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RESUMO 

 

A importância da inclusão financeira é amplamente reconhecida em diversos países de 

economia emergente, como uma prioridade para o desenvolvimento de um sistema financeiro 

inclusivo, além de possuir fatores que proporcionam o desenvolvimento econômico de um 

país. O presente trabalho busca investigar se a inclusão financeira contribui para o 

desenvolvimento econômico no Brasil, como também, realizar recomendações a respeito do 

desenvolvimento do tema. O projeto foi desenvolvido através da análise estatística descritiva, 

além de regressão e correlação estatística, utilizando dados secundários coletados a partir do 

Banco Central do Brasil (BACEN), Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas 

(PNUD), Fundo Monetário Internacional (FMI). O período de estudo do projeto compreendeu 

a observação de 14 anos, tomando como base os anos de 2004 a 2017, sendo utilizados os 

softwares Excel e PAST, para transformar as variáveis em formato adequado de análise. 

Como resultado do trabalho, verificamos que existe uma correlação estatística positiva entre a 

inclusão financeira e o desenvolvimento econômico no Brasil, demonstrada na matriz de 

correlação de Pearson, indicadas pela variável dependente de desenvolvimento humano (IDH) 

e as variáveis independentes, utilizadas como proxy de inclusão financeira, a quantidade de 

agências bancárias e o índice de liquidez de moeda no Brasil. Os valores encontrados foram 

de 0,899 e 0,938 respectivamente. Demonstrando assim, que a inclusão financeira é um 

importante drive de desenvolvimento econômico, promovido através do acesso, uso e 

qualidade dos sistemas financeiros formais, e contribui para o desenvolvimento econômico no 

Brasil. 
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ABSTRACT 

 

The importance of financial inclusion is recognized in several countries with emerging 

economies, as a priority for the development of an included financial system, in addition to 

having factors that provide the economic development of a country. This research work seeks 

to investigate whether financial inclusion contributes to economic development in Brazil, as 

well as making recommendations regarding the development of the theme. The project was 

developed through descriptive statistical analysis, in addition to regression and statistics, 

using secondary data collected from the Central Bank of Brazil (BACEN), the United Nations 

Development Program (UNDP), and  International Monetary Fund (IMF). The study period of 

the project included the observation of 14 years, based on the years 2004 to 2017, using the 

Excel and PAST software, to transform the variables into an appropriate analysis format. As a 

result of the work, we found that there is a positive statistical correlation between financial 

inclusion and economic development in Brazil, demonstrated in Pearson's correlation matrix, 

indicated by the human development dependent variable (HDI) and as independent variables, 

used as proxy for financial inclusion, the number of bank branches and the currency liquidity 

index in Brazil. The values found were 0.899 and 0.938 respectively. Thus demonstrating that 

financial inclusion is an important impetus for economic development, promoted through 

access, use and quality of formal financial systems, and contributes to economic development 

in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Em 2015, de acordo com estudo realizado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), 736 milhões de pessoas ainda viviam com menos de US $ 1,90 por dia; cerca de 1,3 

bilhões ainda vivem na pobreza multidimensional, muitos carecem de comida, água potável e 

saneamento. Em 2018, cerca de 700 milhões de trabalhadores viviam na pobreza extrema ou 

moderada, com menos de US $ 3,20 por dia. O rápido crescimento em países de economia 

emergente, como a China e a Índia, tirou milhões da pobreza, mas o progresso tem sido 

desigual. 

Em 2016, 22% da renda global foi recebida pelo 1% dos indivíduos com renda 

superior, em comparação com 10% da renda mundial recebida por 50% dos indivíduos com 

renda inferior. Essas disparidades crescentes exigem políticas sólidas para capacitar pessoas 

com baixa renda e promover a inclusão econômica de todos, independentemente de sexo, raça 

ou etnia (ONU, 2020). 

De acordo com o Banco Mundial (2014), a inclusão financeira possui um importante 

papel na inserção da população pobre no sistema financeiro formal, pois, através dela é 

possível reduzir a desigualdade de renda, colaborar com o desenvolvimento econômico e 

contribuir com o desenvolvimento sustentável da economia e do sistema financeiro como um 

todo, provocando assim, a melhoria das condições de vida e bem estar das populações. 

Proporcionando o aumento do acesso e da utilização de serviços financeiros por parte 

da população, a inclusão financeira permite o aumento na utilização dos serviços financeiros, 

provocando um incremento da oferta de moeda em relação ao PIB, gerando mais liquidez no 

sistema financeiro e na economia. Com mais liquidez, mais investimentos podem ser feitos 

pelos governos, permitindo novas oportunidades a esta população de baixa renda, facilitando 

assim o crescimento da região em que se está inserida (WANG´OO, 2008).  

Conforme ressalta Lagarde (2014), o acesso a produtos e serviços financeiros 

adequados é um elo fundamental entre oportunidade e resultado econômico, tornando a 

inclusão financeira como um poderoso agente no crescimento inclusivo. Nesta linha de 

pensamento, Okoye et al  (2017), explica que quanto mais pessoas forem inseridas no sistema 

financeiro formal, mais possibilidade de investimento em atividades produtivas para a 

economia existirão, aumentando também a renda per capita e o crescimento econômico.  
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Nas teorias modernas de desenvolvimento, as finanças exercem um papel essencial, 

evidenciando o acesso a financiamentos, o que torna as transações mais seguras e econômicas, 

pois diminui o uso de dinheiro físico e de permutas, possibilitando, também, que os pobres 

possam investir e planejar seu futuro (WANG´OO, 2008). A inclusão financeira também pode 

beneficar as pequenas empresas, que por meio da obtenção de crédito podem se desenvolver e 

se expandir, movimentando e desenvolvendo a economia local, e, consequentemente, 

permtindo a possibilidade de expandir e dar longevidade aos pequenos negócios. 

Segundo Abel (2018), a inclusão financeira proporciona também o desenvolvimento 

sócio econômico de um país, tendo em vista que está fortemente ligado ao nível de 

acessibilidade de sua população aos serviços bancários e financeiros, sejam eles fornecidos 

para indivíduos, famílias ou pequenos comerciantes. O aumento no nível de serviços 

financeiros direciona para uma melhoria na economia. 

Na visão de Van e Linh (2019), a inserção da população pobre excluída do sistema 

financeiro também possibilita o atingimento de sete das dezessete metas de Sustentable 

Development Goal (SDG) propostos pela ONU, que incluem itens como a atuação na 

erradicação da pobreza, melhoria das condições de saúde e educação. Evidenciados os 

benefícios proporcionados pela inclusão financeira, o tema tem atraído a atenção global em 

desenvolvimento financeiro e econômico ao longo dos anos, devido, em grande parte, à sua 

capacidade de impulsionar o crescimento e a sustentabilidade de uma economia, dado que 

milhões de pessoas são excluídas dos serviços financeiros formais globalmente, existindo uma 

potencial perda de depósitos ou economia, perda de fundos investíveis e consequente perda de 

capacidade da economia global em gerar riqueza (OKOYE et al , 2017). 

No tocante aos serviços financeiros, observa Lumsden (2018), que eles possuem papel 

fundamental na economia de países emergentes, vide definido: 

 

Os serviços financeiros são a força vital de uma economia, permitindo que 

famílias e empresas economizem, invistam e se protejam contra riscos. No 

entanto, em muitas economias emergentes atualmente, a maioria das pessoas 

e pequenas empresas não tem acesso a produtos básicos de poupança e 

crédito, o que dificulta o crescimento econômico e perpetua a pobreza. Dois 

bilhões de pessoas no mundo em desenvolvimento não têm acesso a um 

banco e 200 milhões de pequenas empresas não conseguem o crédito 

necessário para crescer, uma diferença estimada em US $ 2,2 trilhões 

(LUMSDEN, 2018, p. 3, tradução nossa).  

