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RESUMO 

Este estudo examina a relação entre crescimento econômico e desenvolvimento do 

sistema financeiro, por meio da análise do mercado brasileiro no período de 1997 a 

2018. Utilizando um modelo de vetor autoregressivo (VAR) e aplicando testes de 

causalidade de Granger, é investigada a potencial associação entre o 

desenvolvimento do sistema financeiro, representado por duas diferentes variáveis, 

sendo a primeira o total de empréstimos bancários ao setor privado em percentual do 

PIB, e a segunda correspondendo ao valor de mercado das empresas listadas na B3 

em percentual do PIB. Desta maneira, foi possível levar em consideração os dois 

potenciais canais de transmissão, especificamente o sistema bancário e o mercado 

acionário. O crescimento real do Produto Interno Bruno representa o crescimento 

econômico no modelo desenvolvido. A parte empírica deste estudo aplicou os 

procedimentos desenvolvidos por Toda e Yamamoto (1995). A principal conclusão 

deste estudo é que existe evidência de que há causalidade unidirecional no sentido 

de Granger entre desenvolvimento do sistema financeiro e crescimento econômico 

(sendo o último precedido pelo primeiro), tanto quando analisado sob a ótica do canal 

bancário, quanto por meio do mercado de ações. 

Palavras-Chave: Crescimento Econômico, Desenvolvimento do Sistema Financeiro, 

Teste de Causalidade de Granger, Modelo Vetor Autoregressivo. 



 

ABSTRACT 

This study examines the relationship between economic growth and financial 

development, analyzing the Brazilian economy from 1997 to 2018. Utilizing a vector 

autoregressive (VAR) model and applying Granger causality tests, it investigates the 

potential linkage between financial development, represented by two different 

variables, the first being total bank loans to the private sector as a percentage of GDP, 

and the second being the market value of the companies listed at B3 (Brazilian Stock 

Exchange) as a percentage of GDP. By doing so, it is possible to account for both 

potential channels of transmission, namely the banking system and the equity market. 

The real growth of Gross Domestic Product represents economic growth in the model 

developed. The empirical part of this study applies the procedures developed by Toda 

and Yamamoto (1995). The main conclusions of this study are that exists strong 

evidence of unidirectional Granger causality between economic growth and financial 

development (with the latter preceding the former), when measured by both the 

banking and stock market channels. 

Keywords: Economic Growth, Financial Development, Granger Causality Test, Vector 

Autoregressive Model. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o pioneiro trabalho de Schumpeter (1911), a relação entre crescimento 

econômico e o desenvolvimento do sistema financeiro tem sido um importante tema 

de discussão entre economistas, cujos estudos têm buscado investigar os 

mecanismos de interação desta relação e a direção da causalidade entre estas 

variáveis. 

O desenvolvimento do sistema financeiro é vital para o crescimento econômico, 

pois possibilita a canalização de poupanças e recursos para investimentos produtivos.  

De acordo com Levine (1997), o sistema financeiro facilita a intermediação de bens e 

serviços, promove o acúmulo de poupança, facilita diversificação e gerenciamento de 

riscos, gera informações sobre potenciais investimentos e alocação de capital e facilita 

o monitoramento e a governança corporativa. Por outro lado, com o crescimento da 

economia, novos excedentes financeiros são gerados e reinseridos no sistema 

financeiro, fomentando assim sua expansão. Assim, a direção da causalidade entre 

estas duas variáveis não é clara. 

Apesar de haver extensa literatura acerca do tema, tanto teórica quanto 

empírica, não há consenso em relação à natureza da interação entre o crescimento 

econômico e o desenvolvimento do sistema financeiro e em relação à existência e 

direção da causalidade. Por um lado, autores como King e Levine (1993), Tsionas 

(2004) e Shan et al. (2001), defendem que o desenvolvimento do mercado financeiro 

precede o crescimento econômico. Por outro, Robinson (1952) e Neusser e Kugler 

(1998) acreditam que esta relação ocorre no sentido oposto, ou seja, o 

desenvolvimento do mercado financeiro sucede o crescimento econômico. Há ainda 

a visão na qual essa inferência temporal apresentaria bidirecionalidade, como exposto 

por Calderon e Liu (2003), Capasso (2008) e Tsouma (2009), defendendo que o 

crescimento econômico e o desenvolvimento do mercado financeiro se 

retroalimentam. 

Desta forma, foram propostas hipóteses em quatro grandes grupos: 
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1. O desenvolvimento do sistema financeiro fomenta o crescimento 

econômico, atuando como um input produtivo (visão conhecida como 

supply-leading). 

2. O desenvolvimento do sistema financeiro decorre do crescimento 

econômico, considerando que este crescimento gera um aumento da 

demanda por serviços financeiros (visão demand-following). 

3. Existe uma relação de causalidade bidirecional entre o crescimento 

econômico e o desenvolvimento do sistema financeiro, com mútuos 

impactos positivos. 

4. Não existe relação causal entre o desenvolvimento do sistema financeiro 

e o crescimento econômico. 

Este trabalho visa a contribuir para o campo empírico desta discussão por meio 

da análise do caso brasileiro, adicionando conteúdo à limitada literatura disponível. 

Além disso, esclarecimentos adicionais sobre o papel do desenvolvimento do sistema 

financeiro sobre o crescimento econômico, podem auxiliar os formuladores de políticas 

públicas em relação a decisões relacionadas ao desenvolvimento financeiro.  

Este estudo está estruturado em 5 seções. Na primeira seção, é realizada a 

introdução ao tema, contextualização do problema e síntese dos principais resultados. 

A segunda seção aborda a revisão da literatura, apresentando os principais estudos 

já realizados e destacando os trabalhos específicos ao caso brasileiro. A terceira 

seção apresenta a metodologia utilizada no trabalho, descrevendo tanto 

procedimentos adotados quanto a modelo e testes estatísticos utilizados, como 

descrição das variáveis utilizadas na análise e principais hipóteses estudadas e 

testadas. Na quarta seção, são oferecidos os resultados obtidos no estudo proposto. 

Por fim, a quinta seção apresenta as conclusões deste estudo. 

Por meio da análise de dados macroeconômicos das variáveis principais 

(variação real do Produto Interno Bruno, crédito bancário ao setor privado em 

proporção do PIB e valor de mercado das empresas listadas na B3, também 

proporcionalmente ao PIB) e das variáveis de controle (saldo da balança comercial em 
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relação ao PIB, proporção do valor dos desembolsos do BNDES em relação ao PIB, 

volatilidade do mercado acionário e inflação), desenvolvemos um modelo VAR 

utilizando dados trimestrais do mercado brasileiro compreendendo o período de 1997 

a 2018. Assim, realizaram-se testes de inferência temporal em ambas as direções para 

as hipóteses de causalidade de Granger entre crescimento econômico e 

desenvolvimento do mercado financeiro, representado este tanto pela variável 

relacionada ao mercado bancário quanto ao mercado acionário, e também 

considerando a inclusão das variáveis de controle. 

O trabalho apresenta como principais conclusões que, com base no período 

analisado, pôde-se observar que o desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil, 

tanto quando mensurado pelo canal bancário (crédito bancário ao setor privado não-

financeiro em relação ao PIB) como quando mensurado pelo canal acionário (valor de 

mercado das empresas listadas na B3 em relação ao PIB), Granger-causa 

unidirecionalmente o crescimento econômico, representado por variações no Produto 

Interno Bruto real. 

Testaram-se também relações de causalidade de Granger entre as variáveis 

principais com outras variáveis de controle, como volume de desembolsos do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (LBNDES),  percentual de 

importações e exportações em relação ao PIB (LTRADE), volatilidade do mercado de 

ações (LMKTVOL) e inflação (INFL).  Assim, identificou-se que a variável LTRADE  

Granger-causa a variável LSTKINDEX (razão entre o valor de mercado das empresas 

listadas na B3 e  o PIB), o que pode ser explicado pelo grau de abertura da economia 

que, atraindo mais investimento estrangeiro, pode fomentar valorização de empresas 

com ações publicamente negociadas. Além disso, observou-se ainda que a variável 

LMKTVOL Granger-causa as variáveis LBANKCREDIT e LSTKINDEX. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Crescimento econômico, em seu conceito tradicional, corresponde ao aumento 

da produção e do consumo de bens e serviços produzidos por uma economia ao longo 

de determinado período. Convencionalmente, é mensurado pela taxa de crescimento 

real do Produto Interno Bruto (PIB). Já o desenvolvimento do sistema financeiro está 

relacionado à ampliação da capacidade das instituições financeiras de certa economia 

de facilitar e intensificar as transações econômicas dos agentes participantes do 

mercado (MATOS, 2002). O sistema financeiro contém instrumentos como ações, 

empréstimos, moedas e derivativos, e instituições como bancos e bolsas de valores. 

Dentre as hipóteses propostas em relação à interação e causalidade de 

crescimento econômico e desenvolvimento do sistema financeiro, provavelmente a 

mais discutida e testada seja a supply-leading view, que defende que o 

desenvolvimento do sistema financeiro fomenta o crescimento econômico, atuando 

como um input produtivo. Um dos primeiros autores a explorar este tema foi 

Schumpeter (1911), para quem os serviços fornecidos por intermediários financeiros 

fomentariam a inovação e o crescimento econômico, e que a atividade empreendedora 

requer crédito em sua natureza. 

Desta forma, de acordo com a visão supply-leading o fortalecimento do sistema 

financeiro e suas instituições promove o aumento da oferta de serviços financeiros, 

estimulando assim o crescimento econômico. Assim, a intermediação financeira 

contribui para o crescimento econômico por meio de dois principais canais de 

transmissão: (i) propiciando o aumento da taxa de poupança, e consequente aumento 

da taxa de investimento e da eficiência do mesmo (McKINNON, 1973, SHAW, 1973), 

e (ii) possibilitando o aumento da acumulação de capital e, portanto, aumentando 

também a produtividade marginal do capital (GOLDSMITH, 1969). Outros autores 

contribuíram com ideias similares para esta abordagem, como Thakor (1996) e Hicks 

(1969), segundo os quais o desenvolvimento do sistema financeiro é crucial para o 

crescimento econômico, justamente por aumentar a poupança, facilitar a acumulação 

de capital e assim levar a uma maior taxa de investimento, e consequentemente 

crescimento econômico. 
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De acordo com Ghani (1992, p.1), “um país comum sistema financeiro mais 

desenvolvido tende a crescer mais rápido porque ele consegue utilizar de maneira 

mais eficiente seus recursos”. Assim, políticas públicas que estimulem o 

desenvolvimento financeiro também estimulam uma maior taxa de crescimento real, 

do PIB. 

