve growth and also impact inequality. Our work used data from 22 emerging 

economies from 1980 to 2016 in order to analyze the relationship between financial 

system development, economic growth and inequality within the same sample. For this 

purpose, we used panel data to estimate a fixed effects model with instrumental 

variables. The results of the model show that financial development has a positive 

effect on growth in those selected countries. We also have found that the effect of 

financial development on inequality seems to have an inverted U-shape, that means, 

in early stages of development, finance increases income concentration, and only later 

expands access to include the poor. 

 
Keywords: Financial Development, Financial Market, Economic Growth, Inequality, 
Economic Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Muito embora atividades de empréstimos e algum tipo de intermediação 

financeira existissem desde a antiguidade, foi a partir da idade média e renascimento 

que surgiu o esboço do que seria um sistema financeiro. Muito do que se conhece 

como tal foi inventado por mercadores do mar mediterrâneo e em cidades italianas 

como Veneza e Gênova. Não por acaso, o banco mais antigo em atividade é o italiano 

Banca Monte dei Paschi di Siena, que existe desde o século XV. 

A questão do desenvolvimento econômico e a diferença entre o nível de riqueza 

das nações já é fruto de debates desde Adam Smith. Ainda no século XIX, Walter 

Bagehot ressaltava a importância para o setor produtivo do sistema bancário e do 

mercado de capitais, os quais atuariam como canalizador de recursos potencializando 

a inovação e a produtividade das firmas. 

De acordo com a constituição brasileira de 1988, o sistema financeiro nacional 

tem o objetivo de fazer a intermediação financeira entre os agentes, provendo 

eficiência ao setor produtivo, sendo estruturado de forma a promover o 

desenvolvimento equilibrado do país e servindo os interesses da coletividade. Desta 

forma, é de grande importância o estudo do impacto causado pelo sistema financeiro 

na economia, em particular no crescimento econômico, sua eficiência e como este 

tem contribuído para a melhora do bem-estar social e na redução da desigualdade de 

renda. 

O Brasil é comumente classificado como economia emergente por diversos 

organismos e agências. Mercados emergentes podem ser definidos, de forma geral, 

como economias que estão progredindo para se tornarem economias desenvolvidas. 

Estas economias têm renda per capita menor que países considerados desenvolvidos 

e experimentam, em média, um crescimento mais acelerado. Em regra, estas 

economias, embora ainda em menor grau, possuem liquidez no mercado e contam 

com, ou estão instituindo, um corpo regulatório bem definido. 

Com base na ampla literatura sobre o que se convencionou chamar, de finance-

growth nexus nosso objetivo neste trabalho é estudar a relação entre desenvolvimento 

do sistema financeiro, crescimento e desigualdade em 22 economias emergentes no 

período de 1980-2016. Mais precisamente, com base em dados históricos, analisamos 
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se há uma evolução no sistema financeiro nestes países e se este impacta, o 

crescimento econômico e a desigualdade de renda.  

É esperado que, dadas as características de canalizador de recursos para as 

atividades mais produtivas, um sistema financeiro bem desenvolvido possa incentivar 

o crescimento, gerando impacto na medida de desigualdade, especialmente quando 

o acesso ao sistema é restrito a um grupo menor de usuários que tem maior renda.    

  Diferentemente de outros trabalhos que estudam a relação entre 

desenvolvimento do sistema financeiro e crescimento ou desigualdade, utilizando 

amostras e técnicas econométricas distintas, o presente estudo visa estudar o seu 

impacto nas duas variáveis para um mesmo grupo de países e com o mesmo método 

de tratamento. 

Nosso trabalho está dividido, após esta sessão, da seguinte forma: Na sessão 

2, fazemos um apanhado da literatura sobre o tema, métodos utilizados e resultados 

encontrados. Na sessão 3, mostramos as variáveis utilizados e a metodologia 

empregada para o tratamento destes dados. Na sessão 4 discorremos sobre os 

resultados encontrados. Na sessão 5, apresentamos as conclusões do estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Schumpeter foi um precursor da discussão sobre a relação entre finanças e 

crescimento. Segundo ele, os serviços oferecidos pelos intermediadores financeiros 

como mobilizadores de poupança, avaliadores de projetos, gerenciamento de risco, 

monitoramento da gestão e facilitadores de transações melhoram a alocação de 

recursos e a produtividade, sendo essenciais para a inovação e o crescimento 

econômico. Mercados financeiros bem desenvolvidos contribuem para a eficiência 

econômica, mas a extensão com que fazem isso necessita de um escrutínio 

cuidadoso.  

King e Levine (1993) fizeram um dos primeiros estudos empíricos de avaliação 

da existência de relação causal entre o desenvolvimento do sistema financeiro (DSF) 

e crescimento econômico. Usando uma amostra de 80 países no período de 1960-

1989, os autores exploraram os canais pelos quais o DSF afeta o crescimento por 

duas fontes: A taxa de acumulação de capital fixo e a eficiência na alocação de capital. 