 

Segundo Noronha e Kumar (2019), o relacionamento relação entre a inclusão 

financeira e o desenvolvimento econômico, é um fator muito importante para o crescimento 
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econômico, pois beneficia diretamente os pobres, ao mesmo tempo em que aumenta o PIB per 

capita, melhora a qualidade de vida das pessoas, ajudando assim no desenvolvimento de 

economias, principalmente às pertencentes aos países emergentes. Já no tocante ao sistema 

financeiro, os avanços tecnológicos e mudanças nos hábitos e na sociedade moderna têm 

direcionado a reestruturação de sistemas bancários, seus modelos de negócios, portfólio e 

produtos oferecidos. Nesse contexto, emerge a inclusão financeira, que possibilitará o acesso 

a serviços financeiros por pessoas até então excluídas do sistema bancário (BADER; 

SAVOIA, 2013). 

Globalmente, o grupo dos 20 países que possuem as economias mais desenvolvidas do 

mundo (G-20), e o Banco Mundial, iniciou a partir de 2010 medidas para incrementar a 

inclusão financeira inovadora em países em desenvolvimento, buscando através deste a 

diminuição da pobreza e a melhoria da qualidade de vida, por meio do Global Partner for 

Financial Inclusion (GPFI). 

No Brasil, as iniciativas a respeito da inclusão financeira, tiveram início com ações do 

Banco Central (BACEN), atuando como um dos atores principais do sistema financeiro, que 

lançou em 2011 a parceria nacional LUMSDEN para a inclusão financeira (PNIF), com o 

objetivo de medir o avanço da inclusão financeira no Brasil, analisada a partir das dimensões 

de acesso, uso e qualidade dos serviços financeiros, trazendo também à visão de educação 

financeira.  

De acordo com o seu relatório de cidadania financeira do BACEN, lançado no ano de 

2018, indica que 86,5% dos adultos maiores de 15 anos possuíam uma conta bancária, 44% 

desta população realizou alguma operação de crédito e pelo menos 32% da população 

guardou algum dinheiro em 2017. Embora tenha alcançado o patamar de importância e 

evidência, a inclusão financeira ainda precisa transpor algumas barreiras que dificultam a sua 

abrangência e, consequente melhoria da inserção de invíduos no sistema financeiro formal. 

Barreiras estas que aumentam o preço dos serviços financeiros, em virtude dos custos de 

transação, distância geográfica e linguística, assim como do preço de acesso e da manutenção 

e uso de serviços. A inovação financeira e a tecnologia podem ajudar nesta diminuição de 

barreiras. 

De acordo com Altman (2012) e Custer (2011), é importante observar os resultados 

não benéficos da inclusão financeira, como a dificuldade de uma população iniciante na 

administração e controle de suas próprias finanças, como no fluxo da obtenção de 

financiamentos, podendo trazer problemas ao se contrair empréstimos e não conseguir quitá-

los. Contudo, muitos estudos indicam os benefícios da Inclusão Financeira. 
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Nesta mesma linha de pensamento, Mader (2018) argui que a pressa coletiva de atrair 

os pobres para os mercados financeiros formais possui importantes pontos que são geralmente 

negligenciados nas políticas públicas, questionando se a inclusão financeira realmente 

promove o desenvolvimento e se as pessoas pobres se beneficiam de fato por usarem os 

serviços financeiros e questiona se, no tocante aos negócios e a economia, realmente ela ajuda 

na evolução.  

Já na de Demirguc-kunt, Klapper e Singer (2017), as pesquisas acadêmicas, até a 

presente data, geraram respostas ambíguas para saber se de fato a inclusão financeira gera 

desenvolvimento econômico e se possuem relacionamento direto. 

De outro modo, estudos realizados em países de economias emergentes nos 

continentes africano e asiático, como no Kênia, Nigéria e Índia, referentes ao grau de 

relacionamento existente entre a inclusão financeira e o desenvolvimento econômico, além 

dos seus impactos econômicos na sociedade, retornaram como resultados uma correlação 

estatística positiva, conforme explicam os autores Wang´oo (2008), Van e Linh (2017), 

Okoye et al (2017). 

Nesse contexto, procurando contribuir com a literatura acadêmica e a base de 

conhecimento científica existente a respeito do tema “inclusão financeira” e do seu impacto 

no desenvolvimento econômico em economias de países emergentes, o presente projeto de 

pesquisa possui o objetivo de investigar esse relacionamento no contexto brasileiro, buscando 

responder a seguinte pergunta de pesquisa: a inclusão financeira contribui para o 

desenvolvimento econômico no Brasil? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo principal do trabalho de pesquisa é verificar se a inclusão financeira 

contribui para o desenvolvimento econômico, sob o contexto da economia brasileira.  

 

1.3 IMPORTÂNCIA DO TEMA 

 

A inclusão financeira, que é reconhecida como tendo um papel crucial na redução da 

desigualdade, está se tornando uma prioridade para os formuladores de políticas em todo o 

mundo (BANCO MUNDIAL, 2014). 

De acordo com Van e Linh (2019), a inclusão financeira, além de beneficiar a 

economia, as finanças e a inclusão social de países e de indivíduos, melhora também a sua 
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condição de bem-estar, pois, de uma forma geral, permite que os indivíduos possam realizar 

transações financeiras diárias, incluindo pagamento e recebimento, fazer investimentos, e 

condição de bem-estar. Pois, de uma forma geral, permite que os indivíduos possam realizar 

transações financeiras diárias, incluindo pagamento e recebimento; fazer investimentos; e 

economizar para planos futuros e despesas recorrentes; além de se preparar para eventos 

imprevistos.  

Atentas a isso, as organizações internacionais, como o Fundo Monetário Nacional 

(FMI) e o Banco Mundial, criaram uma agenda anual que estabelece questões-chave a serem 

consideradas em como a inovação tecnológica está mudando a provisão de serviços 

financeiros, com implicações na eficiência e crescimento econômico, estabilidade financeira, 

inclusão e integridade. 

Segundo Carvalho et al (2015), o crescimento sozinho, não gera automaticamente a 

igualdade, em virtude de realizar a geração de riqueza em poucos indivíduos da população. O 

desenvolvimento por sua vez, além de geração de riquezas, tem o objetivo de distribuí-las e de 

melhorar a qualidade de vida de toda população.  

Com foco na importância da inclusão financeira, o Banco Mundial criou o Global 

Findex, para verificar como a inclusão financeira é realizada em 148 países por meio de 40 

indicadores financeiros, demonstrando como a população adulta utiliza o sistema financeiro 

formal, buscando, assim, entender a inclusão do lado da demanda, nas dimensões de acesso, 

capacidade e poupança. 

De acordo com Demirgüc-Kunt e Klaper (2013), em todo o mundo, 50% dos adultos 

relatam ter uma conta individual ou conjunta em uma instituição financeira formal. Mas, 

enquanto a penetração da conta é quase universal em economias de alta renda, com 89% dos 

adultos relatando que têm conta em uma instituição financeira formal, ela é de apenas 41% 

em economias em desenvolvimento.  

Globalmente, mais de 2,5 bilhões de adultos não têm uma conta formal, a maioria 

deste habitam em países de economias em desenvolvimento. Na visão de Rojas-Suarez 

(2014), inclusão financeira é: 

 
[..] amplamente definida como a parcela de famílias e empresas que usam 

serviços financeiros, é cada vez mais reconhecido como crucial para o 

desenvolvimento. Inclusão financeira pode ter efeitos substanciais no bem-

estar e contribuir para a redução da pobreza. Em particular, a inclusão 

financeira permite que indivíduos e empresas reduzam os custos de fazer 

transações e afastar-se da tomada de decisões de curto prazo em direção a 

uma alocação de recursos (ROJAS-SUAREZ, 2014, p. 1, tradução nossa). 
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Segundo os autores Guru e Yadav (2019), o desenvolvimento de uma economia exige 

que seu setor financeiro seja desenvolvido, que ele seja integrado por novas instituições, que 

tenham instrumentos e mercados para sustentar os investimentos e o crescimento que, por sua 

vez, ajudam na redução da pobreza. Enfatizada a importância da inclusão financeira, o 

presente trabalho busca contribuir com a Academia, analisando o relacionamento da inclusão 

financeira com o desenvolvimento econômico e o seu impacto sob o contexto brasileiro.  