Rojas-Suarez e Amado (2014) apontaram quatro principais variáveis 

responsáveis por fomentar o desenvolvimento do mercado de capitais em países em 

desenvolvimento, sendo elas a estabilidade macroeconômica (por exemplo, medida 

através de indicadores como crescimento do PIB e Investimento direto estrangeiro), 

robustez do sistema bancário, arcabouço regulatório adequado e alta qualidade das 

instituições.  

Estudos empíricos foram amplamente realizados, geralmente baseados em 

duas técnicas econométricas: modelos cross-sectional, como em King e Levine 

(1993), que estudaram 80 países e identificaram que o desenvolvimento do sistema 

financeiro é de fato um importante determinante do crescimento econômico. Já 

Christopoulos e Tsionas (2004) chegaram às mesmas conclusões por meio da análise 

das relações de longo prazo entre desenvolvimento do sistema bancário e crescimento 

econômico para 10 países em desenvolvimento. 

Dentre outros autores que se utilizaram dos mesmos métodos econométricos 

e também identificaram relação positiva entre desenvolvimento do sistema financeiro 

e crescimento econômico, podemos citar Levine et al. (2000); Loayza e Ranciere 

(2006), Rioja e Valev (2004) e Levine e Zervos (1998), que concluíram que o mercado 

de ações fomenta a poupança oferecendo aos indivíduos uma alternativa adicional 

para poupar, aumentando a quantidade e qualidade dos investimentos disponíveis.  

Outro método utilizado em inúmeros trabalhos corresponde à modelagem de 

séries de tempo, como observado em Shan et al. (2001) e Arestis e Demetriades 

(1997). Por meio de análise de séries de tempo, relações de causalidade entre 

desenvolvimento do mercado de ações e crescimento econômico foram identificadas 

nos trabalhos de Antonios (2010) e Van Nieuwerburgh et alii. (2006), e mais 
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recentemente por Peia e Roszbach (2015), que identificaram que o desenvolvimento 

do mercado de ações exerce um impacto positivo no crescimento do PIB de países 

desenvolvidos. 

Há também um debate acerca de qual canal é mais efetivo na transmissão do 

desenvolvimento do mercado financeiro para o crescimento econômico, ou seja, se o 

canal bancário é mais efetivo, ou se o efeito causal ocorre principalmente pelo 

mercado de ações. De acordo com a análise empírica de Arestis et al. (2001), em que 

foram analisadas séries de tempo de cinco países desenvolvidos, conclui-se que 

apesar de o mercado de ações contribuir para o crescimento econômico de longo 

prazo, esta contribuição é apenas uma pequena fração do efeito causado pelo 

desenvolvimento do sistema bancário. 

Já Capasso (2008) aponta que companhias baseadas em países com 

mercados acionários bem desenvolvidos são menos dependentes de financiamento 

bancário, o que poderia reduzir o risco de restrição de acesso ao crédito no caso de 

uma crise. Por outro lado, Levine (2005), aponta que a questão crucial para o 

crescimento econômico é o fato de a economia ter um sistema financeiro em bom 

funcionamento, que seja capaz de exercer as funções essenciais de avaliação de 

projetos, governança corporativa, facilitação do gerenciamento de riscos e 

canalização de poupanças para atividades produtivas, sendo que a exata composição 

institucional é de importância secundária. 

A segunda abordagem, correspondente à visão demand-following, formula que 

o desenvolvimento do sistema financeiro decorre do crescimento econômico, 

considerando que esta expansão causa um aumento da demanda por serviços 

financeiros, levando ao crescimento destes serviços e resultando em mais instituições 

e instrumentos financeiros. Esta formulação foi desenvolvida inicialmente por 

Robinson (1952), contrastando com a visão supply-leading. Esta abordagem foi 

explorada e confirmada nos estudos de Neusser e Kugler (1998) e Jung (1986). 

A terceira abordagem diz respeito à causalidade bidirecional entre crescimento 

econômico e desenvolvimento do sistema financeiro. Esta visão foi proposta 
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inicialmente por Patrick (1966), que argumentou que o aprofundamento do sistema 

financeiro é produto do crescimento econômico, e posteriormente o retroalimenta 

como um fator de crescimento. 

Calderon e Liu (2003) conduziram um estudo com 109 países, tanto 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento, e concluíram que há causalidade 

bidirecional no sentido de Granger, corroborando esta hipótese. Esta visão foi atestada 

pelos estudos de Capasso (2008), Ndako (2010) e Tsouma (2009).  

Essa visão é apoiada por alguns estudos empíricos, como em Demetriades e 

Hussein (1996), e mais recentemente Al-Yousif (2002), que por meio da análise de 

dados de 30 países em desenvolvimento no período de 1970 a 1999 chegou ao 

resultado que indica haver causalidade mútua entre crescimento econômico e 

desenvolvimento do sistema financeiro, 

Por fim, há a quarta visão, na qual não há relação causal e qualquer eventual 

correlação encontrada entre crescimento econômico e desenvolvimento financeiro é 

espúria. Essa posição teórica pode ser observada em Stern (1989), que em sua 

extensa pesquisa sobre fatores que afetam o desenvolvimento econômico não 

menciona o sistema financeiro nenhuma vez, nem ao menos na seção em que lista os 

tópicos omitidos.  

Ainda, de acordo com Collier et al. (2002), a pesquisa econômica passou a 

enfatizar a importância das instituições no crescimento econômico, principalmente as 

associadas ao estado de direito e ao sistema financeiro, apenas na década de 1990. 

Mais recentemente, essa ausência de causalidade também foi corroborada 

pelos trabalhos empíricos de Samargandi et al. (2014), em análise da economia da 

Arábia Saudita, para a qual se observou que o impacto do desenvolvimento financeiro 

(mensurado através de variáveis bancárias e monetárias) no crescimento do PIB é 

negativo ou insignificante, e de Pan e Mishra (2018), que analisaram a dinâmica do 

mercado chinês por meio de um modelo autoregressivo com defasagens distribuídas 

(Autoregressive Distributed Lag, ARDL). Concluíram que é difícil promover 
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desenvolvimento econômico em país de economia de grande porte apenas por meio 

do mercado acionário. 

Em relação a outros trabalhos que buscaram analisar a relação entre 

desenvolvimento do sistema financeiro e crescimento econômico por meio de um 

modelo VAR, podemos citar Caporale et al. (2004), que analisou os casos de sete 

países (Argentina, Chie, Coréia, Filipinas, Grécia, Portugal e Malásia) no período de 

1977 a 1988 e identificou que o desenvolvimento do mercado acionário precede o 

desenvolvimento econômico.  

Tsouma (2009), por sua vez, estudou as relações entre retorno do mercado 

acionário e produção industrial em 22 países desenvolvidos e 19 em desenvolvimento 

de 1991 a 2006. Aplicando o conceito de causalidade de Granger concluiu que, apesar 

dos resultados confirmarem que há evidência empírica suportando que o mercado 

acionário impacta unidirecionalmente a atividade econômica, o estudo apontou que a 

outra via é válida para alguns países, como Reino Unido, China, Peru e Hong Kong. 

Marques et al. (2013) também utilizaram esta técnica para analisar o caso 

português, tanto por meio do mercado de ações quanto pelo canal bancário, e 

verificaram dois tipos de comportamentos: por um lado, identificaram que há relação 

de causalidade bidirecional entre o desenvolvimento do mercado de ações e o 

crescimento econômico; por outro lado, apontaram que o canal bancário não causa o 

crescimento econômico, mas é sim beneficiado por ele (não há causalidade 

bidirecional).  

Já Shan (2005) também utilizou a abordagem VAR por meio de um modelo de 

séries de tempo que analisou dados trimestrais de dez países da OECD e da China. 

Seu trabalho concluiu que é fraca a evidência de que o desenvolvimento do sistema 

financeiro leve a crescimento econômico. 
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2.1   REVISÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS AO CASO BRASILEIRO 

A literatura relacionada ao estudo do caso brasileiro é escassa. Como 

mencionado por Levine (2005), muito estudo ainda é necessário para entendermos o 

papel que o desenvolvimento do sistema financeiro exerce no crescimento econômico, 

pois a literatura existente sugere que aspectos políticos, legais, culturais e até 

geográficos impactam nos indicadores financeiros. 

Dentre os trabalhos mais relevantes, podemos citar Mattos (2002), que analisou 

empiricamente dados do mercado brasileiro em três períodos (1947-2000, 1963-2000 

e 1970-2000) utilizando a variação do PIB per capita para mensurar o crescimento e 

um conjunto de cinco variáveis representando o desenvolvimento financeiro, como 

razão do crédito bancário ao setor privado sobre o PIB, crédito do sistema financeiro 

ao setor privado em relação ao PIB, razão da soma de depósitos à vista e a prazo 

sobre agregado monetário M2, proporção de M2 sobre PIB e diferença entre  M2 e 

papel moeda em poder da população em relação a M2 e ao PIB, sendo todas as 

variáveis capturadas por meio de séries anuais. Assim, aplicando testes de 

Causalidade de Granger, o autor concluiu que os resultados suportam a existência de 

uma relação direta e unidirecional de causalidade do desenvolvimento do sistema 

financeiro para o crescimento econômico. 