Através de uma análise cross-country, verificaram que o DSF afeta o crescimento não 

só no presente, mas também é um bom preditor das taxas futuras de crescimento em 

um período de 10 a 30 anos. 

Em uma abordagem de séries temporais com 16 países, Demetriades e 

Hussein (1996) encontraram não haver suporte para a visão de que as finanças sejam 

diretamente impulsionadoras do crescimento econômico. Diferente dos achados 

anteriores ou da famosa máxima de Joan Robinson “where enterprise leads, finance 

follows”, o estudo concluiu haver evidências consideráveis de bi-direcionamento entre 

as variáveis, atentando para o fato de haver variação de padrões entre países e, por 

consequência, os riscos de se tratar de forma homogênea largas amostras em cross-

section. 

Em um conhecido estudo, Rajan e Zingales (1998) abordaram o assunto em 

uma perspectiva mais micro. No artigo, usaram uma grande amostra de países para 

estudar a relação DSF e crescimento através do custo de financiamento externo para 

as firmas. Mais precisamente, como mercados financeiros mais bem desenvolvidos 

proveem fundos proporcionalmente de maneira mais eficiente para firmas e setores 

que mais necessitam de financiamento. 

No tocante à alocação de capital, países com melhor DSF tendem a aumentar 

os investimentos em indústrias em crescimento e diminuir investimento em indústrias 
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em declínio. Desta forma, canalizam fundos para setores mais produtivos da 

economia e gerando, consequentemente, mais crescimento (Wurgler, 2000). 

Tendo em vista os diferentes níveis  de desenvolvimento das economias entre 

países, Papaioannou (2007)  verificou que o impacto do DSF sobre o crescimento tem 

retorno decrescente com o nível de desenvolvimento, ou seja, quanto mais 

desenvolvida a economia, menor o impacto do DSF sobre esta, sendo possível que a 

relação entre as variáveis tenha uma forma de parábola com concavidade voltada 

para baixo, o que indicaria haver um ponto onde o efeito do DSF passaria a ser 

negativo.  

Arcand, Berkes e Paniza (2012), em seu famoso artigo Too Much Finance 

testaram a existência de um limite até onde o desenvolvimento do sistema financeiro 

tem efeito positivo sobre o crescimento. Usando a relação crédito ao setor privado/PIB 

como medida de DSF, seu estudo encontrou que quando esta relação ultrapassa 

100% as finanças passariam a ter um impacto negativo sobre o crescimento.  

Quando tratamos da América Latina, bem como países emergentes em geral, 

devemos levar em conta as características macroeconômicas históricas da região no 

período em estudo. Os países latino americanos, Brasil incluso, experimentaram altas 

taxas de inflação nas décadas de 1980-90, com estabilização macroeconômica nos 

anos 90  a partir de onde, coincidentemente, verificou-se uma progressão consistente 

no DSF e crescimento. 

Um estudo aplicado a quatro países latino americanos foi feito por Bittencourt 

(2011). Com dados de 1980-2007 (Argentina, Brasil, Bolívia e Peru), construiu um 

indicador FinDev a parti de séries de M2, crédito privado/depósitos, saques/depósitos 

e capitalização do mercado de capitais/PIB. O autor construiu ainda um indicador POL 

como proxy para características do regime político. No trabalho, mais uma vez, as 

conclusões vão na direção das de Schumpeter. Todavia, dadas as características dos 

países, ressalta a importância da existência de estabilidade macroeconômica com 

inflação baixa e do funcionamento do aparato institucional como uma pré-condição 

para um bom desenvolvimento do sistema financeiro, crescimento sustentado e 

prosperidade na região. 

Muito embora o estudo do finance-growth nexus venha sendo discutido há 

muitas décadas, a forma como este impacta a redução de desigualdades também 

deve ser apreciada. Se o DSF gera aumentos na taxa de crescimento apenas 

melhorando a renda da camada mais rica haverá aumento na desigualdade. Um 
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desenvolvimento que reduza os custos de acesso a serviços financeiros, por exemplo, 

é benéfico para indivíduos de menor renda, contribuindo para que estes possam pagar 

por serviços como educação e saúde, facilitando o consumo e acumulando capital 

humano, o que culminaria com a redução de desigualdades. 

De acordo com Greenwood e Jovanovic (1990), nos estágios iniciais do 

desenvolvimento econômico, apenas os mais ricos tem a possibilidade de acessar e 

se beneficiar do sistema financeiro fazendo com que a diferença de renda entre ricos 

e pobres se alargue com o DSF e o crescimento econômico rápido. Com o 

amadurecimento do crescimento, o setor financeiro torna-se mais desenvolvido e 

consegue ampliar o acesso incluindo os mais pobres. A medida que há uma 

estabilização, a desigualdade de renda começa a diminuir sugerindo uma forma de U 

invertido para a relação. De outra forma, Galor e Zeira (1993) demonstraram a 

existência de uma relação inversa e linear entre desenvolvimento financeiro e 

desigualdade de renda. 