Tema relativamente novo no país, sendo inserido na agenda do BACEN apenas em 

2011, o presente projeto busca enriquecer a literatura atual de pesquisa por meio de análise 

qualitativa e quantitativa, como um estudo de natureza exploratória, buscando analisar uma 

relação de significância estatística entre o desenvolvimento econômico e a inclusão 

financeira.  

Para tal, como variável dependente, utilizará o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) como proxy de desenvolvimento e seis variáveis independentes, como proxy da 

inclusão financeira. Essa análise estatística busca investigar o relacionamento, tanto do lado 

da demanda quanto do lado da oferta.  Ou seja, tanto do lado das instituições financeiras que 

ofertam os serviços, quanto à população do lado da demanda. Este documento é composto de 

06 partes distintas e congruentes.  

Na introdução, há a primeira parte do projeto de pesquisa dissertando sobre a 

importância e relevância do tema, à abordagem inicial e contextualização do problema de 

pesquisa. No capítulo 2, estão demonstradas as teorias de suporte do trabalho seguido das 

referências bibliográficas. No capítulo 3, consta a metodologia e explicação do método e da 

amostra que foi utilizada. No capítulo 4, há os resultados obtidos, realizando uma análise do 

mesmo no capítulo 5.  A conclusão do trabalho, com referências bibliográficas e formulários 

de pesquisa, documentos anexos, a realizar-se no capítulo 6.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com os autores Silva, Junqueira e Cardoso (2016), a inovação representa 

uma das condições necessárias para manter ou melhorar a posição de um país ou de uma 

empresa. Em Administração de Empresas e Economia, o economista Schumpeter representa 

uma das principais referências, sobretudo no desenvolvimento econômico, onde a base de seu 

trabalho relaciona-se com a propriedade privada, a divisão do trabalho e a livre concorrência. 

De acordo com Barbosa Júnior e Gonçalves (2018), a inovação disruptiva, por meio da 

tecnologia em um mercado, resulta em um produto de menor custo e tamanho, com maior 

simplicidade e conveniência, podendo desalojar a concorrência. Assim, a inovação se situa 

como um dos motores do desenvolvimento econômico, que se relaciona com soluções 

inovadoras da tecnologia para o progresso da inclusão financeira. 

Em termos de desenvolvimento econômico, e nesta linha de inovação, Schumpeter 

também contribuiu para a Teoria do Desenvolvimento Econômico, com sua teoria do 

empresário, onde defende que o empresário é o ser inovador; é o indivíduo que põe em 

execução novas combinações (BRESSER-PEREIRA, 1997). Embora seus estudos permeiem 

o século XX, suas ideias e pensamentos ainda se mostram atuais. Ainda na visão de Bresser-

Pereira (1997), desenvolver é inovar e colocar em produção o progresso tecnológico. 

Segundo Silva, Junqueira e Cardoso (2016), Schumpeter abordou a importância dos 

avanços tecnológicos tendo por base as inovações, para explicar o desenvolvimento das 

empresas e da economia, colocando a inovação em papel principal no desenvolvimento de um 

país. 

Buscando dar maior suporte ao presente projeto, a Teoria da Inovação e a Teoria do 

Desenvolvimento Econômico, serão detalhadas a seguir. 

 

2.1 TEORIA DA INOVAÇÃO 

 

De acordo com Kono (2017), a competitividade crescente tem levado as empresas a 

buscarem inovações nos seus modelos de negócios e a tendência atual é atingir os mercados 

emergentes, pouco explorados, mas com enorme potencial de consumo.  

Na visão de Silva, Junqueira e Cardoso (2016), um dos principais atores da inovação 

em economia e administração, o economista Joseph Alois Schumpeter (1833-1950), abordava 

em seus estudos no começo do século XX que a inovação era um dos motores do 

desenvolvimento econômico relacionado com a tecnologia. Suas obras abordavam a 
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importância dos avanços tecnológicos, impulsionados pela inovação, para explicar o 

desenvolvimento das empresas e da economia. 

Schumpeter em seu livro: Teoria do Desenvolvimento Econômico, lançado em 1912, 

define inovação como sendo o principal mecanismo de desenvolvimento da economia. Na 

visão do autor, a inovação como a inserção comercial de um novo produto ou até mesmo de 

nova combinação de algo já existente criado a partir de um invento, existente no campo da 

ciência e tecnologia. De acordo com Biancolino et al (2013), Schumpeter ensina que a 

inovação no sistema econômico, é uma mudança espontânea e descontínua que provoca uma 

alteração no equilíbrio existente. 

Já na visão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), a inovação é o ator central para o crescimento de produto e da produtividade, 

indicada em seu manual de Oslo lançado no ano de 2005.  

Na visão de Biancolino et al (2013), a inovação é entendida de forma mais ampla, 

como sendo a implementação de novos produtos, serviços, processos, matérias-primas, 

mercados, métodos de marketing, organização e estrutura de mercado. A OCDE (2005) reitera 

que a inovação produz novos conhecimentos, expandindo o potencial econômico para o 

desenvolvimento de novos produtos e de novos métodos produtivos de operação. 

Olhando a inovação sob a perspectiva da empresa, a OCDE (2005) indica que entende 

ser um sistema cujas características apresentam: inovação na empresa, as interações com as 

outras empresas e instituições de pesquisa, a estrutura institucional nas quais as empresas 

operam e o papel da demanda. Assim, a inovação desponta como um ator central no 

desenvolvimento econômico de um país. Diversos autores são congruentes a esse pensamento, 

da importância da inovação e do advento da tecnologia para o desenvolvimento contínuo da 

economia, embora possuam explanações diferentes, como Freeman (1997), Higgins (1995); 

Dosi, Pavitt e Soete (1990), Rieg e Alves Filho (2003), Kelly (2005); conforme listados na 

tabela 1. 

 

 

 

 

 

 



20 

 

    Tabela 1: Inovação – Resumo de Teorias e Autores 

Autores Conceito de Inovação 

Freeman (1987) Inovar é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, 

desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de 

novos (ou melhorados) produtos, ou na primeira utilização de 

novos (ou melhorados) processos. 

Dosi, Pavitte e Soete (1990) Inovar é uma atividade complexa inserida em um processo ou 

relacionada com a descoberta, desenvolvimento, experimentação 

e adoção de novos produtos e/ou processos produtivos. 

Higgins (1995) Inovar é criar novos produtos ou processar melhorias em 

produtos existentes e o mesmo ocorre para os serviços. Os 

processos podem ser novos ou serem realizadas melhorias 

Rieg e Alves Filho (2003) Inovar significa desenvolver tecnologias de processos e produtos 

viáveis comercialmente. Inovar tecnologicamente é aperfeiçoar o 

desempenho do produto 

Prahalad e Ramaswamy 

(2004) 

Inovar é adotar novas tecnologias que permitem aumentar a 

competitividade da empresa no mercado 

Manual de Oslo 2005 Inovar é um processo contínuo e é adotado na melhoria de 

produtos e processos organizacional e de marketing. 

Kelley (2005) Inovar é o resultado de um trabalho em equipe, isto é, ser 

receptivo à cultura e tendências de mercado, aplicando 

conhecimento de maneira a visualizar o futuro e gerar produtos e 

serviços diferenciados. 

   Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

 

2.2 TEORIA DA INOVAÇÃO DISRUPTIVA 

 

A teoria da Inovação disruptiva surgiu em 1997 com o livro The Innovator´s Dilemma 

– When New Technologies Cause Great Firms to Fail, lançado pelo professor da 

Universidade de Harvard, Clayton M. Christensen. 

Essa teoria descreve como novos competidores atuam sobre mercados dominados por 

empresas já estabelecidas. Mercados esses esquecidos, em lacunas deixadas e segmentos de 

clientes mal atendidos. Aos poucos, e com aposta, sobretudo em menores preços, esses novos 

competidores vão se estabelecendo.  
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Após isso, as empresas que são disruptivas vão oferecendo os serviços com mais 

qualidade e volume e terminam por ganhar o mercado (CHRISTENSEN, RAYNOR; 

MCDONALD, 2015). 