Também utilizando testes de Causalidade de Granger, Marques e Porto (2004), 

analisando a relação de causalidade entre desenvolvimento financeiro e crescimento 

econômico no Brasil (período de 1950 a 2000), utilizaram conjuntos de indicadores 

tanto para o desenvolvimento do sistema bancário quanto para o do mercado de 

capitais, gerados a partir de bases anuais. Os autores mediram o desenvolvimento do 

sistema financeiro ao longo do tempo utilizando três dimensões: eficiência do 

mercado, por meio das variáveis “bancos comerciais” (crédito ao setor privado sobre 

a soma dos depósitos à vista e a prazo, divididos pelo PIB) e “mercado de ações” 

(valor anual das transações em bolsa sobre valor da capitalização das ações 

negociadas e bolsa), tamanho do mercado, por meio das variáveis “sistema bancário” 

(soma dos depósitos à vista e a prazo sobre o PIB) e “mercado de capitais” (valor das 

transações em bolsa sobre PIB) e nível de atividade, por meio das variáveis “sistema 
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bancário” (crédito do sistema bancário ao setor privado sobre PIB) e “mercado de 

capitais” (valor anual das transações em bolsa sobre o PIB). 

Assim, concluíram que, enquanto podemos observar relação de causalidade do 

desenvolvimento do sistema bancário para o crescimento econômico, o mesmo não 

pode ser dito em relação ao mercado de capitais. 

Já Missio et al. (2010) analisaram a relação entre crescimento econômico e 

desenvolvimento financeiro nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal por meio 

de regressão quantílica para dados empilhados ao longo do tempo, método estatístico 

baseado em uma generalização da  regressão pelo método dos mínimos quadrados, 

realizando estimações de vários quantis da distribuição condicional associada ao 

modelo. Assim, os autores agregaram diferentes estados em quantis, ordenando-os 

com base em um índice proxy que considera o total de depósitos à vista sobre 

operações de crédito e a razão entre depósitos à vista e depósitos totais. Utilizando 

dados anuais para o período de 1995 a 2004, testaram inicialmente o impacto de duas 

variáveis financeiras (depósitos à vista e depósitos a prazo) sobre o crescimento 

econômico. Além disso, desenvolveram indicadores que buscaram mensurar o grau 

de desenvolvimento do sistema financeiro em três dimensões (tamanho do setor, nível 

de atividade e eficiência do sistema) utilizando como variável dependente o PIB 

nominal estadual e explorando o impacto de variáveis como a soma dos depósitos à 

vista e a prazo sobre o PIB, crédito do sistema financeiro sobre o PIB  e resultado da 

divisão do valor do crédito total pelos depósitos totais dividido pelo PIB, total de 

depósitos à vista pelas operações de crédito e razão entre os depósitos à vista e 

depósitos totais. Os autores concluíram que há, em geral, uma relação positiva entre 

crescimento econômico e desenvolvimento do sistema financeiro, sendo este último 

capaz de determinar o anterior. 

Ainda,  Chow et al. (2019) estudaram a relação entre desenvolvimento do 

mercado financeiro e crescimento econômico em 14 países em desenvolvimento, 

incluindo o Brasil, empregando uma análise multivariada não-linear e testando para 

causalidade no sentido de Granger.  Os dados utilizados correspondem a dados 
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anuais compreendendo o período de 1950 a 2014, e foram obtidos juntos ao Fundo 

Monetário Internacional. Os autores utilizaram a razão entre o total de depósitos 

bancários em relação ao PIB e total de empréstimos ao setor privado em relação ao 

PIB nominal como métricas para o desenvolvimento do mercado financeiro e PIB real 

per capita como medida de crescimento econômico, e utilizaram um modelo VAR para 

o Brasil, uma vez que não identificaram cointegração entre as variáveis.   

Assim, concluíram que há relação não-linear entre crescimento econômico e 

ambas as variáveis relacionadas ao desenvolvimento do mercado financeiro (total de 

depósitos sobre  PIB e o total de empréstimos ao setor privado em relação ao PIB), 

sendo que há uma relação de causalidade bidirecional no sentido de Granger (análise 

multivariada não-linear). 

 

3. METODOLOGIA E BASE DE DADOS 

 

3.1  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste estudo, buscamos examinar a natureza da interação entre o crescimento 

econômico e o desenvolvimento do sistema financeiro no Brasil entre 1997 e 2018, 

em termos de existência e direção de causalidade no sentido de Granger. O conceito 

de causalidade de Granger está relacionado à precedência temporal. Ou seja, dadas 

duas variáveis “A” e “B”, se diz que “B” Granger-causa “A” se valores passados de “B” 

auxiliarem a prever o valor de “A”. 

Assim, está ligado à capacidade que uma variável apresenta de conseguir 

auxiliar a prever o valor presente de outra variável. Para averiguar estas relações, 

desenvolvemos um modelo de vetor autoregressivo (VAR), utilizando dados 

macroeconômicos trimestrais compreendendo o período supramencionado, ou seja, 

88 observações para cada variável. 
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O teste de Causalidade de Granger pode ser realizado utilizando as seguintes 

equações (Seddighi, 2013): 

𝑌𝑡  =  𝛼10 +  ∑ 𝛼1𝑗

𝑘

𝑗=1

 𝑌𝑡−𝑗 +  ∑ 𝛽
1𝑗

𝑘

𝑗=1

 𝑋𝑡−𝑗 +  𝑢𝑡 (1) 

   

𝑋𝑡  =  𝛼20 +  ∑ 𝛼2𝑗

𝑘

𝑗=1

 𝑋𝑡−𝑗 +  ∑ 𝛽
2𝑗

𝑘

𝑗=1

 𝑌𝑡−𝑗 +  𝑢𝑡 (2) 

 

onde Yt corresponde à variável dependente e Xt à variável explicativa na 

equação (1), e Xt corresponde à variável dependente e Yt à variável explicativa na 

equação (2). Por fim, ut é um termo de erro de ruído branco. 

As hipóteses propostas são: 

H0: = X não Granger causa Y, ou seja, α11, α12, … , α1k = 0  
(3) 

𝐻𝐴 : =  X Granger causa Y, ou seja, 𝛼11, 𝛼12, … , 𝛼1𝑘  ≠ 0  

e 

𝐻0 : =  Y não Granger causa X, ou seja, 𝛽
21

, 𝛽
22

, … , 𝛽
2𝑘

= 0  
(4) 

𝐻𝐴 : =  Y Granger causa X, ou seja, 𝛽
21

, 𝛽
22

, … , 𝛽
2𝑘

 ≠ 0  

Se ambos são significantes, temos uma situação de causalidade bidirecional. 

 

 

3.2  BASE DE DADOS 

As variáveis de interesse correspondem ao crescimento econômico, aqui 

medido pela variação trimestral do Produto Interno Bruto real (LOUTPUTt), e pelo 

desenvolvimento do sistema financeiro, representado no modelo por meio de duas 
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variáveis alternativas: razão do total de empréstimos bancários ao setor privado não-

financeiro em relação ao PIB (LBANKCREDITt) e razão do valor de mercado das 

empresas listadas na B3 pelo PIB (LSTKINDEXt).  A série relacionada ao Produto 

Interno Bruto real foi obtida junto ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); 

a série referente ao valor de mercado das empresas listadas na B3 foi extraída do 

Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil e a base 

referente ao crédito bancário ao setor privado não-financeiro foi obtida junto ao Bank 

of International Settlements (BIS). As séries foram transformadas em taxas de 

variação por meio da aplicação de logaritmos naturais, indicados pela letra L 

precedendo o nome de cada variável.  

Além disso, dado que fatores além do desenvolvimento do sistema financeiro 

impactam no crescimento econômico, inserimos quatro variáveis de controle no 

modelo: LTRADEt, que corresponde à razão da soma das exportações e importações 

brasileiras em relação ao PIB; INFLt, correspondente ao Índice nacional de preços ao 

consumidor – amplo (IPCA), no acumulado trimestral; LMKTVOLt, medido pela 

volatilidade do mercado de ações, isto é, pelo desvio padrão dos retornos médios do 

Ibovespa nos oito trimestres anteriores; e LBNDESt, ou seja, o total de desembolsos 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social sobre PIB nos 12 meses 

anteriores. As séries referentes às quatro variáveis de controle foram obtidas junto ao 

Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil. Novamente, as 

séries iniciadas com a letra L correspondem a taxas de variação obtidas por meio da 

aplicação de logaritmos naturais. 

É esperada uma correlação positiva entre LTRADE e LSTKINDEX, uma vez 

que o grau de abertura da economia atrairia mais investimento estrangeiro, o que 

poderia fomentar um aumento da atividade no mercado acionário, dado que 

companhias poderiam optar por captar recursos por meio da emissão de ações. Por 

outro lado, LMKTVOL e LOUTPUT deveriam apresentar correlação negativa, pois 

maior incerteza dos agentes leva a maior volatilidade em suas decisões de 

investimento, o que por sua vez impactaria o crescimento econômico. 
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O valor dos desembolsos anuais do BNDES registrou um aumento de R$ 17,9 

bilhões em 1997 para R$ 190,4 bilhões em 2013. Também foi testada a relação da 

variação destes desembolsos com as variáveis de crescimento econômico, mercado 

acionário e total de empréstimos bancários ao setor não financeiro. O crescimento da 

carteira de empréstimos do BNDES acompanhou tanto o ciclo de crescimento 

econômico apresentado entre 1999 e 2008, como foi usado como instrumento 

anticíclico em períodos recentes de contração econômica. Assim, os resultados 

poderiam ser impactados por ambas as tendências. Por fim, analisamos a relação da 

variação INFL, baseada no comportamento do IPCA, da qual espera-se que apresente 

correlação positiva com a variável LBANKCREDIT, e correlação negativa com a 

variável LOUTPUT. 