Em um importante trabalho, Beck, Dermiguc-Kunt e Levine (2004), utilizaram 

dados para 52 países no período de 1960-1999 e apresentaram evidências de que 

países com sistemas financeiros mais bem desenvolvidos  experimentaram reduções 

mais rápidas tanto em medidas de pobreza quanto de desigualdade de renda de forma 

que o DSF aumentaria mais que proporcionalmente a renda dos mais pobres,  o que 

reduziria desigualdades. Cerca de 60% do impacto do DSF no quintil mais pobre se 

dá via crescimento agregado, outros 40% por redução na desigualdade (Beck, 

Dermiguc-Kunt e Levine, 2007). 

Clarke, Xu e Zou (2006) construíram uma amostra de 83 países no período de 

1960 a 1995 e testaram hipóteses lineares e não-lineares a fim de determinar a 

relação entre desenvolvimento financeiro e desigualdade de renda. De acordo com 

estudos anteriores, os resultados mostraram que a desigualdade diminui com o DSF 

e, mais ainda, rejeitaram a hipótese de que o desenvolvimento financeiro beneficiaria 

apenas os mais ricos. Além disso, também não encontraram suporte para a hipótese 

de U invertido conforme afirmado por Greenwood e Jovanovic (1990). 

Tratando especificamente de países emergentes, em uma investigação usando 

dados em painel de 45 economias no período de 1987 a 2011, Seven e Coskun 

(2016), não encontraram suporte para tanto a relação linear quanto não-linear entre 

DSF e desigualdade de renda. Seus resultados sugerem que, embora o 

desenvolvimento do sistema financeiro gere crescimento, este não necessariamente 
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se reflete em redução de desigualdades em países emergentes. Seus achados 

mostram que o desenvolvimento bancário, quando comparado ao do mercado de 

capitais, tem um impacto significante na desigualdade. Contudo, quanto ao mercado 

de capitais parece não haver resultado significante sobre a relação. Quando 

combinados os impactos os resultados demostram não haver significância estatística 

com a combinação dos efeitos. 

Em um estudo recente, Zhang e Naceur (2019) utilizaram uma amostra de 143 

países tanto emergentes quanto desenvolvidos a fim de proceder uma análise 

multidimensional. Os autores consideraram o desenvolvimento do setor financeiro em 

cinco dimensões: Acesso, profundidade, eficiência, estabilidade e liberalização. Seus 

resultados mostraram que quatro das cinco dimensões analisadas (acesso, 

profundidade, eficiência e estabilidade) podem reduzir significativamente a 

desigualdade e a pobreza. Ao contrário das anteriores, encontraram que a 

liberalização financeira tende a exacerbar a pobreza e a desigualdade. Afirmam ainda 

que mais do que o desenvolvimento do mercado de ações, um setor bancário bem 

desenvolvido tem impacto significante na redução da desigualdade de renda.  
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3 METODOLOGIA 

 3.1 AMOSTRA E BASE DE DADOS 
 

Nosso trabalho incluiu uma amostra de 22 países emergentes no período de 1980 

a 2016 os quais juntos representam cerca de um terço do PIB mundial. Dado que a 

lista de economias emergentes varia entre alguns organismos e agências 

classificadoras, optamos por selecionar do agregador Emerging Markets and 

Devolpment Economies do FMI, dentro do possível, países com maior similaridade 

com o Brasil em termo de PIB per capita e regime político e econômico, mantendo a 

diversidade de localizações geográficas.  

 

 Tabela 1: PIB dos países selecionados e participação no produto mundial. 

PIB preços correntes (Bilhões de US$) 2018 %Mundo 
Argentina 518,092 0,61 
Bangladesh 287,63 0,34 
Brasil 1868,184 2,20 
Bulgaria 64,963 0,08 
Chile 298,172 0,35 
China 13407,398 15,82 
Colombia 333,114 0,39 
Hungria 155,703 0,18 
Índia 2716,746 3,21 
Indonésia 1022,454 1,21 
Malásia 354,348 0,42 
México 1223,359 1,44 
Paquistão 312,57 0,37 
Peru 225,203 0,27 
Filipinas 330,846 0,39 
Polônia 586,015 0,69 
Romênia 239,851 0,28 
Rússia 1630,659 1,92 
África do Sul 368,135 0,43 
Tailândia 487,239 0,57 
Turquia 766,428 0,90 
Ucrânia 124,603 0,15 
Mundo 84740,322 100 

Fonte: FMI (2019). 
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A medida do desenvolvimento do sistema financeiro tem sido um problema na 

literatura sobre o tema. A grande maioria dos estudos empíricos encontrados utilizam 

como proxy para o desenvolvimento financeiro a razão entre crédito privado e PIB ou 

ainda a capitalização do mercado de ações sobre o PIB. Entretanto, estes indicadores 

não conseguem refletir a natureza complexa do desenvolvimento financeiro.  