A inovação disruptiva é considerada uma oportunidade de novos mercados. De 

maneira geral, apresenta produtos e serviços mais baratos e simples que os existentes para 

clientes e consumidores menos exigentes (BENCKER, 2018). De acordo com Bencker 

(2018), esse modelo de inovação permite que grande parte da população, que até então não 

tinha acesso, passe a contar com determinados produtos e serviços, como os serviços 

financeiros. 

Na visão de Bencker (2018), a inovação permite que os negócios que são concebidos 

em mercados de baixa renda, como os mercados de economia emergentes, por exemplo, e 

possuem um bom desempenho, podem ser melhores que os negócios de alta renda. Países em 

desenvolvimento possuem orçamentos mais enxutos e adquirem primeiro os produtos 

alternativos quando surgem (BARBOSA JÚNIOR; GONÇALVES, 2018). De acordo com a 

teoria desenvolvida pelos autores Barbosa Júnior e Gonçalves (2018), em seu estudo Fatores 

determinantes da inovação disruptiva, os determinantes à inovação disruptiva podem ser 

realizados externa e internamente à empresa, as escolhas estratégicas e o seu modo de 

atuação. 

De acordo com Christensen e Raynor (2013), a inovação disruptiva vai sendo 

aperfeiçoada ao longo do tempo, do mesmo modo que a tecnologia atual vai sendo modificada 

com as inovações. Assim, o autor demonstra sua tese de como a tecnologia atual vai ofertando 

mais do que a demanda pode assimilar. 

Do mesmo modo, como a tecnologia disruptiva vai ganhando espaço, até que depois 

de determinado tempo ela consiga atender também os clientes da tecnologia anterior. 

Atendendo aos clientes da tecnologia anterior, automaticamente fará com que os clientes 

migrem para novos produtos que adotaram a tecnologia disruptiva. De acordo com Gilbert 

(2003), a inovação disruptiva possui três fases de desenvolvimento: 

 

1. Cria-se um novo mercado; 

2. Mercado criado se expande e atua para diminuir o mercado atual; 

3. Desenvolve-se a tecnologia com a inovação, visando diminuir a diferença de 

valor entre a antiga e nova tecnologia. 
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Como exemplo deste modo de operação, temos as empresas de Financial 

Technologies (FINTECHS), que possuem estrutura de custos mais enxutas que os bancos 

tradicionais, em virtude de não possuírem agência física, e vão oferecendo serviços 

financeiros através de aplicativos de celular, conseguindo que o cliente abra contas bancárias 

sem precisar ir à agência ou a um correspondente bancário. Com uma estrutura de custos 

menor, conseguem oferecer serviços financeiros com menores taxas. Possuindo menores 

taxas, e mais comodidade para abertura e manuseio das contas bancárias, aumentam a base de 

clientes, e a consequente inserção de indivíduos ao sistema financeiro formal. 

Através de novos participantes no sistema financeiro, e do aumento da oferta, provoca-

se a livre concorrência, e impulsiona o sistema financeiro composto por bancos tradicionais a 

se dinamizarem e se modernizarem, melhorando a oferta de acesso a serviços financeiros com 

maior qualidade e menos burocracia. 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Segundo Bresser-Pereira (2006), o desenvolvimento econômico é um processo de 

melhoria do capital humano, em seus níveis de saúde, educação e de competência técnica dos 

trabalhadores. Na visão de Oliveira et al (2017), o desenvolvimento econômico se caracteriza 

pelo aumento da produtividade e da renda per capita, em conjunto com o processo de acúmulo 

de capital e de incorporação de progresso técnico. 

Para efeito deste projeto de pesquisa, o desenvolvimento econômico é mensurado em 

termos de análise de dados sociais e econômicos, onde o desenvolvimento está interligado 

com a melhoria da qualidade de vida da população (OLIVEIRA et al, 2017). 

Sobre a renda per capita e o desenvolvimento econômico, Bresser-Pereira (2008) 

explica que ela é impulsionada pelo desenvolvimento econômico, assim como o 

desenvolvimento também provoca transformações estruturais na economia, como a melhoria 

dos salários médios e dos padrões de vida da população. 

Já de acordo com Sen (1999), desenvolvimento econômico significa ampliar suas 

opções de escolha e reduzir as opções de privação. Já no modo de ver de Seers (1989), o 

desenvolvimento possui em seu objetivo maior a redução da pobreza, redução da 

desigualdade e também provoca a melhoria da oferta de empregos. 

Sobre este entendimento, Bresser-Pereira (2017) pensa de maneira diferente, o autor 

explica que a melhoria das desigualdades sociais faz parte do entendimento do conceito de 

desenvolvimento humano, e não do desenvolvimento econômico. Contudo, o autor esclarece 
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que em sua visão, o desenvolvimento econômico se assume como uma das formas de 

desenvolvimento humano, e sinaliza que há um desenvolvimento inclusivo e um crescimento 

excludente. 

Com esta relação de desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano, o autor 

explica que o índice de desenvolvimento humano (IDH), índice que mede o nível de 

desenvolvimento econômico, se tornou uma melhor opção que o indicador do PIB e de renda 

per capita. Compactuando com este entendimento, a UNDP (2019), explica que o IDH é 

melhor que o indicador de renda per capita, pois este considera apenas a dimensão de 

desenvolvimento econômico, enquanto o IDH verifica as três dimensões humanas incluindo: 

saúde, educação e renda, realizando assim uma abordagem mais completa, que não apenas o 

aumento de riquezas do país, mas, sobretudo sobre a divisão igualitária para a população, 

propiciando o bem estar de maneira mais ampla, com melhoria da educação e saúde, além do 

aumento da renda. 

Neste sentido, com a visão do desenvolvimento econômico sendo propiciado pelo PIB 

e pela renda Per Capita, já no início do século XX, Schumpeter (1911) sinalizava que apenas 

o incremento da renda per capita em uma economia não indica que ela tenha conseguido o 

desenvolvimento econômico, sendo necessário para tal, além disto, uma transformação 

estrutural. Descrito na obra de Besser (2008), Schumpeter lançou uma de suas principais 

obras, a Teoria do Desenvolvimento Econômico nos anos de 1940, tendo como base as obras 

dos economistas mercantilistas e de Smith, Marx, Schumpeter e Keynes. 

De acordo com Carmo (2014), o aumento do PIB se relaciona com o crescimento 

econômico enquanto, que para ocorrer desenvolvimento econômico é necessário que este 

crescimento econômico deva atender as necessidades mínimas da população. 

Já na visão da OCDE, o desenvolvimento econômico é pautado através da 

sustentabilidade, como uma premissa para os países atingirem a estabilidade financeira, 

atreladas ao desenvolvimento sustentável. Atualmente, enquanto os mercados financeiros 

crescem rapidamente em termos de valor e receita de ativos, mais de um quarto da população 

mundial ainda é excluída do sistema financeiro formal, sendo em grande parte que vive em 

países em desenvolvimento, se relacionando à parte mais pobre de população (JUKAN; 

SOFTIC, 2016). Diversas variáveis e vários fatores podem influenciar o desenvolvimento 

financeiro de um país, o desenvolvimento econômico, tais como a boa governança e a 

qualidade das instituições, transparência e renda per capita,  

(ALLEN et al., 2016; ROJAS-SUAREZ; GONZALEZ, 2010; KARLAN et al, 2014; 

PARK; MERCADO, 2015), citado por (KLAPPER, EL-ZOGHBI; HESS, 2015). 
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Com várias visões de autores, que englobam conceitos e entendimentos a respeito do 

tema desenvolvimento econômicos, será utilizado na versão de Bresser-Pereira, o índice de 

desenvolvimento humano (IDH), como Proxy de desenvolvimento como a variável 

dependente para o estudo de correlação e regressão estatística do presente estudo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 INCLUSÃO FINANCEIRA 

 

Segundo Ozili (2020), o movimento da inclusão financeira se iniciou na década de 

1980, após o Robert Ayres realizar severas críticas ao Banco Mundial, em seu livro Banking 

onthepoor: The World Bank and world poverty, onde argumenta que as táticas desenvolvidas 

pelo Banco Mundial tornaram os ricos ainda mais ricos e aumentou a desigualdade. 