Inicialmente, verificamos se as variáveis escolhidas apresentam raízes 

unitárias, visando a identificação de estacionariedade. A inclusão de séries temporais 

não-estacionárias nos modelos aumenta o risco de regressões espúrias, ou seja, um 

alto R2 sem que haja uma relação significativa entre as variáveis.  Desta forma, 

aplicamos testes Augmented Dickey-Fuller (ADF). Para as séries que não 

apresentaram estacionariedade em nível (ou seja, em valor absoluto), repetimos o 

teste ADF após converte-las em taxas de crescimento (aplicando logaritmos). Desta 

forma, todas as variáveis, seja em nível ou em primeira diferença, apresentaram 

estacionariedade. Os resultados dos testes Augmented Dickey-Fuller (ADF), visando 

a identificar a existência de estacionariedade (raízes unitárias) nas séries utilizadas 

são mostrados na tabela abaixo. 

Tabela 1 – Testes de Raízes Unitárias 

Variável Ordem de Integração ADF t-statistic 

LOUTPUT I(1) -7,71 

LSTKINDEX I(1) -8,41 

LBANKCREDIT I(1) -7,57 

LTRADE I(1) -4,82 

LBNDES I(1) -4,95 

INFL I(0) -3,78 

LMKTVOL I(1) -9,84 
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I(0) = estacionária em nível    

I(1) = estacionária em primeira diferença  

Assim, conforme podemos observamos na Tabela 1, todas as variáveis são 

estacionárias em nível ou primeira diferença, o que possibilita a utilização de um 

modelo de vetor autorregressivo (VAR). Abaixo podemos verificar graficamente o 

comportamento das variáveis utilizadas:1 

Tabela 2 – Análise Gráfica: Variáveis Utilizadas 

  

 

 

                                                           
1 Os nomes de variáveis precedidos por L correspondem à transformação da variável original em seus respectivos 
logaritmos naturais. Logo, a utilização de primeiras diferenças corresponde ao cálculo de taxas de variação de 
cada variável. 
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Para a estimação inicial do modelo VAR, faz-se necessário verificar o número 

ótimo de defasagens são necessárias. Utilizamos o Critérios de Informação de Akaike, 

inicialmente pareando as variáveis dependentes: 

Tabela 3 – Número ótimo de defasagens: LBANKCREDIT e LOUTPUT 

Número de Observações: 79  (Amostra: 1T1997 a 4T2018) 

Variáveis Dependentes: LBANKCREDIT e LOUTPUT 

Critério de seleção do número ótimo de defasagens: Critério de Informação de Akaike 
(AIC) 

Número Ótimo de Defasagens AIC 

4 -7.445906 

 

Tabela 4 – Número ótimo de defasagens: LSTKINDEX e LOUTPUT 

Número de Observações: 79  (Amostra: 1T1997 a 4T2018) 

Variáveis Dependentes: LSTKINDEX e LOUTPUT 

Critério de seleção do número ótimo de defasagens: Critério de Informação de Akaike 
(AIC) 

Número Ótimo de Defasagens AIC 

5 -7.280399 

 

Desta forma, verificamos que o número ótimo de defasagens para um modelo 

VAR contendo apenas as variáveis LBANKCREDIT e LOUTPUT é de 4 lags (ver 
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Tabela 3). Já quando consideramos as variáveis LSTKINDEX e LOUTPUT, o número 

ótimo é de 5 lags (ver Tabela 4). 

Com base nas variáveis acima, desenvolvemos o modelo VAR utilizado no 

estudo, usando como base o trabalho de Shan et al. (2011). Primeiramente, testamos 

o modelo bivariado com as variáveis LOUTPUT e LBANKCREDIT, e posteriomente 

LOUTPUT e LSTKINDEX.  

Em seguida, incorporamos as três varáveis principais no modelo (LOUTPUT, 

LBANKCREDIT e LSTKINDEX), que assume o seguinte formato: 

                    

                      (5) 

 

 
onde: 

 
Vt = <LOUTPUTt, LBANKCREDt, LSTKINDEXt>             (6) 

 

εt = <εLOOUTPUT, εLBBANKCRED, εLSSTKINDEX>.                             (7) 

 
A1 a Ak são matrizes de coeficientes 3x3 e A0 é uma matriz identidade. 

 

Por fim, consideramos o modelo completo com a inclusão das quatro variáveis 

de controle (LTRADE, INFL, LBNDES e LMKTVOL). Desta forma, o modelo passa a 

apresentar a seguinte forma:: 

                    

                       (8) 

 

 
onde: 

 
Vt = <LOUTPUTt, LBANKCREDt, LSTKINDEXt, LTRADEt, INFLt, LBNDESt, LMKTVOLt>,       (9) 

 

εt = <εLOOUTPUT, εLBBANKCRED, εLSSTKINDEX, εLTTRADE, εINFL, εLBBNDES, εLMMKTVOL>.            (10) 

 
A1 a Ak são matrizes de coeficientes 7x7 e A0 é uma matriz identidade. 
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Além disso, este estudo utiliza o método desenvolvido por Toda e Yamamoto 

(1995), que permite contornar problemas geralmente encontrados em modelos de 

séries de tempo, como escolhas arbitrárias do número ótimo de lags e relação de 

integração/cointegração entre as variáveis.  

O procedimento desenvolvido demonstra que é possível estimarmos modelos 

de vetor autorregressivo testando restrições nos parâmetros estimados, mesmo que 

as relações sejam integradas ou cointegradas, ou que as variáveis apresentem ordens 

distintas de integração.  

Assim, após a seleção do número ótimo (k) de defasagens por meio de algum 

critério de informação usual (como o de Akaike, por exemplo), estimamos um modelo 

VAR de ordem (k+m), onde m corresponde à máxima ordem de integração que 

esperamos encontrar nas séries.  

Ao testar as restrições, os coeficientes de ordem m das matrizes dos modelos 

são ignorados (ou seja, considerados como sendo iguais a zero) e assim podemos 

testar relações lineares ou não lineares nos primeiros k coeficientes das matrizes por 

meio de um teste Wald para as hipóteses de não-causalidade de Granger.  

Por meio dos lags adicionais considerados no teste, Toda e Yamamoto (1995) 

concluem que a estatística de teste possuirá distribuição assintótica chi-quadrado (𝒳2) 

e não será dependente da ordem de integração do sistema. 

 

4. RESULTADOS 

Assim, utilizando o número ótimo de defasagens obtido na etapa anterior, 

realizaram-se testes iniciais de inferência causal em ambas as direções para as 

hipóteses de causalidade de Granger entre crescimento econômico e 

desenvolvimento do mercado financeiro, visando a identificar a natureza e a direção 

destas potenciais relações. Os testes foram realizados no software EViews10, e os 

resultados podem ser observados nas Tabelas 5 e 6 abaixo: 
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Tabela 5 – Teste de Causalidade de Granger: LBANKCREDIT e LOUTPUT 

Número de Defasagens: 4 

Número de Observações: 83  (Amostra: 1T1997 a 4T2018) 

Hipótese Nula Estatística F Probabilidade 

LBANKCREDIT não Granger-causa LOUTPUT 2,66939 0,0387 

LOUTPUT não Granger-causa LBANKCREDIT 0,55104 0,6988 

 

Tabela 6 – Teste de Causalidade de Granger: LSTKMKT e LOUTPUT 

Número de Defasagens: 5 

Número de Observações: 82  (Amostra: 1T1997 a 4T2018) 

Hipótese Nula Estatística F Probabilidade 

LSTKINDEX não Granger-causa LOUTPUT 5,64761 0,0002 

LOUTPUT não Granger-causa LSTKINDEX 0,44783 0,8135 

 

 

Podemos notar, a partir da Tabela 5, que há relação de Granger-causalidade 

unidirecional entre as variáveis crescimento do PIB real (LOUTPUT) e crédito bancário 

ao setor privado em relação ao PIB (LBANKCREDIT), sendo que esta última precede 

a primeira. 

Podemos inferir também, com base nos resultados apresentados na Tabela 6, 

que o desenvolvimento do mercado acionário Granger-causa o crescimento do PIB. 

Portanto, observamos causalidade unidirecional no sentido de Granger entre a 

variável LSTKINDEX e LOUPUT, sendo o crescimento econômico seria precedido 

pelo desenvolvimento do mercado financeiro, resultado similar ao encontrado na 

Tabela 5. Ambos os resultados estão de acordo com a visão supply-leading. Além 

disso, os resultados encontrados corroboram tanto os resultados de Arestis e 

Demetriades (1997), Levine e Zervos (1998) e Shan et al. (2001), que argumentam 

que este seria um sinal de confiança do investidor, e que o desenvolvimento do 

mercado acionário incentiva decisões de alocação de recursos que afetam 

positivamente o desenvolvimento econômico, quanto às conclusões de Christopoulos 
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e Tsionas (2004) em relação ao elo entre o desenvolvimento do mercado bancário 

com o crescimento econômico. 

Posteriormente, testamos novamente a relação entre as variáveis, porém 

utilizando as premissas propostas por Toda e Yamamoto (1995). Assim, levando em 

consideração a quantidade k de defasagens ótimas em cada relação, determinada 

com base nos critérios de informação de Akaike (4 defasagens para a relação entre 

LOUTPUT e LBANKCREDIT e 5 defasagens para a relação entre LOUTPUT e 

LSTKINDEX), estimamos os modelos VAR(k+m), sendo m a ordem de integração das 

variáveis. Como tanto LOUTPUT quanto LBANKCREDIT e LSTKINDEX são I(1), os 

modelos VAR correspondem a VAR(5) para a relação entre LOUTPUT e 

LBANKCREDIT, e VAR(6) para a interação entre LOUTPUT e LSTKINDEX. Em 

seguida, aplicamos testes de Wald para verificar se os k coeficientes de cada modelo 

são estatisticamente iguais a zero (hipótese nula). A rejeição da hipótese nula indica 

que os coeficientes são significantes, ou seja, que há precedência temporal entre as 

variáveis, e consequentemente Granger-causalidade. 