Como indicador de desenvolvimento do sistema financeiro, utilizaremos o 

Financial Devolpment Index, lançado em 2015 pelo FMI, este indicador sumariza o 

grau de desenvolvimento tanto das instituições quanto dos mercados financeiros em 

termos da sua profundidade, acesso e eficiência, contabilizando sub-indicadores para 

cada uma destas dimensões conforme abaixo: 

 

Figura 1: Financial Devolpment Index e sua composição 

 
Fonte: FMI (2015). 

 

 Como medida do crescimento econômico utilizamos o crescimento anual do 

PIB per capita, obtido do banco de dados do Banco Mundial, dado que o PIB per capita 

mostrou-se fortemente correlacionado com o DSF. Para a desigualdade utilizamos o 

índice de Gini para os países selecionados, também obtido da base do Banco Mundial. 

 As variáveis de controle selecionadas foram as mais comumente utilizadas na 

literatura tais como em Beck, Dermiguc-Kunt e Levine (2004) que trabalharam com 

uma amostra mista quanto ao nível de desenvolvimento econômico dos países em 

estudo e Bittencourt (2011), este último com um estudo dirigido a economias 

emergentes, especificamente latino americanas.  
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Desta forma utilizaremos a formação bruta de capital fixo sobre o PIB como 

medida de taxa de investimentos da economia (INV), que é um dos principais 

determinantes do crescimento econômico, a soma das importações e exportações em 

relação ao PIB (TRADE),  como medida de abertura econômica refletindo o processo 

de liberalização e mudanças de regime nas economias emergentes, gastos do 

governo sobre o PIB (GOV) como medida de tamanho do estado e presença deste na 

economia, o human capital index (HUMAN) como refletindo o estoque e qualidade do 

capital humano, visto que sociedades que experimentam um rápido crescimento 

tendem a ser mais educadas, além do índice de preços (INFL) como medida de 

inflação, bem como de qualidade do ambiente macroeconômico. 

Abaixo apresentamos as estatísticas descritivas da amostra e a medida de 

correlação entre pares das variáveis utilizadas no estudo em painel. 

 

Tabela 2: Estatísticas descritivas da amostra 

VARIAVEL OBS MEAN STD. DEV. MIN MAX 
DSF 814 0,3168 0,1503 0,0000 0,7278 
GROWTH 761 2,2515 4,4472 -22,5509 13,6383 
GINI 357 41,9171 9,6931 21,0000 64,8000 
INFLATION 756 68,9006 410,9425 -1,5448 7481,6640 
INV 760 22,7280 6,0685 4,4932 45,6899 
TRADE 760 58,8340 38,2468 11,5457 220,4074 
GOV 756 13,3327 4,3481 2,9755 27,6855 
HUMAN 794 2,3659 0,5253 1,2646 3,3876 

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial. 

 

 

 Tabela 3: Correlação simples entre as variáveis do estudo. 

  DSF GROWTH GINI INV HUMAN TRADE GOV INFLATION 

DSF 1,0000        

GROWTH 0,1545 1,0000       

GINI 0,1100 -0,0553 1,0000      

INV 0,3056 0,3645 -0,1048 1,0000     

HUMAN 0,2397 0,0128 -0,2978 -0,0867 1,0000    

TRADE 0,3904 0,0669 -0,4041 0,2092 0,4732 1,0000   

GOV 0,3063 -0,1843 -0,0265 -0,1670 0,5178 0,2640 1,0000  

INFLATION -0,1862 -0,2738 0,0839 -0,0179 -0,0942 -0,1063 0,0760    1,0000 
 Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial. 
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Nesta análise de correlação simples a maior parte das combinações apresenta 

sinais compatíveis com a teoria econômica e com a maior parte dos estudos empíricos 

sobre o tema. O crescimento econômico, por exemplo, mostra correlação positiva com 

o desenvolvimento do sistema financeiro, com a taxa de investimentos, com o capital 

humano e abertura comercial e correlação negativa com o tamanho do governo e com 

a taxa de inflação. 

No tocante à medida de desigualdade, a análise de correlação mostra haver 

convergência de sinal com o DSF o que implica que, nesta amostra, um maior DSF 

implicaria em aumento da desigualdade no período. Tal relação, a priori, aponta no 

sentido das conclusões de Greenwood e Jovanovic (1990), que afirmam que nos 

estágios iniciais do desenvolvimento econômico, apenas os mais ricos teriam a 

possibilidade de acessar e se beneficiar do sistema financeiro fazendo com que a 

diferença de renda entre ricos e pobres se alargue.  

Nos gráficos a seguir podemos observar a dispersão dos dados no plano de 

forma que possamos visualizar a relação entre variáveis tanto para a relação DSF x 

Crescimento quanto para DSF x Desigualdade. 

 

 

      Figura 2: DSF e Crescimento com curvas ajustadas 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial. 

 

 

𝛽 DSF= 10,63 
𝛽 DSF²=10,70 
p=0,03 
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Figura 3: Relação entre DSF e GINI com curvas ajustadas 

 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial. 