Nesta mesma década, críticas profundas e protestos, também foram realizados contra o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), a respeito da política de austeridade imposta aos países 

em desenvolvimento. Em resposta a estes protestos, nos anos 2000 o banco introduziu a 

inclusão financeira como uma agenda global de desenvolvimento para aumentar a 

participação dos cidadãos no setor financeiro de seus países e para melhorar seu bem-estar 

econômico (OZILI, 2020). 

Para Gordon (2017), a crescente importância da inclusão financeira, especialmente nas 

economias em desenvolvimento, talvez seja destacada pelo prêmio Nobel da Paz de 2006 à 

Grameen Banco e o professor Muhammad Yunus, pioneiro no conceito de microfinanças em 

Bangladesh. Mais da metade da população do mundo ainda não tem acesso aos serviços 

financeiros básicos - pagamentos / remessas, poupança, crédito, seguro e pensões. Conforme 

ensinam Demirguç-Kunt e Klapper (2013), a inclusão financeira é vista como o uso de 

serviços financeiros formais, e investigamos como os padrões de inclusão financeira variam 

entre os países em diferentes níveis de renda per capita e dentro dos países em diferentes 

níveis de renda relativa.  

De acordo com Gonzalez, Deak e Prado (2018), a inclusão financeira é o processo de 

efetivo acesso e uso de serviços financeiros pela população que sejam adequados às suas 

necessidades, contribuindo assim em sua qualidade vida.  

Ensina Gordon (2017), que a inclusão financeira é crucial para qualquer estratégia de 

crescimento sustentável, pois em uma economia inclusiva, atividades e estruturas econômicas 

da produção envolveriam esmagadoramente maior seção da força de trabalho de uma nação.  

De acordo com Córdova, Diniz e Gonzalez (2014), o desenvolvimento de um país é 

suportado por um sistema financeiro bem estruturado e acessível, que permita disponibilidade 

e uso de um sistema de qualidade. Na visão dos autores, a população possuir acesso ao 

sistema, não necessariamente significa obter condições de usufruir de um determinado 

serviço.  
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Na visão de Sarma e Pais (2008), a inclusão financeira possui um conceito mais 

abrangente, pois indica que além de incluir a garantia de acesso, é importantíssimo a 

disponibilidade e o uso do sistema financeiro formal para todos os indivíduos integrantes da 

economia.  

De outro modo, o grupo do G20, reconheceu em sua reunião de cúpula ocorrida em 

Seoul - 2010, que a inclusão financeira deve ser considerada como sendo um dos principais 

pilares na agenda de desenvolvimento mundial, G20 (2010).  

Nesta mesma cúpula, foi lançada a plataforma global de parceria para a inclusão 

financeira, a GPFI. De acordo com a plataforma do GPFI, a inclusão financeira pode ser 

medida e ser usada como mecanismo de acompanhamento de desenvolvimento por meio de 

indicadores. O Banco Central do Brasil (BACEN), em seu relatório de inclusão financeira, 

lançado em 2015, define inclusão financeira de forma plena, quando toda a população possua 

acesso e faça uso de maneira simples e equilibrada, de serviços financeiros que se traduzem 

em ganhos e bem-estar ao cidadão.  

Já na visão da OCDE, por meio da International Network on Financial Education 

(INFE), entende que a inclusão financeira deve promover o acesso a serviços e produtos 

financeiros para todos de forma organizada e regulamentada, (INFE, 2008). De acordo com o 

BACEN, em sua RIF (2015), a inclusão financeira é determinada em três dimensões: acesso, 

uso e qualidade. Congruente a este entendimento, a Alliance for Financial Inclusion (AFI), 

GPFI do G20 e os autores Gonzalez, Deak e Prado (2018). 

Tão importante como o processo de inclusão financeira ocorre, é necessário entender 

quais os determinantes mais importantes atuam na melhoria da inclusão financeira e entender 

como eles podem ser minorados, principalmente os determinantes que atuam na exclusão da 

população menos esclarecida. Conforme relatado no RIF de 2015, o BACEN afirma que de 

acordo com o estudo de Collard, Kempse e Whyley (1999), há cinco indicadores de exclusão 

financeira: exclusão de acesso, de condição, de preço, de mercado e autoexclusão. 

Retornando ao conceito de inclusão financeira, os autores Rojas-Suarez e Amado 

(2014), destacam a sua importância, esclarecendo que a mesma estimula a economia, 

melhorando os incentivos à produtividade e aos investimentos. De acordo com Ozili (2020), 

para se conseguir realizar a inclusão financeira de forma ideal devem-se possuir os seguintes 

05 fatores principais, listados a seguir: 

i) Acesso a serviços financeiros básicos; 

ii) O preço destes serviços para a população pobre e excluída;  

iii) A capacidade desta população em pagar esses serviços;  
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iv) O ponto de diminuição dos custos para influenciar a utilização 

destes ou deixar de usá-los; 

v) Se o preço destes serviços possui a atratividade adequada para 

mantê-los em uso continuamente.  

 

De acordo com Bader e Savoia (2013), o processo de inclusão ao sistema financeiro 

formal, de parte da população menos favorecida possui grande potencialização para a 

economia das regiões onde este público se concentra, trazendo estas pessoas à economia 

formal. 

Além disto, ensina os mesmos autores, que existindo novas tecnologias e modelos de 

negócios financeiros, torna a inclusão deste público, rentável às instituições financeiras. Um 

movimento importante disto é o branchless banking, que se traduz como sendo a 

bancarização por qualquer dispositivo móvel ou agente. 

Assim, diversos autores e definições a respeito da inclusão financeira, são congruentes 

em afirmar que a inclusão financeira ajuda no desenvolvimento da economia, bem como, 

indicam que a posse de uma conta bancária apenas, não se considera que o indivíduo esteja 

financeiramente incluído ao sistema financeiro formal. 

Desta forma para o advento do presente projeto de pesquisa, será considerado como 

inclusão financeira, o seu conceito de forma mais ampla, que inclua não só o acesso a uma 

conta financeira em uma instituição, mas inclua o uso dos serviços e produtos ofertados pelas 

instituições bancárias.  

 

3.2 BENEFÍCIOS DA INCLUSÃO FINANCEIRA  
 

De acordo com Ozili, (2020), a inclusão financeira por meio da propriedade da conta 

em uma instituição financeira formal pode ser usada para vários propósitos e oferece muitos 

benefícios para indivíduos, empresas e para a economia. A importância da inclusão financeira 

e sua difusão através do globo terrestre, gira em torno dos benefícios conseguidos por meio da 

inclusão da população pobre excluída, ao sistema financeiro formal. Ela pode ajudar a reduzir 

a pobreza e a desigualdade, pois atua ajudando as pessoas a investir no futuro, melhorar seu 

consumo e gerenciar melhor os riscos financeiros.  

Conforme ensinam Demirguc-Kunt, Klapper e Singer, (2017), os adultos ao redor do 

mundo possuem diferentes formas de rendas e utilizam uma ampla variedade de serviços 

financeiros.  
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De uma maneira mais ampla, o The Earth Institute of the Columbia, relata que em sua 

visão, a inclusão financeira contribui também para o alcance das metas de desenvolvimento 

sustentável, como a redução da pobreza que é denominada – SDG01 e da redução da fome 

denominada de SDG02. 

Congruente a este entendimento, o BACEN (2018) explica que esta conexão da 

inclusão financeira com o desenvolvimento sustentável, permeia sete dos seus objetivos, tais: 

SDG1, SDG2, SDG3, SDG5, SDG8, SDG9 e SDG10, como podem ser vistos na tabela 2. 