Tabela 7 – Estimação VAR(k+m): LBANKCREDIT (dependente) vs. LOUTPUT 

Variável Dependente: LBANKCREDIT 

Método dos Mínimos Quadrados 

Número de Observações: 82 após ajustes  (Amostra ajustada: 3T1998 a 4T2018) 

LBANKCREDIT = C(1)*LBANKCREDIT(-1) + C(2)*LBANKCREDIT(-2) + 

C(3)*LBANKCREDIT(-3) + C(4)*LBANKCREDIT(-4) + C(5)*LBANKCREDIT(-5) + 

C(6)*LOUTPUT(-1) + C(7)*LOUTPUT(-2) + C(8)*LOUTPUT(-3) + C(9)*LOUTPUT(-4) + 

C(10)*LOUTPUT(-5) + C(11) 

Restrição Normalizada (=0) Coeficiente Desvio Padrão 

C(1) 0,196608 0,119536 

C(2) 0,052392 0,121681 

C(3) -0,195405 0,121803 

C(4) 0,157755 0,122647 

C(5) 0,052555 0,124323 
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C(6) 0,171603 0,848761 

C(7) 0,238258 0,717364 

C(8) 0,376699 0,702236 

C(9) 0,664160 0,683133 

C(10) 0,316937 0,791539 

C(11) 0,012806 0,012076 

R2: 0,126007 

R2 Ajustado: 0,002909 

Estatística F: 1,023635 

Probabilidade Estatística F: 0,432809 

***, ** e * indicam rejeição da hipótese nula aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

 

  Tabela 8 – Teste Wald VAR(k+m) Bivariado: LBANKCREDIT (dependente) 

vs. LOUTPUT 

Estatística de Teste Valor Graus de Liberdade Probabilidade 

Estatística F 0,461553 (4 , 71) 0,7637 

Chi-Quadrado 1,846211 4 0,7640 

Hipótese Nula: C(6)=0, C(7)=0, C(8)=0, C(9)=0 

Restrição 

Normalizada (=0) 
Valor Desvio Padrão 

C(6) 0,171603 0,848761 

C(7) 0,238258 0,717364 

C(8) 0,376699 0,702236 

C(9) 0,664160 0,683133 

Na Tabela 8, testados a hipótese nula de que os coeficientes relacionados aos 

valores defasados da variável LOUTPUT são conjuntamente iguais a zero, ou seja, 

não influenciam o valor de LBANKCREDIT, contra a hipótese alternativa de que os 

coeficientes são diferentes de zero e, portanto, valores defasados de LOUTPUT 



32 
 
 

 

  

 
 

interferem no comportamento da variável LBANKCREDIT, indicando Causalidade de 

Granger. 

Os resultados encontrados nas Tabelas 7 e 8 indicam que não podemos rejeitar 

a hipótese nula de que os coeficientes são iguais a zero em um VAR com 5 desafagens 

(4 defasagens ótimas obtidas por meio do critério de informação de Akaike 

adicionadas de uma defasagem, seguindo o método de Toda e Yamamoto descrito 

acima). Ou seja, os mesmos não são estatisticamente diferentes de zero, indicando 

que LOUTPUT não Granger-causa LBANKCREDIT. Este resultado é condizente com 

o encontrado na Tabela 5. 

Tabela 9 – Estimação VAR(k+m): LOUTPUT (dependente) vs. LBANKCREDIT 

Variável Dependente: LOUTPUT 

Método dos Mínimos Quadrados 

Número de Observações: 82 após ajustes  (Amostra ajustada: 3T1998 a 4T2018) 

LOUTPUT = C(1)*LOUTPUT(-1) + C(2)*LOUTPUT(-2) + C(3)*LOUTPUT(-3) + 

C(4)*LOUTPUT(-4) + C(5)*LOUTPUT(-5) + C(6)*LBANKCREDIT(-1) + 

C(7)*LBANKCREDIT(-2) + C(8)*LBANKCREDIT(-3) + C(9)*LBANKCREDIT(-4) + 

C(10)*LBANKCREDIT(-5) + C(11) 

Restrição Normalizada (=0) Coeficiente Desvio Padrão 

C(1) 0,244285 ** 0,117286 

C(2) -0,069988 0,099129 

C(3) 0,057984 0,097038 

C(4) -0,493388 *** 0,094398 

C(5) 0,050082 0,109379 

C(6) 0,030755 0,016518 

C(7) 0,017886 0,016814 

C(8) -0,008148 0,016831 

C(9) -0,027356 0,016948 

C(10) -0,007982 0,017180 

C(11) -0,000175 0,001669 

R2: 0,394180 

R2 Ajustado: 0,308853 

Estatística F: 4,619650 

Probabilidade Estatística F: 0,000047 *** 

 ***, ** e * indicam rejeição da hipótese nula aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 10 – Teste Wald VAR(k+m) Bivariado: LOUTPUT (dependente) vs. 

LBANKCREDIT 

Estatística de Teste Valor Graus de Liberdade Probabilidade 

Estatística F 2,292779 (4 , 71) 0,0678 

Chi-Quadrado 9,171115 4 0,0570 

Hipótese Nula: C(6)=0, C(7)=0, C(8)=0, C(9)=0 

Restrição 

Normalizada (=0) 
Valor Desvio Padrão 

C(6) 0,030755 0,016518 

C(7) 0,017886 0,016814 

C(8) -0,008148 0,016831 

C(9) -0,027356 0,016948 

 

Já os resultados encontrados nas Tabelas 9 e 10 indicam que podemos descartar a 

hipótese nula de que os coeficientes são iguais a zero, ou seja, podemos afirmar que 

há causalidade no sentido de Granger entre LOUTPUT e LBANKCREDIT, sendo que 

este último precede o anterior. Este resultado é condizente com o encontrado na 

Tabela 5. 

Tabela 11 – Estimação VAR(k+m): LSKTINDEX (dependente) vs. LOUTPUT 

Variável Dependente: LSTKINDEX 

Método dos Mínimos Quadrados 

Número de Observações: 81 após ajustes  (Amostra ajustada: 4T1998 a 4T2018) 

LSTKINDEX = C(1)*LSTKINDEX(-1) + C(2)*LSTKINDEX(-2) + C(3)*LSTKINDEX(-3) + 

C(4)*LSTKINDEX(-4) + C(5)*LSTKINDEX(-5) + C(6)*LSTKINDEX(-6) + C(7)*LOUTPUT(-1) 

+ C(8)*LOUTPUT(-2) + C(9)*LOUTPUT(-3) + C(10)*LOUTPUT(-4) + C(11)*LOUTPUT(-5) + 

C(12)*LOUTPUT(-6) + C(13) 

Restrição Normalizada (=0) Coeficiente Desvio Padrão 

C(1) 0,124946 0,12332 

C(2) -0,046517 0,131273 

C(3) -0,121078 0,127130 
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C(4) 0,114583 0,125476 

C(5) -0,257861 ** 0,124809 

C(6) -0,166814 0,131674 

C(7) -0,719076 1,068275 

C(8) 0,153729 1,029721 

C(9) 0,363971 0,839891 

C(10) 0,36397 0,804969 

C(11) 0,312622 0,892038 

C(12) 0,063973 0,867536 

C(13) 0,011766 0,012360 

R2: 0,13735 

R2 Ajustado: -0,020311 

Estatística F: 0,867287 

Probabilidade Estatística F: 0,582996 

***, ** e * indicam rejeição da hipótese nula aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Tabela 12 – Teste Wald VAR(k+m) Bivariado: LSKTINDEX (dependente) vs. LOUTPUT 

Estatística de Teste Valor Graus de Liberdade Probabilidade 

Estatística F 0,379871 (5 , 68) 0,8609 

Chi-Quadrado 1,899357 5  0,8629 

Hipótese Nula: C(7)=0, C(8)=0, C(9)=0, C(10)=0, C(11)=0 

Restrição 

Normalizada (=0) 
Valor Desvio Padrão 

C(7) -0,719076 1,068275 

C(8) 0,153729 1,029721 

C(9) 0,363971 0,839891 

C(10) 0,534642 0,804969 

C(11) 0,312622 0,892038 

 

Similarmente aos resultados encontrados na Tabela 6, os testes reportados nas 

Tabelas 11 e 12 indicam que não podemos descartar a hipótese nula de que os 

coeficientes são iguais a zero, ou seja, os mesmos não são estatisticamente diferentes 
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de zero, indicando que LOUTPUT não Granger-causa LSTKINDEX, em um VAR com 

6 defasagens (5 defasagens ótimas obtidas por meio do critério de informação de 

Akaike adicionadas de uma defasagem, seguindo o método de Toda e Yamamoto 

descrito acima). Similarmente ao procedimento realizado acima, o teste de Wald foi 

aplicado para os primeiros k coeficientes do modelo (5, neste caso), aqui 

representados por C(7) , C(8), C(9), C(10) e C(11). 

 

Tabela 13 – Estimação VAR(k+m): LOUTPUT (dependente) vs. LSTKINDEX 

Variável Dependente: LOUTPUT 

Método dos Mínimos Quadrados 

Número de Observações: 81 após ajustes  (Amostra ajustada: 4T1998 a 4T2018) 

LOUTPUT = C(1)*LOUTPUT(-1) + C(2)*LOUTPUT(-2) + C(3)*LOUTPUT(-3) + 

C(4)*LOUTPUT(-4) + C(5)*LOUTPUT(-5) + C(6)*LOUTPUT(-6) + C(7)*LSTKINDEX(-1) + 

C(8)*LSTKINDEX(-2) + C(9)*LSTKINDEX(-3) + C(10)*LSTKINDEX(-4) + 

C(11)*LSTKINDEX(-5) + C(12)*LSTKINDEX(-6) + C(13) 

Restrição Normalizada (=0) Coeficiente Desvio Padrão 

C(1) 0,100891 0,123980 

C(2) -0,241195 ** 0,119505 

C(3) 0,067908 0,097474 

C(4) -0,422399 *** 0,093421 

C(5) 0,114701 0,103526 

C(6) -0,149518 0,100683 

C(7) 0,048369 *** 0,014319 

C(8) 0,023969 0,015235 

C(9) 0,027658 * 0,014754 

C(10) 0,002900 0,014562 

C(11) -0,36138 ** 0,014485 

C(12) -0,014617 0,015282 

C(13) -0,000393 0,001434 

R2: 0,538981 

R2 Ajustado: 0,457624 

Estatística F: 6,624936 

Probabilidade Estatística F: 0,000001*** 

***, ** e * indicam rejeição da hipótese nula aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 14 – Teste Wald VAR(k+m) Bivariado: LOUTPUT (dependente) vs. LSTKINDEX 

Estatística de Teste Valor Graus de Liberdade Probabilidade 

Estatística F 4,643508 (5 , 68) 0,0011 

Chi-Quadrado 23,21754 5 0,0003 

Hipótese Nula: C(7)=0, C(8)=0, C(9)=0, C(10)=0, C(11)=0 

Restrição 

Normalizada (=0) 
Valor Desvio Padrão 

C(7) 0,048369 0,014319 

C(8) 0,023969 0,015235 

C(9) 0,027658 0,014754 

C(10) 0,002900 0,014562 

C(11) -0,036138 0,014485 

 

Corroborando os resultados anteriores e completando a análise, demonstramos 

nas Tabelas 13 e 14 indicam que também há causalidade de Granger entre LOUTPUT 

e LSTKINDEX, correspondendo a mais uma ratificação da hipótese supply-leading, 

uma vez que os resultdos indicam que o desenvolvimento do mercado financeiro 

(representado aqui pelo mercado acionário) precederiam o crescimento econômico. 