 

A figura 2 apresenta o gráfico de dispersão para a relação entre DSF e 

crescimento com curvas de regressão ajustadas as quais mostram, no plano 

cartesiano, a relação entra as variáveis. Procedemos a plotagem da função de 

regressão simples tanto linear quanto quadrática, a fim de verificar a aderência dos 

dados tanto às hipóteses de linearidade quanto do formato de U invertido, tal qual 

existentes na literatura como em King e Levine (1993), Arcand, Berkes e Paniza (2012) 

e Bittencourt (2011) . Nesta análise vemos que a relação aparenta ser muito próxima 

da linearidade. 

O gráfico de dispersão da figura 3 mostra a relação entre DSF e o índice de 

Gini nos países selecionados. Tal qual o anterior, foram ajustadas tanto para a 

hipótese de linearidade quanto para o formato de U invertido, também descritas na 

literatura relacionada, como em Beck, Dermiguc-Kunt e Levine (2004) e Galor e Zeira 

(1993). Neste caso, parece haver uma hipótese mais forte quando ao formato 

quadrático para a equação de regressão, o que será também será testado no presente 

estudo. 

 

 

 

𝛽 DSF= 6,22 
𝛽 DSF²=6,45 
p=0,00 
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3.2 ESTRATÉGIA EMPIRICA 

  

 Neste trabalho utilizaremos a abordagem de dados em painel como estratégia 

empírica para estimar os efeitos do desenvolvimento do sistema financeiro tanto no 

crescimento do produto quando na desigualdade em uma amostra de 22 países 

emergentes, o uso de tal método é interessante visto que nos permite lidar com 

importantes problemas econométricos. A análise de dados em painel tem sido 

utilizada em diversos trabalhos recentes tais como em Clarke, Xu e Zou (2006) 

Bittencourt (2011), Seven e Coskun (2016). 

 Esta abordagem trás uma série de vantagens para os fins de nossa análise da 

relação entre as variáveis, permitindo identificar efeitos que não seriam passíveis de 

serem detectados de forma isolada com dados de corte transversal ou séries 

temporais, melhor tratamento com relação a dificuldades com variáveis omitidas 

inerentes a cada unidade do estudo, além de permitir maior número de graus de 

liberdade, tornando os resultados mais consistentes. 

 Nossas equações de regressão seguirão as especificações básicas abaixo: 

 

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻(,* = 	𝛼 + 	𝛽𝐷𝑆𝐹(,* + 𝛾3𝐼𝑁𝑉(,* + 𝛾7𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸(,* + 𝛾:𝐺𝑂𝑉(,* + 𝛾;𝐻𝑈𝑀𝐴𝑁(,* + 𝜀(,*  (1) 

𝐺𝐼𝑁𝐼(,* = 	𝛼 + 	𝛽𝐷𝑆𝐹(,* + 𝛾3𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻(,* + 𝛾7𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸(,* + 𝛾:𝐺𝑂𝑉(,* + 𝛾;𝐼𝑁𝐹𝐿(,* + 𝜀(,*     (2) 

 
 Nos modelos acima, 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻(,* e 𝐺𝐼𝑁𝐼(,* correspondem, respectivamente, ao 

crescimento do produto per capita e a desigualdade no país i no ano t, DSF é a variável 

de interesse sobre a qual queremos descobrir 𝛽, 𝛾( são os coeficientes angulares das 

variáveis de controle já descritas anteriormente e 𝜀(,* é o termo de erro.  

Na equação 1 é esperado que beta tenha um sinal positivo, de forma que um 

maior DSF gere maior crescimento econômico. De forma contrária, na equação 2 é 

esperado que beta tenha um sinal negativo, de forma que mais DSF gera uma redução 

do índice de Gini, significando menor desigualdade no país.  

A fim de verificar qual tipo de modelagem de dados em painel melhor se aplica 

ao modelo, procedemos alguns testes de especificação de modo que possamos usar 

a metodologia que melhor se enquadre na análise. Para tanto devemos escolher entre 

a modelagem de efeitos fixos, efeitos aleatórios e pooled OLS. 
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Primeiramente, procedemos o teste de Hausman para avaliar a escolha entre 

efeitos fixos e efeitos aleatórios. De forma sucinta, em uma estimação por efeitos fixos 

considera-se que há um intercepto específico para cada indivíduo e este pode estar 

correlacionado com um ou mais regressores. Quanto ao modelo de efeitos aleatórios, 

pressupõe-se que o intercepto aleatório de uma unidade individual não está 

correlacionado com as variáveis explicativas do modelo. 

Posteriormente, realizamos o teste de Chow a fim de testar a escolha entre os 

modelos de efeitos fixos e o modelo pooled. Neste modelo, todos os coeficientes são 

constantes ao longo do tempo e entre indivíduos e a forma de estimação é o habitual 

MQO. 

 O teste de Chow possui as seguintes hipóteses, Ho: modelo pooled e H1: 

modelo de efeitos fixos. Com este resultado, obtivemos suporte para a rejeição de Ho 

e, assim, concluímos que o modelo de efeitos fixos é a opção mais apropriada ao caso 

em estudo.  