 

Tabela 2: Metas de Desenvolvimento Sustentável x Inclusão Financeira 

Item ODS relacionado 
Alguns Efeitos positivos da ampliação do acesso a serviços 

financeiros 

SDG1 
Erradicação da 

pobreza 
Os serviços financeiros relacionados a crédito e à formação de poupança 

podem ajudar as famílias a absorverem melhor choques financeiros, 

acumularem ativos e gerenciarem melhor os cuidados médicos e 

investirem em educação. 

SDG2 

Fome zero e 

agricultura 

sustentável 

SDG3 Saúde e bem-estar 

SDG5 Igualdade de gênero 

Garantir às mulheres acesso a serviços financeiros, contribuir para o 

empoderamento feminino, pois dá controle sobre suas finanças e ajuda 

ampliar o seu poder econômico, podendo ter reflexos em sua qualidade 

de vida. 

SDG8 

Trabalho decente e 

crescimento 

econômico 

A ampliação do acesso a serviços financeiros aumenta a possibilidade 

de mobilizar poupança para o financiamento de empreendimentos 

produtivos, contribuindo para o crescimento econômico e a geração de 

empregos. 

SDG9 
Indústria, Inovação 

e Estrutura 

O acesso a crédito, principalmente para pequenos empreendedores e 

empreendedoras, pode estimular a criação de empresas e a expansão das 

que já existem. 

SDG10 
Redução das 

desigualdades 

Ao contribuir para melhorar a vida das pessoas mais pobres, a inclusão 

financeira contribui para a redução das desigualdades e para a 

construção de uma sociedade mais inclusiva. 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor através de dados do BACEN. 

 

De acordo com o relatório do Corporate Social Responsability (CSR) na iniciativa de 

Sutton and Jenkins da Havard University, os serviços financeiros beneficiam de forma 

fundamental o crescimento econômico e o desenvolvimento (BRISHT; MISHRA, 2016). 
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Segundo Brisht e Mishra (2016), os serviços financeiros para os pobres, reduzem a 

vulnerabilidade e permitem que as pessoas gerenciem os ativos disponíveis de maneira que 

gerem renda e opções - Em última análise, permite que se criem caminhos a partir da pobreza. 

De acordo com o Consultive Group for Assitence ao Poor (CGAP), em seu relatório 

divulgado em (2014), estudos indicam que o acesso e o uso de serviços financeiros são 

benéficos à população. Na visão do órgão, os benefícios financeiros podem ocorrer e ser 

medidos em três níveis: nível microeconômico, nível macroeconômico e na melhoria da 

atividade local. 

Em nível de benefícios microeconômicos o CGAP entende que os benefícios são 

conseguidos de forma individual, para pessoas físicas, buscando entender como estes 

benefícios ocorrem. De acordo com o estudo, neste nível macroeconômico, temos com itens 

para a evolução, o crédito (microcrédito), a poupança, os seguros e pagamentos com dinheiro 

móvel. No nível macroeconômico, refere-se à melhoria de indicadores da economia, como o 

aumento do PIB e PIB per capita, por exemplo. Já a melhoria da Atividade local, é 

conseguida, de acordo com os estudos do CGAP de 2015, com estímulo do comércio, pois os 

indivíduos conseguindo poupar dinheiro ou as pequenas empresas obtendo crédito vão utilizar 

o dinheiro em consumo e desenvolvimento local, fazendo o dinheiro circular pela economia. 

 

3.3 BARREIRAS PARA A INCLUSÃO FINANCEIRA  

 

Os excluídos dos sistemas financeiros formais podem ser classificados em dois grupos 

de indivíduos. Os que são excluídos involuntariamente e os que preferem pela exclusão do 

sistema financeiro, conforme relata Abel (2018), citado por Allen et al (2014). 

De acordo com Abel (2018), as barreiras para o acesso formal ao sistema financeiro, 

podem ser classificadas do lado da oferta e do lado da demanda, visão esta, que podem 

ocorrer em virtude da distância geográficas, da regulamentação bancária na exigência de 

documentação, da gama de disponibilidade de produtos e serviços. De outro lado, da 

demanda, as barreiras podem ocorrer devido à situação social, cultural e psicológica do 

indivíduo (ABEL, 2018). 

Já na barreira de custos, o banco mundial através do FINDEX (2017) indica que no 

globo terrestre ainda há um número expressivo de indivíduos excluídos financeiramente, que 

não possuem conta em virtude de acharem muito alto os custos de manutenção.  

No Brasil, este número é de cerca de 20%. Olhando do lado da oferta, verificando a 

barreira geográfica, 11% da população excluída do sistema financeiro formal do Brasil, não 
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possui conta devido à alegação que não existe uma instituição financeira formal disponível na 

área em que residem. (FINDEX, 2017). 

Estes últimos números demonstram a capilaridade conseguida pelo sistema financeiro 

formal, podendo ser um fator importante na melhoria da inclusão financeira. Contudo quando 

se observa esta demanda sob o ponto de vista de confiar na instituição bancária para abertura 

de uma conta bancária, os percentuais aumentam bastante, chegando a atingir 32% deste 

público, segundo relatório do FINDEX divulgado no ano de 2017. 

Com os dados levantados anteriormente, podemos entender que há um desafio para o 

sistema financeiro tradicional, ao mesmo tempo, que há um percentual considerável da 

população que não possui uma conta bancária, em virtude da capilaridade geográfica das 

instituições financeiras, esta mesma população indica que o custo de se manter uma conta 

bancária ainda é alto, considerando-se o perfil da população pobre dos países. 

 

3.4  INOVAÇÃO E INCLUSÃO FINANCEIRA. 

 

No ano de 2010, O G20 elaborou um guia com orientações de políticas e 

regulamentações para o estímulo da inovação dentro da indústria financeira, visando 

proporcionar a melhoria na inclusão financeira, por meio da diminuição de custos e facilitação 

à transposição de barreiras, que dificultam o incremento da inclusão financeira ao redor do 

mundo. De acordo com o relatório do G20, resultado do relatório final da reunião cúpula 

realizada em 2011, lista nove princípios básicos que devem ser seguidos pelos países, para a 

realização de uma inclusão financeira inovadora. Os princípios estão listados a seguir:  

 

i) Liderança  

ii) Diversidade  

iii) Inovação  

iv) Proteção  

v) Emponderamento  

vi) Cooperação  

vii) Conhecimento 

viii) Proporcionalidade  

ix) Framework  
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Na visão dos autores, Yawe e Prabhu (2015), a inovação na área financeira é um dos 

maiores drivers existentes para a inclusão financeira, sobretudo no tocante a poupança, meios 

de pagamentos, educação financeira e sistemas de internet banking. 

Ainda de acordo com os autores Yawe e Prabhu (2015), a inovação necessária a ser 

realizada e a extensão da mesma, muda de acordo com o país e vai de acordo com o grau de 

desenvolvimento, bem como, do tamanho do mesmo. Traduzindo esta informação para a 

situação do Brasil, a inovação que seja implantada com sucesso na região Sul ou Sudeste, 

necessariamente a mesma solução poderá não ter os mesmos efeitos nas regiões Nordeste ou 

Norte.  

De acordo com o instituto The Earth (2016), a inovação no sistema financeiro pode ser 

bem sucedida por meio da tecnologia e de novos sistemas financeiros, sendo possível formar 

uma grande parceira com os sistemas bancários existentes, ajudando na redução de custos 

para abertura e manutenção de uma conta bancária, bem como, possuir grande capacidade de 

ganhos em escala, oferecendo agilidade na interconexão de novos clientes. 

Em um nível mais básico é possível acessar serviços financeiros através de um celular. 

Serviços estes que podem ir além do simples acesso, a possuir uma conta bancária, passando 

por seguros, meios de pagamentos e os mais diversos serviços bancários (EARTH, 2016). 

De acordo com relatório da Global System for Mobile Communications - GSMA, 

intitulado Mobile Connectivity Index (2018), cerca de 300 milhões de pessoas em todo o 

mundo, utilizaram a internet pela primeira vez no ano de 2017, juntando-se ao total global de 

3,54 bilhões de pessoas já conectadas, significando atingir assim quase 50% da população 

mundial. O relatório indica ainda, que boa parte desta população possui apenas o celular como 

meio de acesso à internet. Deste modo, justifica o relatório, há o impulso na inclusão digital, 

em especial nos países emergentes. 