Em seguida, refizemos os passos anteriores incorporando as três variáveis 

principais, LOUTPUT, LBANKCREDIT e LSTKINDEX no VAR, visando a evitar 

inconsistências devidas à possível omissão de variáveis. Caporale (2004), que 

estudou a relação do desenvolvimento do sistema financeiro com o crescimento 

econômico inicialmente em um modelo bivariado com crédito bancário e PIB, e 

posteriormente incluindo a razão do valor de mercado das empresas listadas na bolsa 

de valor pelo PIB, concluiu que “clearly, inference in the bivariate system was affected 

by the omission of a stock market variable. Its inclusion in the model avoids the 

misleading results from earlier causality tests”.  
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Segue abaixo análise referente ao número ótimo de lags para o modelo VAR 

multivariado, incorporando as três variáveis principais: 

Tabela 15 – Número ótimo de defasagens: LSTKINDEX, LBANKCREDIT e LOUTPUT 

Número de Observações: 83  (Amostra: 1T1997 a 4T2018) 

Variáveis Dependentes: LBANKCREDIT , LSTKINDEX e LOUTPUT 

Critério de seleção do número ótimo de defasagens: Critério de Informação de Akaike 
(AIC) 

Número Ótimo de Defasagens AIC 

4 -9.229250 

  

Iniciamos com a primeira versão do modelo multivariado utilizando 4 

defasagens, sendo LOUTPUT a variável dependente. Assim, o modelo assume a 

forma VAR (5), com k+m=5 (k=4 correspondendo ao número ótimo de lags encontrado 

com base no critério de informação de Akaike, e m=1 com base na ordem de 

integração). 

Tabela 16 – Estimação VAR(k+m): LOUTPUT (dependente) vs. LBANKCREDIT e 

LSTKINDEX 

Variável Dependente: LOUTPUT 

Método dos Mínimos Quadrados 

Número de Observações: 81 após ajustes  (Amostra ajustada: 4T1998 a 4T2018) 

LOUTPUT = C(1)*LOUTPUT(-1) + C(2)*LOUTPUT(-2) + C(3)*LOUTPUT(-3) + 

C(4)*LOUTPUT(-4) + C(5)*LOUTPUT(-5) + C(6)*LBANKCREDIT(-1) + 

C(7)*LBANKCREDIT(-2) + C(8)*LBANKCREDIT(-3) + C(9)*LBANKCREDIT(-4) + 

C(10)*LBANKCREDIT(-5) + C(11)*LSTKINDEX(-1) + C(12)*LSTKINDEX(-2) + 

C(13)*LSTKINDEX(-3) + C(14)*LSTKINDEX(-4) + C(15)*LSTKINDEX(-5) + C(16) 

Restrição Normalizada (=0) Coeficiente Desvio Padrão 

C(1) 0,102316 0,120962 

C(2) -0,069379 0,096473 

C(3) 0,032627 0,093120 

C(4) 0,107788 *** 0,089685 

C(5) 0,053528 0,103118 

C(6) -0,002887 0,016324 

C(7) 0,023254 0,015844 
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C(8) -0,001810 0,015888 

C(9) -0,03666 ** 0,015829 

C(10) 0,023432 0,016778 

C(11) 0,057303 *** 0,015211 

C(12) 0,0037206 0,015211 

C(13) 0,028935 * 0,014773 

C(14) 0,008201 0,015202 

C(15) -0,048845 *** 0,015342 

C(16) -0,000561 -0,378775 

R2: 0,558970 

R2 Ajustado: 0,458736 

Estatística F: 5,576650 

Probabilidade Estatística F: 0,000000 ** 

***, ** e * indicam rejeição da hipótese nula aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Tabela 17 – Teste Wald VAR(k+m) Multivariado: LOUTPUT (dependente) vs. 

LBANKCREDIT 

Estatística de Teste Valor Graus de Liberdade Probabilidade 

Estatística F 1,718613 (4 , 66) 0,1564 

Chi-Quadrado 6,874451 4 0,1427 

Hipótese Nula: C(6)=0, C(7)=0, C(8)=0, C(9)=0 

Restrição 

Normalizada (=0) 
Valor Desvio Padrão 

C(6) -0,002887 0,016324 

C(7) 0,023254 0,015844 

C(8) -0,001810 0,015888 

C(9) -0,066066 0,015829 
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Tabela 18 – Teste Wald VAR(k+m) Multivariado: LOUTPUT (dependente) vs. 

LSTKINDEX 

Estatística de Teste Valor Graus de Liberdade Probabilidade 

Estatística F 4,055681 (4 , 66) 0,0053 

Chi-Quadrado 16,22272 4 0,0027 

Hipótese Nula: C(11)=0, C(12)=0, C(13)=0, C(14)=0 

Restrição 

Normalizada (=0) 
Restrição Normalizada (=0) Restrição Normalizada (=0) 

C(11) 0,057303 0,015208 

C(12) 0,003706 0,015211 

C(13) 0,028935 0,014773 

C(14) 0,008201 0,015202 

 

Com base nas Tabelas 17 e 18, podemos observar que, quando consideramos 

as três variáveis em conjunto, a Granger-causalidade entre a variável LBANKCREDIT 

e LOUTPUT passa a não ser mais significante (10%), porém podemos ratificar os 

resultados encontrados anteriormente em relação à variável LSTKINDEX, ou seja, 

verificamos que há novamente evidência que a variável LSTKINDEX Granger-causa 

a variável LOUTPUT. 

Em seguida, as Tabelas 19 e 22 apresentam as estimações dos modelos 

VAR(5) multivariados, utilizando LBANKCREDIT e LSTKINDEX como variáveis 

dependentes, respectivamente. 

As Tabelas 20, 21, 23 e 24 apresentam os testes Wald para a significância das 

outras variáveis na composição do VAR. Assim, similarmente ao apresentado acima, 

caso haja indicação que os coeficientes das defasagens são estatisticamente 

diferentes de zero, podemos afirmar que há precedência temporal e 

consequentemente causalidade de Granger. 
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Corroborando os resultados encontrados acima, verificamos que não há 

Granger causalidade entre as variáveis quando LBANKCREDIT e LSTKINDEX são 

consideradas como variáveis dependentes em relação à variável LOUTPUT.  

Tabela 19 – Estimação VAR(k+m): LBANKCREDIT (dependente) vs. LOUTPUT e 

LSTKINDEX 

Variável Dependente: LBANKCREDIT 

Método dos Mínimos Quadrados 

Número de Observações: 82 após ajustes  (Amostra ajustada: 3T19978a 4T2018) 

LBANKCREDIT = C(1)*LBANKCREDIT(-1) + C(2)*LBANKCREDIT(-2) + 

C(3)*LBANKCREDIT(-3) + C(4)*LBANKCREDIT(-4) + C(5)*LBANKCREDIT(-5) + 

C(6)*LSTKINDEX(-1) + C(7)*LSTKINDEX(-2) + C(8)*LSTKINDEX(-3) + 

C(9)*LSTKINDEX(-4) + C(10)*LSTKINDEX(-5) + C(11)*LOUTPUT(-1) + C(12)*LOUTPUT(-

2) + C(13)*LOUTPUT(-3) + C(14)*LOUTPUT(-4) + C(15)*LOUTPUT(-5) + C(16) 

Restrição Normalizada (=0) Coeficiente Desvio Padrão 

C(1) 0,211070 0,135221 

C(2) 0,030009 0,131238 

C(3) -0,243261 * 0,131605 

C(4) 0,208589 0,131119 

C(5) 0,063831 0,138981 

C(6) -0,034355 0,125974 

C(7) 0,110974 0,126003 

C(8) 0,106666 0,122372 

C(9) -0,123359 0,125926 

C(10) 0,020673 0,127086 

C(11) 0,163781 1,001979 

C(12) -0,131317 0,799123 

C(13) 0,517909 0,771354 

C(14) 0,761134 0,742901 

C(15) 0,300198 0,854166 

C(16) 0,011742 0,012274 

R2: 0,166378 

R2 Ajustado: -0,023082 

Estatística F: 0,878170 

Probabilidade Estatística F: 0,590553 

***, ** e * indicam rejeição da hipótese nula aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 20 – Teste Wald VAR(k+m) Multivariado: LBANKCREDIT (dependente) vs. 

LOUTPUT 

Estatística de Teste Valor Graus de Liberdade Probabilidade 

Estatística F 0,795637 (4 , 66) 0,5323 

Chi-Quadrado 3,182548 4 0,5278 

Hipótese Nula: C(6)=0, C(7)=0, C(8)=0, C(9)=0 

Restrição 

Normalizada (=0) 
Valor Desvio Padrão 

C(6) -0,34355 0,125974 

C(7) 0,110974 0,126003 

C(8) 0,106666 0,122372 

C(9) -0,123359 0,125926 

 

Tabela 21 – Teste Wald VAR(k+m) Multivariado: LBANKCREDIT (dependente) vs. 