A modelagem de efeitos fixos nos ajuda com um problema recorrente no 

trabalho com dados em painel que é a heterogeneidade. Neste caso, características 

individuais não observadas de cada unidade da amostra fazem com que haja 

variabilidade nos parâmetros, sendo necessário controlar as diferenças entre 

unidades e estimar os coeficientes baseado em o que acontece com as unidade no 

tempo. 

Para lidar com este ponto, uma vantagem do modelo de efeitos fixos  é que 

este permite controlar o efeito de variáveis omitidas que variam entre unidades e 

permanecem constantes ao longo do tempo. Assim, o modelo supõe que o intercepto 

𝛼 varia entre uma unidade e outra, constante no tempo e os parâmetros são 

constantes para todas as unidades ao longo do tempo. 

O componente de erro das equações 1 e 2 pressupõe que os resíduos são 

homocedásticos com a mesma variância no tempo e entre indivíduos. Isto é uma 

hipótese restritiva nos modelos de painel. Para testar a existência de 

heterocedasticidade dos resíduos no modelo de efeitos fixos utilizamos o teste de 

Wald para heterocedasticidade em grupos. A hipótese nula do teste é de que σ²i= σ2 

para i = 1,..., Ng, onde Ng é o número de unidade em corte transversal.  

 Uma outra preocupação no tratamento de dados em painel, conforme 

Bittencourt (2011) é sobre a estacionariedade das séries, dado que séries não-

estacionarias precisarão passar por algum tratamento para que se tornem 
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estacionárias de forma a não viesar os resultados da estimação, torna-se necessário 

testar esta premissa metodológica.  Para tanto escolhemos o teste de Im, Pesaran 

and Shin (IPS), o qual é baseado no conhecido teste de Dickey-Fuller. 

 Im, Pesaran e Shin propuseram o que se chamou de teste IPS para a presença 

de raízes unitárias em painéis que combinam informações tanto da dimensão de 

séries temporais com as da dimensão de corte transversal, de modo que menos 

observações no tempo são necessárias. Uma vez que temos verificado que o teste 

IPS tem sido usado comumente em artigos sobre o tema como em Bittencourt (2011); 

onde verificou-se que este possui uma capacidade superior para analisar os 

relacionamentos de longo prazo entre os dados do painel optamos por utilizar o 

procedimento neste estuo. O teste IPS começa especificando uma regressão ADF 

separada para cada seção transversal com efeitos individuais e sem tendência 

temporal, conforme: 

            (3)  

Onde i = 1, . . .,N e t = 1, . . .,T 

 

 Esta estatística utiliza testes de raiz unitária separados para cada uma das N 

unidades de corte transversal. O procedimento é baseado na estatística de 

Augmented Dickey-fuller (ADF) média calculada entre os grupos. Depois de estimar 

as regressões ADF separadamente, a média das estatísticas t para 𝑝(  das regressões 

ADF individuais,  

 

          (4) 

 
 

A estatística 𝑡̅ é então padronizada e converge para a distribuição normal 

padrão com N e T . Desta forma, Im, Pesaran e Shin mostraram que 𝑡̅ tem melhor 

desempenho quando N e T são pequenos.  

Robinson (1952) argumentava que, ao contrário do que se pretende estudar, o 

produto conduzia as finanças e não o contrário. Tal assertiva nos remete a outro 

importante problema bastante discutido que é o sentido da relação causal entre 

produto e DSF, o mesmo se aplicando para a relação com a desigualdade.  
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Para lidar com a questão da endogeneidade, nos interessa saber o impacto de 

DSF no crescimento e desigualdade necessariamente neste sentido e o possível viés 

de variável omitida. Assim, faremos uso do método de variáveis instrumentais aliado 

a estimação por efeitos fixos. Uma variável instrumental, chamada de instrumento, 

permite estimações mais consistentes quando os regressores são correlacionados 

com os termos de erro da equação. Este instrumento deve, necessariamente, ser uma 

variável que não pertença ao modelo de regressão básico, mas que afete GROWTH 

e GINI, exclusivamente via DSF.  

Neste estudo, utilizamos um instrumento de acordo com a literatura sobre o 

tema e amplamente empregado em diversos estudos como em Beck, Dermiguc-Kunt 

e Levine (2004) e Clarke, Xu e Zou (2006). Assim, com base no trabalho de Laporta 

et al (1998) o qual estudou de forma aprofundada como a legislação de proteção ao 

crédito e a origem legal do país impactam as finanças e o crescimento, será usada 

uma medida de direitos de crédito como instrumento para o desenvolvimento do 

sistema financeiro.  
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4 RESULTADOS 

  

 Conforme discutido anteriormente, a primeira questão a ser definida refere-se 

a que modelagem de dados em painel utilizar, para tanto procedemos os testes de 

Hausman e Chow para escolha do modelo econométrico entre efeitos fixos e 

aleatórios e fixo e pooled OLS, respectivamente. Desta forma, verificamos que a 

modelagem de efeitos fixos é a mais adequada a nossa análise. Os testes retornaram 

os seguintes resultados: 

 

     Tabela 4: Testes de Hausman e Chow 

Estatísticas dos testes 
Hausman Qui² =13.87 P > Qui² = 0,01 
Chow F = 3,23 P > F = 0,00 

                     Fonte: Elaboração própria. 