Ainda em 2018, a indústria do celular contribuiu com US$ 3,9 trilhões, o que equivale 

a 4,6% do PIB mundial apurado em 2018, segundo o relatório The State of Mobile Internet 

Connectivity (2019). Fazendo um comparativo com os tempos atuais, no ano de 2013, em 

todo o mundo, eram abertas 13 contas bancárias digitais por dia, em comparação a 2017, onde 

foram abertas 54 por dia. Em 2018, este número saltou para 90 contas diárias, totalizando 143 

milhões de novos usuários, com uma movimentação média de US$ 206 por mês.  

De acordo relatório da GSMA (2018), em processamento de dinheiro, foram          

US$ 1,3 bilhões realizados diariamente e, para simplesmente acessar o site da instituição 

financeira e consultar sua conta, sem a realização de transferência bancária, usando a internet 

ou um celular, apenas aproximadamente 25% da população mundial realizou esta operação 
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nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa. Estes números robustos indicam um caminho para 

a evolução da inclusão financeira.  

No Brasil, em 2017, apenas 1% da população brasileira, que possuem uma conta 

bancária formal, utilizou o celular para acessar o site de sua instituição bancária e realizar 

uma transferência de dinheiro, de acordo com o FINDEX (2017), mesmo o país possuindo   

quase 80% de sua população com posse de uma conta bancária em uma instituição financeira. 

De acordo com estudo realizado pelo Instituto The Earth, em 2015, através da internet, 

do uso da banda larga e por meio de celulares, utilizando a infraestrutura e a tecnologia, 

pessoas que vivem na pobreza, podem melhorar sua situação econômica acessando serviços 

financeiros que podem ajudar a melhorar a sua vida dando mais segurança e bem-estar.  

No sentido da tecnologia e inovação, os autores Vasiljeva e Lukanova (2016), 

explanam que a inovação e a tecnologia estão modificando a forma como os usuários 

entendem e utilizam os serviços financeiros, ganhando grande importância na indústria 

financeira. Segundo estudo do instituto The Earth (2015), a capacidade de crescimento 

econômico possui enorme potencial em países emergentes através da inovação e do uso de 

novas tecnologias. 

Um dos maiores casos de sucesso na utilização de operação financeira via celular é o 

M – Pesa, lançado no país africano do Quênia, em 2007. Operado pela empresa Vodafone, 

que permitiu acesso ao sistema financeiro formal para mais de 15 milhões de pessoas; se 

expandindo para outros países como o Egito, Índia, Romênia e Tanzânia (EARTH, 2015). 

Ensinam Vasiljeva e Lukanova (2016), que a internet e o serviço de internet banking, 

estão se tornando o principal ponto de contato entre as instituições financeiras e os clientes, 

em virtude de sua simplicidade, transparência e alta conveniência.  

Neste sentido, surgem às empresas de tecnologia em serviços financeiros, as chamadas 

Fintechs (financial technology), que por meio de inovação fornecem serviços ágeis e mais 

eficientes a custos mais baratos com alta capacidade de ganho de escala. Estas empresas não 

possuem agências físicas, utilizando o ambiente de internet e softwares em dispositivos 

móveis, utilizando algoritmos mais avançados, que permitem análises de dados de clientes de 

forma mais rápida.  

No Brasil, norteado pelos princípios do G20, o BACEN vem implementando em 2020 

uma série de inovações tecnológicas visando provocar mais eficiência e concorrência no 

sistema bancário convencional, como o Open Banking (previsto para implantação no início de 

novembro de 2020) e o PIX (previsto para 30 de novembro de 2020), que estimulam a 
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concorrência e atuam para a diminuição do custo de transações, tornando mais acessível a 

posse e uso de uma conta bancária em uma instituição financeira.  

O Open Banking no país, que irá proporcionar a descentralização dos dados bancários 

dos clientes e instituições financeiras, permitindo o compartilhamento de dados para todas as 

instituições financeiras reguladas pelo BACEN que utilizarem e tiverem autorização para 

trabalhar com a integração do sistema financeiro, de acordo com a regulamentação nº 4.032 

do BACEN. Segundo Mansfield-Devine (2016), a entrada de novos participantes e 

concorrentes no sistema financeiro, como as fintechs, estimulando a competitividade e tendo 

como consequência uma melhor oferta de serviços e produtos, com custos mais baratos por 

meio da inovação. 

Na prática, isto causará uma revolução no mercado de serviços financeiros, pois o 

cliente sendo “dono” de seus dados poderá utilizar a melhor opção e melhor taxa existente no 

mercado, eliminando a necessidade de intermediários para a realização de pagamentos. Esta 

solução teve a sua implantação iniciada no Reino Unido em 2018, servindo de referência para 

o BACEN.  

O segundo item de inovação em implantação pelo BACEN, o PIX, atua 

especificamente no meio de pagamentos e transferências bancárias, buscando diminuir o custo 

de transações financeiras. Ele possibilita a efetivação de transações de forma instantânea e 

barata, com disponibilidade vinte e quatro horas por dia, incluindo os finais de semana e 

feriados. Em termos práticos, o BACEN busca estimular através desta nova plataforma de 

pagamentos, o surgimento de novos modelos de negócios, redução sensível nos custos de 

operações e maior eficiência das instituições financeiras (BACEN, 2020). De acordo com os 

benefícios e custos oferecidos pelo PIX, listados anteriormente, os meios tradicionais de 

pagamentos e transferência eletrônica de fundos monetários, como os boletos, o TED, o DOC 

e até cartões de créditos, tendem a desaparecer do mercado perdendo relevância.  

Por meio destas inovações, e do trabalho contínuo com implantação de regulação e de 

tecnologia, o BACEN procura estimular a livre concorrência com a entrada de novos 

participantes, incentivando de forma indireta que as grandes instituições promovam melhorias 

em seus sistemas tecnológicos e revisitem seus custos e taxas de produtos e serviços 

possibilitando, todavia, a transposição de barreiras e melhoria na inclusão financeira. Estas 

duas inovações prometem revolucionar o mercado financeiro com ganho de eficiência e 

melhoria sensível nos custos, podendo trazer uma evolução bastante significativa no grau de 

inclusão financeira no país. 
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3.5 INDICADORES DE INCLUSÃO FINANCEIRA  

 

A inserção da população formalmente excluída do sistema financeiro tornou-se uma 

meta importante para países em todos os continentes. Em face disto, academia e organizações 

sociais torna-se vital mensurar e buscar entendimento de como melhorar a inclusão financeira 

dos países e da população, para que se estabeleça um comparativo entre as nações, e se 

determine as políticas públicas adequadas a cada região e/ou país.  

A inclusão financeira pode ser medida de acordo com dois tipos de categoria, o 

primeiro baseado no lado da demanda, ou seja, medido de acordo com o uso da população e 

necessidade de serviços financeiros, como a utilização de uma conta formal, a utilização de 

crédito ou poupança de dinheiro em uma instituição formal. A segunda categoria pode ser 

medida pelo lado da oferta, ou seja, do lado das instituições bancárias que fornecem os 

serviços financeiros à população. Como por exemplo, o número de terminais de caixa 

eletrônicos e números de agências bancárias, número de contas bancárias e montantes de 

liquidez do sistema financeiro; sendo os indicadores mais comuns utilizados nos trabalhos de 

pesquisa de inclusão financeira. 

Segundo Demirguc-Kunt e Klaper (2013), olhando o lado da demanda, é possível 

através dos indicadores criados pelo Global FINDEX, mensurar e comparar o grau de 

inclusão financeira de uma população ou país. Para o FINDEX, é possível analisar como as 

pessoas utilizam e estão inseridas em um sistema financeiro formal, por meio de quatro itens 

distintos de indicadores financeiros: formal account, formal saving, formal credit e insurance 

products. 