LSTKINDEX 

Estatística de Teste Valor Graus de Liberdade Probabilidade 

Estatística F 0,411611 (4 , 66) 0,7997 

Chi-Quadrado 1,646442 4 0,8004 

Hipótese Nula: C(11)=0, C(12)=0, C(13)=0, C(14)=0 

Restrição 

Normalizada (=0) 
Restrição Normalizada (=0) Restrição Normalizada (=0) 

C(11) 0,163781 1,001979 

C(12) -0,131317 0,799123 

C(13) 0,517909 0,771354 

C(14) 0,761134 0,742901 
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Tabela 22 – Estimação VAR(k+m): LSTKINDEX (dependente) vs. LOUTPUT e 

LBANKCREDIT 

Variável Dependente: LSTKINDEX 

Método dos Mínimos Quadrados 

Número de Observações: 82 após ajustes  (Amostra ajustada: 3T1998 a 4T2018) 

LSTKINDEX = C(1)*LSTKINDEX(-1) + C(2)*LSTKINDEX(-2) + C(3)*LSTKINDEX(-3) + 

C(4)*LSTKINDEX(-4) + C(5)*LSTKINDEX(-5) + C(6)*LOUTPUT(-1) + C(7)*LOUTPUT(-2) + 

C(8)*LOUTPUT(-3) + C(9)*LOUTPUT(-4) + C(10)*LOUTPUT(-5) + C(11)*LBANKCREDIT(-

1) + C(12)*LBANKCREDIT(-2) + C(13)*LBANKCREDIT(-3) + C(14)*LBANKCREDIT(-4) + 

C(15)*LBANKCREDIT(-5) + C(16) 

Restrição Normalizada (=0) Coeficiente Desvio Padrão 

C(1) 0,218642 0,134285 

C(2) -0,131384 0,134316 

C(3) -0,48703 0,130446 

C(4) 0,199321 0,134234 

C(5) -0,325322 ** 0,135470 

C(6) -0,716513 1,068085 

C(7) 0,714946 0,851846 

C(8) -0,260245 0,822245 

C(9) 0,723007 0,791915 

C(10) -0,136353 0,910521 

C(11) 0,019042 0,144142 

C(12) -0,024113 0,139897 

C(13) 0,044150 0,140288 

C(14) -0,26695 * 0,139770 

C(15) 0,140548 0,148150 

C(16) 0,009215 0,013084 

R2: 0,194780 

R2 Ajustado: 0,01175 

Estatística F: 1,064342 

Probabilidade Estatística F: 0,405456 

***, ** e * indicam rejeição da hipótese nula aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 23 – Teste Wald VAR(k+m) Multivariado: LSTKINDEX (dependente) vs. 

LOUTPUT 

Estatística de Teste Valor Graus de Liberdade Probabilidade 

Estatística F 0,450821 (4 , 66) 0,7714 

Chi-Quadrado 1,803286 4 0,7719 

Hipótese Nula: C(6)=0, C(7)=0, C(8)=0, C(9)=0 

Restrição 

Normalizada (=0) 
Valor Desvio Padrão 

C(6) -0,716513 1,068085 

C(7) 0,714946 0,851846 

C(8) -0,260245 0,822245 

C(9) 0,723007 0,791915 

 

Tabela 24 – Teste Wald VAR(k+m) Multivariado: LSTKINDEX (dependente) vs. 

LBANKCREDIT 

Estatística de Teste Valor Graus de Liberdade Probabilidade 

Estatística F 1,026137 (4 , 66) 0,4004 

Chi-Quadrado 4,104547 4 0,3920 

Hipótese Nula: C(11)=0, C(12)=0, C(13)=0, C(14)=0 

Restrição 

Normalizada (=0) 
Restrição Normalizada (=0) Restrição Normalizada (=0) 

C(11) 0,019042 0,144142 

C(12) -0,024113 0,138897 

C(13) 0,044150 0,140288 

C(14) -0,266905 0,139770 

 

Em seguida, repetimos os passos acima introduzindo as variáveis de controle 

nos modelos VAR estimados. Na tabela abaixo, pode-se verificar o número ótimo de 
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defasagens quando consideramos o modelo com as sete variáveis (LBANKCREDIT, 

LSTKINDEX, LOUTPUT, LTRADE, LBNDES, INFL e LMTKVOL): 

Tabela 25 – Relação de número ótimo de defasagens considerando todas as variáveis 

Número de Observações: 81  (Amostra: 1T1997 a 4T2018) 

Variáveis Dependentes: LBANKCREDIT, LSTKINDEX, LOUTPUT, LTRADE, LBNDES, INFL E LMTKVOL 

Critério de seleção do número ótimo de defasagens: Critério de Informação de Akaike (AIC) 

Número Ótimo de Defasagens AIC 

5 -12,40156 

Desta forma, estimamos novamente os modelos VAR com a inserção das 

variáveis de controle e o número ótimo de defasagens (5) e verificamos se novas 

relações de causalidade de Granger foram reveladas, ou se as interações observadas 

no modelo com três variáveis se mantiveram. 

Tabela 26 – Estimação VAR(k+m): LOUTPUT (dependente), modelo com sete variáveis 

Variável Dependente:  LOUTPUT 

Método dos Mínimos Quadrados 

Número de Observações: 81 após ajustes  (Amostra ajustada: 4T1998 a 4T2018) 

LOUTPUT = C(1)*LOUTPUT(-1) + C(2)*LOUTPUT(-2) + C(3)*LOUTPUT(-3) + 

C(4)*LOUTPUT(-4) + C(5)*LOUTPUT(-5) + C(6)*LOUTPUT(-6) + C(7)*LSTKINDEX(-1) + 

C(8)*LSTKINDEX(-2) + C(9)*LSTKINDEX(-3) + C(10)*LSTKINDEX(-4) + 

C(11)*LSTKINDEX(-5) + C(12)*LSTKINDEX(-6) + C(13)*INFL(-1) + C(14)*INFL(-2) + 

C(15)*INFL(-3) + C(16)*INFL(-4) + C(17)*INFL(-5) + C(18)*INFL(-6) + 

C(19)*LBANKCREDIT(-1) + C(20)*LBANKCREDIT(-2) + C(21)*LBANKCREDIT(-3) + 

C(22)*LBANKCREDIT(-4) + C(23)*LBANKCREDIT(-5) + C(24)*LBANKCREDIT(-6) + 

C(25)*LMKTVOL(-1) + C(26)*LMKTVOL(-2) + C(27)*LMKTVOL(-3) + C(28)*LMKTVOL(-4) 

+ C(29)*LMKTVOL(-5) + C(30)*LMKTVOL(-6) + C(31)*LBNDES(-1) + C(32)*LBNDES(-2) 

+ C(33)*LBNDES(-3) + C(34)*LBNDES(-4) + C(35)*LBNDES(-5) + C(36)*LBNDES(-6) + 

C(37)*LTRADE(-1) + C(38)*LTRADE(-2) + C(39)*LTRADE(-3) + C(40)*LTRADE(-4) + 

C(41)*LTRADE(-5) + C(42)*LTRADE(-6) + C(43) 

R2: 0,764566 

R2 Ajustado: 0,504349 

Estatística F: 2,938185 

Probabilidade Estatística F: 0,000531 *** 

***, ** e * indicam rejeição da hipótese nula aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 27 – Teste Wald VAR(k+m) Multivariado: LOUTPUT (dependente), modelo com 

sete variáveis 

Restrição Normalizada (=0) Variável Estatística F 

C(7)=0, C(8)=0, C(9)=0, C(10)=0, C(11)=0 LSTKINDEX 2,119047 * 

C(13)=0, C(14)=0, C(15)=0, C(16)=0, C(17)=0 INFL 0,730376 * 

C(19)=0, C(20)=0, C(21)=0, C(22)=0, C(23)=0 LBANKCREDIT 2,480877 ** 

C(25)=0, C(26)=0, C(27)=0, C(28)=0, C(29)=0 LMKTVOL 0,891143 

C(31)=0, C(32)=0, C(33)=0, C(34)=0, C(35)=0 LBNDES 0,068028 

C(37)=0, C(38)=0, C(39)=0, C(40)=0, C(41)=0 LTRADE 1,048603 

 

Tabela 28 – Estimação VAR(k+m): LBANKCREDIT (dependente), modelo com sete 

variáveis 

Variável Dependente:  LBANKCREDIT 

Método dos Mínimos Quadrados 

Número de Observações: 81 após ajustes  (Amostra ajustada: 4T1998 a 4T2018) 

LBANKCREDIT = C(1)*LBANKCREDIT(-1) + C(2)*LBANKCREDIT(-2) + 

C(3)*LBANKCREDIT(-3) + C(4)*LBANKCREDIT(-4) + C(5)*LBANKCREDIT(-5) + 

C(6)*LBANKCREDIT(-6) + C(7)*LOUTPUT(-1) + C(8)*LOUTPUT(-2) + C(9)*LOUTPUT(-3) 

+ C(10)*LOUTPUT(-4) + C(11)*LOUTPUT(-5) + C(12)*LOUTPUT(-6) + 

C(13)*LSTKINDEX(-1) + C(14)*LSTKINDEX(-2) + C(15)*LSTKINDEX(-3) + 

C(16)*LSTKINDEX(-4) + C(17)*LSTKINDEX(-5) + C(18)*LSTKINDEX(-6) + C(19)*INFL(-1) 

+ C(20)*INFL(-2) + C(21)*INFL(-3) + C(22)*INFL(-4) + C(23)*INFL(-5) + C(24)*INFL(-6) + 

C(25)*LMKTVOL(-1) + C(26)*LMKTVOL(-2) + C(27)*LMKTVOL(-3) + C(28)*LMKTVOL(-4) 

+ C(29)*LMKTVOL(-5) + C(30)*LMKTVOL(-6) + C(31)*LBNDES(-1) + C(32)*LBNDES(-2) 