  

 No tocante aos resíduos da estimação, o teste para heterocedasticidade em 

grupo de Wald retornou que Qui²= 3843.42 com P > Qui² = 0,00, com isso rejeitamos 

a hipótese nula de homocedasticidade o que nos impele a adotar medidas de correção 

de heterocedasticidade com a utilização de erros robustos. 

 Como a estacionariedade da série se mostrou importante, passamos a  verificar 

os resultados dos testes IPS para as variáveis em estudo, de forma a verificar a 

existência de raízes unitárias: 

 

Tabela 5: Estatísticas do teste IPS 

Variável t-barra p-valor 
DSF -2,4259 0,0000 
GROWTH -4,4352 0,0000 
GINI -3,6600 0,0000 
INFLATION -7,7325 0,0000 
TRADE -2,3030 0,0001 
INV -2,2034 0,0002 
GOV -2,3993 0,0001 
HUMAN -1,0946 0,9999 
D.HUMAN -2,1823 0,0002 

          Fonte: Elaboração própria. 
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As hipóteses para o teste são: 

𝐻C: Todas as unidades do painel tem raiz unitária 

HE: Pelo menos uma unidade é estacionária 

 

 Verificamos aqui que a hipótese nula do teste, de existência de raiz unitária, 

pode ser rejeitada em favor da hipótese alternativa de que pelo menos em um dos 

países cada variável é estacionária, exceto para a variável HUMAN. Desta forma, 

aplicamos um método comumente utilizado em séries não-estacionárias que é a 

primeira diferença na variável (D.HUMAN), o que resultou em uma estatística t-barra 

de -2,1823. Assim, temos atendido o critério de estacionariedade e nenhuma outra 

transformação nas variáveis se faz necessária. 

 As tabelas 6 e 7 mostram os resultados da estimação por efeitos fixos com 

variável instrumental e erros padrão robustos para as regressões  de DSF e demais 

variáveis de controle para GROWTH e GINI, nelas podemos ver os valores calculados 

para os coeficientes, erros padrão e p-valores para as variáveis. 

Conforme discutido anteriormente, no caso de GINI foi estimado tanto o termo 

linear quanto quadrático para a variável de DSF de forma a testar a existência da 

relação de U invertido bastante discutida na literatura e condizente também com o que 

se chama de “efeito Kuznets”, o qual aponta que em estágios iniciais do 

desenvolvimento a relação entre desigualdade e crescimento é positiva, tornando-se 

negativa a partir de determinado ponto crítico. Esta relação também foi  visualizada 

na análise prévia dos dados nos gráficos das figuras 2 e 3.  

 

Tabela 6: Resultados da estimação para relação GROWTH x DSF 

GROWTH Coeficiente Erro Padrão z P>lzl 
DSF 3,8716 1,7684 2,1900 0,0230 
INV 0,1845 0,3571 5,1700 0,0000 
TRADE 0,0103 0,0100 1,0200 0,3060 
GOV -0,1457 0,0734 -1,9900 0,0470 
D.HUMAN -19,9200 13,5639 -1,4700 0,1420 
F 2,6200 P > F 0,0001  
 𝑅7 0,1520       

    Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 7: Resultados da estimação para a relação GINI x DSF 

GINI Coeficiente Erro Padrão z P>lzl 
DSF 10,3102 7,3611 1,4000 0,1610 
DSF7												 -24,9190 9,1334 -2,7300 0,0006 
GROWTH 0,3657 0,0414 0,8800 0,3770 
TRADE -0,0015 0,0120 -0,1300 0,8980 
GOV -0,0080 0,0804 -0,1000 0,9200 
INFLATION 0,0090 0,0005 1,7700 0,0770 
F 121,8000 P > F 0,0000   
 𝑅7 0,1205       

    Fonte: Elaboração própria. 

 

 A tabela 6, mostra que o coeficiente para a relação GROWTH x DSF é 

significante ao nível de 5% e tem sinal positivo, isto demonstra que o desenvolvimento 

do sistema financeiro tem um papel importante como fomentador do crescimento 

econômico, provendo a economia real com recursos que são canalizados para 

atividades produtivas que incrementam o produto. As variáveis de controle 

apresentaram coeficientes com sinais condizentes com a teoria econômica. A taxa de 

investimentos tem relação direta com o produto e apresenta forte significância 

estatística.  