+ C(33)*LBNDES(-3) + C(34)*LBNDES(-4) + C(35)*LBNDES(-5) + C(36)*LBNDES(-6) + 

C(37)*LTRADE(-1) + C(38)*LTRADE(-2) + C(39)*LTRADE(-3) + C(40)*LTRADE(-4) + 

C(41)*LTRADE(-5) + C(42)*LTRADE(-6) + C(43) 

R2: 0,624516 

R2 Ajustado: 0,209507 

Estatística F: 1,504826 

Probabilidade Estatística F: 0,102271 

***, ** e * indicam rejeição da hipótese nula aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 29 – Teste Wald VAR(k+m) Multivariado: LBANKCREDIT (dependente), modelo 

com sete variáveis 

Restrição Normalizada (=0) Variável Estatística F 

C(7)=0, C(8)=0, C(9)=0, C(10)=0, C(11)=0 LOUTPUT 0,802199 

C(13)=0, C(14)=0, C(15)=0, C(16)=0, C(17)=0 LSTKINDEX 3,367787 ** 

C(19)=0, C(20)=0, C(21)=0, C(22)=0, C(23)=0 INFL 2,307007 * 

C(25)=0, C(26)=0, C(27)=0, C(28)=0, C(29)=0 LMKTVOL 2,364072 * 

C(31)=0, C(32)=0, C(33)=0, C(34)=0, C(35)=0 LBNDES 1,486191 

C(37)=0, C(38)=0, C(39)=0, C(40)=0, C(41)=0 LTRADE 1,547453 

 

Tabela 30 – Estimação VAR(k+m): LSTKINDEX (dependente), modelo com sete 

variáveis 

Variável Dependente:  LSTKINDEX 

Método dos Mínimos Quadrados 

Número de Observações: 81 após ajustes  (Amostra ajustada: 4T1998 a 4T2018) 

LSTKINDEX = C(1)*LSTKINDEX(-1) + C(2)*LSTKINDEX(-2) + C(3)*LSTKINDEX(-3) + 

C(4)*LSTKINDEX(-4) + C(5)*LSTKINDEX(-5) + C(6)*LSTKINDEX(-6) + C(7)*LOUTPUT(-1) 

+ C(8)*LOUTPUT(-2) + C(9)*LOUTPUT(-3) + C(10)*LOUTPUT(-4) + C(11)*LOUTPUT(-5) + 

C(12)*LOUTPUT(-6) + C(13)*LBANKCREDIT(-1) + C(14)*LBANKCREDIT(-2) + 

C(15)*LBANKCREDIT(-3) + C(16)*LBANKCREDIT(-4) + C(17)*LBANKCREDIT(-5) + 

C(18)*LBANKCREDIT(-6) + C(19)*INFL(-1) + C(20)*INFL(-2) + C(21)*INFL(-3) + 

C(22)*INFL(-4) + C(23)*INFL(-5) + C(24)*INFL(-6) + C(25)*LMKTVOL(-1) + 

C(26)*LMKTVOL(-2) + C(27)*LMKTVOL(-3) + C(28)*LMKTVOL(-4) + C(29)*LMKTVOL(-5) 

+ C(30)*LMKTVOL(-6) + C(31)*LBNDES(-1) + C(32)*LBNDES(-2) + C(33)*LBNDES(-3) + 

C(34)*LBNDES(-4) + C(35)*LBNDES(-5) + C(36)*LBNDES(-6) + C(37)*LTRADE(-1) + 

C(38)*LTRADE(-2) + C(39)*LTRADE(-3) + C(40)*LTRADE(-4) + C(41)*LTRADE(-5) + 

C(42)*LTRADE(-6) + C(43) 

R2: 0,648098 

R2 Ajustado: 0,259154 

Estatística F: 1,66300 

Probabilidade Estatística F: 0,056806* 

***, ** e * indicam rejeição da hipótese nula aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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Tabela 31 – Teste Wald VAR(k+m) Multivariado: LSTKINDEX (dependente), modelo 

com sete variáveis 

Restrição Normalizada (=0) Variável Estatística F 

C(7)=0, C(8)=0, C(9)=0, C(10)=0, C(11)=0 LOUTPUT 1,717448 

C(13)=0, C(14)=0, C(15)=0, C(16)=0, C(17)=0 LBANKCREDIT 2,890277 ** 

C(19)=0, C(20)=0, C(21)=0, C(22)=0, C(23)=0 INFL 0,950338 

C(25)=0, C(26)=0, C(27)=0, C(28)=0, C(29)=0 LMKTVOL 2,264686 * 

C(31)=0, C(32)=0, C(33)=0, C(34)=0, C(35)=0 LBNDES 1,559750 

C(37)=0, C(38)=0, C(39)=0, C(40)=0, C(41)=0 LTRADE 2,920183 ** 

 

Os seguintes resultados relevantes foram obtidos: 

 As relações LBANKCREDIT e LSTKINDEX Granger-causam LOUTPUT 

se mantiveram. 

 Identificou-se que a variável LTRADE Granger-causa a variável  

LSTKINDEX. 

 Observou-se ainda que a variável LMKTVOL Granger-causa as variáveis 

LBANKCREDIT e LSTKINDEX. 

 

Na tabela abaixo, apresentamos a síntese das relações obtidas com os 

modelos VAR expandidos. 
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Tabela 32 – Causalidade de Granger com modelo completo (LOUTPUT, LSTKINDEX, 

LBANKCREDIT, LTRADE, LBNDES, LMKTVOL e INFL) e 6 defasagens  

 

Granger-causa 
Crescimento 
Econômico 

(precede LOUTPUT) 

Granger-causa 
Desenvolvimento 

Econômico via Canal 
Bancário 

(precede LBANKCREDIT) 

Granger-causa 
Desenvolvimento 

Econômico via Canal 
Acionário (precede 

LSTKINDEX) 

LOUTPUT - Não Não 

LSTKINDEX Sim Sim - 

LBANKCREDIT  Sim - Sim 

LTRADE Não Não Sim 

LBNDES Não Não Não 

LMKTVOL Não Sim Sim 

INFL Sim Sim Não 

   

 

5. CONCLUSÃO 

Por meio da análise de dados macroeconômicos das variáveis principais 

(Produto Interno Bruno, crédito bancário ao setor privado em proporção do PIB e valor 

de mercado das empresas listadas na B3 também proporcionalmente ao PIB), para o 

período de 1997 a 2018, este estudo buscou testar as relações de causalidade entre 

desenvolvimento do mercado financeiro e crescimento econômico. 

Assim, realizaram-se testes de inferência causal em ambas as direções para 

as hipóteses de causalidade de Granger entre crescimento econômico e 

desenvolvimento do mercado financeiro, representado tanto pela variável relacionada 

ao mercado bancário quanto pela variável associada ao mercado acionário, 

recorrendo à metodologia proposta por Toda e Yamamoto (1995). 

O trabalho apresenta como conclusões principais que, com base no período de 

1997 a 2018, observa-se que o desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil, 

mensurado por ambos os canais - bancário (crédito bancário ao setor privado não-

financeiro em relação ao PIB) e acionário (valor de mercado das empresas listadas na 
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B3 em relação ao PIB) - Granger-causa unidirecionalmente o crescimento econômico 

(variações reais no Produto Interno Bruto), corroborando a visão supply-leading, na 

qual o desenvolvimento do sistema financeiro precede o crescimento econômico, 

atuando como um input produtivo. Esta conclusão é condizente com os resultados 

encontrados nos estudos de Mattos (2002), ou seja, que há uma relação direta de 

causalidade de Granger unidirecional do desenvolvimento do sistema financeiro para 

o crescimento econômico.  

Identificou-se que a variável LTRADE (razão da soma das exportações e 

importações brasileiras em relação ao PIB) Granger-causa a variável LSTKINDEX 

(razão entre o valor de mercado das empresas listadas na B3 e  o PIB), o que pode 

ser explicado pelo grau de abertura da economia que, atraindo mais investimento 

estrangeiro, pode fomentar valorização de empresas com ações publicamente 

negociadas. Além disso, observou-se ainda que a variável LMKTVOL (volatilidade do 

mercado de ações, mensurada pelo desvio padrão dos retornos médios do Ibovespa 

nos oito trimestres anteriores) Granger-causa as variáveis LBANKCREDIT e 

LSTKINDEX (razão do total de empréstimos bancários ao setor privado não-financeiro 

em relação ao PIB e razão do valor de mercado das empresas listadas na B3 pelo 

PIB, respectivamente). 

Os resultados também parcialmente corroboram os achados de Marques e 

Porto (2004), que observaram causalidade de Granger unidirecional do mercado 

financeiro por meio do canal bancário, porém não por meio do mercado acionário. Já 

Chow et al. (2019), encontraram relações de causalidade bidirecional no Brasil tanto 

em relação ao mercado de crédito bancário quanto em relação ao canal do mercado 

de ações. Estas diferenças podem estar relacionadas à hipótese de que o estado de 

desenvolvimento da economia influencia na relação estrutural entre as variáveis. 

Assim, as relações entre desenvolvimento do mercado financeiro e crescimento 

econômico não seriam constantes ao longo do tempo, e a intensidade dessas relações 

pode, portanto, variar não só com o tempo, mas como também em função do nível de 

desenvolvimento do país. Como demonstrado por Aghion e Howitt (2009), países 

menos desenvolvidos apresentam menos alternativas de diversificação de risco, 
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fazendo com que os agentes econômicos priorizem alternativas mais seguras (menos 

arriscadas) e, consequentemente, com menos ênfase em pesquisa e desenvolvimento 

e menor potencial de promover inovação, o que reduz o potencial de crescimento 

econômico. 

Por fim, este estudo contribui para a escassa literatura empírica relacionada ao 

mercado brasileiro, no que tange a relações de causalidade entre o crescimento 

econômico e o desenvolvimento do mercado financeiro, possibilitando uma ampliação 

do debate e fornecendo material adicional para análises futuras. 
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