Ainda de acordo com o modelo, o tamanho do governo se mostrou 

negativamente relacionado com o produto, o que indica, de acordo com os dados, que 

governos “maiores” tendem a desestimular os canais de geração de crescimento 

econômico, também com significância estatística ao nível de 5%. O grau de abertura 

comercial apresentou relação direta com o crescimento do produto, o que indica que 

economias mais abertas tendem a ter melhores taxas de crescimento, embora este 

resultado não tenha apresentado significância estatística. Curiosamente, ao contrário 

do esperado, o coeficiente do capital humano apresentou sinal negativo mesmo após 

o ajuste, este fato merece melhor análise, a qual, todavia, foge ao escopo do presente 

estudo.  

Abaixo, podemos visualizar as relações com as variáveis de controle para a 

taxa de investimentos e tamanho do governo as quais se mostraram estatisticamente 

significantes. 
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Figura 4: Relação entre crescimento e variáveis de controle. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial. 

 

  Na tabela  7 podemos verificar as estatísticas para a medida de desigualdade. 

Neste caso, testando tanto para a relação linear quanto não-linear, verificamos que 

apenas esta última mostra significância estatística ao nível 5%. O sinal negativo para 

o coeficiente de DSF7 condiz com os estudos que argumentam que a relação se dá no 

formato de U invertido, onde o desenvolvimento do sistema financeiro atua, 

inicialmente, aumentando a desigualdade para posteriormente reduzi-la. Este achado 

condiz com o estudo de Greenwood e Jovanovic (1990) e vai na direção contraria de 

Clarke, Xu e Zou (2006) que afirmaram não haver evidências de relação não linear. 

As variáveis de controle não apresentaram significância estatística ao nível de 5%, o 

que, no modelo, parece não validar a teoria econômica para estas variáveis, fato que 

carece de melhor apreciação. Apenas a inflação apresentou pequena significância ao 

nível de 10%, implicando que esta tem impacto pouco relevante no crescimento. 
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5 CONCLUSÃO 

 Com uma amostra de 22 países emergentes de diferentes regiões, no período 

de 1980-2016, nosso estudo buscou analisar a relação entre o desenvolvimento do 

sistema financeiro, crescimento econômico e desigualdade. É esperado que um 

sistema financeiro bem desenvolvido atue como canalizador de recursos para 

atividades produtivas, incrementando o crescimento econômico e reduzindo a 

desigualdade. 

 Como medida de desenvolvimento do sistema financeiro foi utilizado o índice 

de desenvolvimento financeiro criado pelo Fundo Monetário Internacional, para o 

crescimento econômico e desigualdade foram utilizados, respectivamente, o 

crescimento do PIB per capita e o índice de Gini dos países selecionados, obtidos do 

banco de dados do Banco Mundial. 

 Como técnica econométrica utilizamos a abordagem de dados em painel, com 

uma estimativa de efeitos fixos com o uso de variável instrumental de forma a lidar 

com os problemas inerentes a este tipo de estimação, tal abordagem vem sendo 

amplamente usado na literatura recente sobre o assunto, como em Clarke, Xu e Zou 

(2006) Bittencourt (2011),  Seven e Coskun (2016). 

 Os resultados mostraram haver suporte para a afirmação de que as finanças 

gerem incremento no crescimento econômico, controlando por outras variáveis 

comumente utilizadas e referenciadas na teoria econômica. Assim sendo, políticas 

que visem o aprofundamento e melhoria do sistema financeiro podem ser utilizadas 

como estímulo a economia dos países, em especial dos emergentes. A taxa de 

investimentos também se mostrou fortemente relacionada com o produto o que parece 

dar suporte a diversos estudos desde King e Levine (1993) que afirmam que as 

finanças favorecem a acumulação de capital fixo e a canalização de recursos para as 

atividades mais produtivas. 

 Também se verificou que, conforme Greenwood e Jovanovic (1990), o 

desenvolvimento do sistema financeiro tem uma relação em formato de U invertido 

com a desigualdade, medida pelo índice de Gini. Neste caso, as finanças, em um 

primeiro momento, atuariam de forma que apenas os mais ricos teriam a possibilidade 

de acessar e se beneficiar do sistema financeiro fazendo com que a diferença de 

renda entre ricos e pobres se alargue com o DSF e o crescimento econômico rápido. 

Posteriormente, com o amadurecimento do crescimento, o setor financeiro torna-se 
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mais desenvolvido e consegue ampliar o acesso incluindo os mais pobres. A medida 

que há uma estabilização, a desigualdade de renda começa a diminuir. Mesmo que 

os países selecionados sejam classificados de maneira geral como “emergentes” 

estes, claramente, se encontram em estágios diferentes de desenvolvimento de forma 

que tal interpretação é possível no contexto da amostra. 

 Por fim, este estudo contribui para o amplo debate sobre o tema analisando o 

impacto do desenvolvimento do sistema financeiro tanto no produto quanto na medida 

de desigualdade, utilizando uma mesma amostra e metodologia empírica, o que ajuda 

a clarear o debate sobre o papel do sistema financeiro na sociedade, em especial para 

países emergentes.  
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7 ANEXOS 
 

- Resultados das regressões: 
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