Este grupo analisa e valida como as pessoas conseguem empréstimos ou guardam 

dinheiro, realizam pagamentos de suas contas de consumo (energia, água, telefone) e como 

elas conseguem serem suportadas em meio a desastres e casos de emergência, como 

fenômenos da natureza (enchentes, furacões, tufões) e pandemias, por exemplo. Lançado pelo 

Banco Mundial em 2011, o conjunto de indicadores The Global Financial Inclusion (The 

Global Findex ou FINDEX) utiliza um questionário para analisar como as pessoas através de 

148 países fazem uso dos sistemas financeiros. Os dados são coletados por meio de 

entrevistas, de forma randômica, com mais de 150.000 adultos maiores de 15 anos, cobrindo 

todo globo terrestre (JUKAN; SOFTIC, 2016).  

Este estudo é realizado a cada três anos, ocorrendo a sua última edição em 2017, onde 

se verificou que aproximadamente 70% da população mundial já possuíam uma conta 

bancária.  
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De acordo com o Banco Mundial, no Brasil este número chega a 80. O questionário 

contendo as perguntas realizadas nas entrevistas está apresentando na seção de ANEXO I. Por 

meio deste questionário, é possível mensurar o índice de inclusão financeira de uma região ou 

país a três dimensões: 

 

i) Se o indivíduo possui conta bancária em uma instituição financeira formal,  

ii) Se o indivíduo realiza poupança ou guarda dinheiro nesta instituição e 

iii) Se o cliente realizou uma operação formal de crédito (FINDEX, 2017). 

 

O levantamento avalia os dados em um período de doze meses, a cada pesquisa. Em 

face de sua extensão e capilaridade, este questionário se tornou uma ferramenta importante de 

apoio para pesquisas e de ajuda na mensuração de políticas e ações governamentais, no 

mundo inteiro. Uma lista de questões aplicadas no questionário estará disponível no   

ANEXO I deste trabalho. 

 

3.6 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCLUSÃO FINANCEIRA NO BRASIL  

 

No Kenya, Wang´oo (2008) verificou que há uma correlação positiva entre a inclusão 

financeira e o desenvolvimento econômico, em seu estudo realizado entre os anos de 2005 a 

2011.  Na Ásia, Van e Linh (2017), avaliou esta relação de impacto da inclusão financeira no 

desenvolvimento econômico através de 23 países, entre os anos de 2010 e 2015.  Na Nigéria, 

Okoye et. Al (2017), investigou a inclusão financeira como estratégia de crescimento e 

desenvolvimento econômico, entre os anos de 1986 e 2015, em seu trabalho quantitativo. 

Estudos estes, que provaram uma relação positiva entre a inclusão financeira e o 

desenvolvimento econômico. 

Possuindo uma das economias de maior destaque entre os países emergentes, o Brasil 

possui características distintas em relação aos países mencionados nos estudos anteriores, seja 

de geografia, população e renda. Seu nível de desenvolvimento, vide exposto anteriormente, 

manteve um crescimento de IDH ao mesmo tempo, que o PIB e o PIB per capita, tiveram 

oscilação durante o mesmo período de mensuração, análise realizada entre os anos de 2010 a 

2017.  

Internamente, o Brasil possui várias características que se modificam de acordo com a 

região do país, seja em termos de população, renda, clima, educação; de acordo com o estado 

ou indicador que se deseja ser verificado. Iniciando pela sua extensão, o país conta com uma 
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relevante dimensão territorial, possuindo 6,4% de área da extensão territorial mundial, com 

8,5 milhões de km²; ocupando o posto de quinto maior país em extensão territorial do mundo.  

De acordo com o IBGE, em relatório estatístico divulgado em 2018, o país possui uma 

população com cerca de 209.469 milhões de habitantes e, uma densidade demográfica da 

ordem de 24,4 habitantes por km². População e territórios amplos sinalizam enormes desafios 

para o governo federal, sobretudo no tocante ao suporte e a infraestrutura governamental 

visando propiciar de forma adequada: educação, saúde, emprego, renda e desenvolvimento.  

Deste modo, a inclusão financeira possui um papel fundamental no país, sobretudo na 

melhoria das condições de vida e de bem-estar da população. A partir de 2010, conforme 

explanado anteriormente, o BACEN incluiu em sua agenda estratégica a "promoção da 

inclusão financeira”, como sendo um dos principais pilares de sua estratégia e missão 

institucional, de acordo com a RIF (2010). Deste modo, neste mesmo ano, foi publicado o 

primeiro Relatório de Inclusão Financeira (RIF), com foco inicial em microcrédito e em micro 

finanças. A partir de 2015, a RIF passou a se chamar Relatório de Cidadania Financeira 

(RCF), com a divulgação de dados dos anos de 2015 a 2017.  

Esta nova definição do BACEN (2020), indica a cidadania financeira como o exercício 

de direitos e deveres que permite ao cidadão gerenciar bem seus recursos financeiros. Como 

destaque desta nova visão de inclusão financeira, o BACEN fornece números importantes 

com relação à inclusão financeira no Brasil, como as de pontos de atendimentos, onde 

demonstra que de cada 05 municípios, 02 ainda não possuem pelo menos um ponto de 

atendimento físico, que se traduz por uma agência bancária – um terminal de autoatendimento 

(ATM), um POS ou um correspondente bancário, com tendência de queda. Demonstra assim, 

que 2.328 cidades, a população ainda precisa se deslocar a outro município para poder realizar 

operações bancárias, como as de saques e empréstimos bancários.  

Esta ausência de presença física de bancos contribui para o aumento das barreiras para 

o desenvolvimento da inclusão financeira. De outro modo, de acordo com o RCF (2017), em 

uma análise da utilização de uso de sistemas financeiros por meios digitais indicam que as 

transações bancárias por smartphones e PDAs aumentaram 19%, ao passo que 86,5% dos 

brasileiros possuem uma conta bancária, e em relação aos pontos de atendimentos, 6,9% dos 

municípios são atendidos por correspondentes e 45,5% eram atendidos por pelo menos uma 

cooperativa.  

Observando-se a inclusão financeira do lado da demanda, os autores Jukan e Softic 

(2016), ensinam que ela pode ser mensurada em cada país de acordo com os requisitos a 

seguir: 
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i) Posse formal de uma conta bancária;  

ii) Poupança formal em uma instituição financeira;  

iii) Empréstimos formais; 

iv) Utilização de cartão de crédito;  

v) Uso para o envio ou o recebimento via internet ou conta móvel; 

 

Segundo o FINDEX (2017), olhando a inclusão financeira sob o ponto de vista do lado 

da demanda, a posse de uma conta bancária evoluiu na última medição, de 68% para 70%, 

nesta mesma linha o percentual de indivíduos que indicam que realizaram algum tipo de 

poupança nos últimos 12 meses em uma instituição financeira formal, passou de 12% para 

14%.  

Já nas operações de crédito, diminuiu este percentual de 12% em 2015, daqueles que 

possuem algum tipo de relacionamento para 9% em 2017. Já na utilização de cartão de débito, 

seja em ATMs ou POS, este número ficou estável em 59%, entre os anos de 2014 e 2017. No 

tocante ao uso de uma conta móvel para a movimentação de suas posses bancárias, apenas 1% 

da população que tem uma conta bancária, indicam que a realizaram, conforme indicado na 

tabela 3.  

Na visão do BACEN, conforme divulgado no RCF (2018), o percentual da população 

bancarizada situa-se em 86,5%. Esta diferença ocorre em virtude de considerar em seu 

relatório contas ativas e inativas, enquanto o FINDEX considera a utilização da conta nos 

últimos 12 meses da pesquisa. Uma boa parte destas contas bancárias participa do programa 

“Bolsa Família”, instituído pelo governo federal, como renda social para a população carente. 

 

Tabela 3: Indicadores de Inclusão Financeira Lado Demanda – Ano 2011/2017 

  2011 2014 2017 

Conta formal 56% 68% 70% 

Formal poupança 10% 12% 14% 

Empréstimo formal 6% 12% 9% 

Cartão de Débito 41% 59% 59% 

Uso de conta móvel NA 0% 1% 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor a partir dos dados FINDEX e FMI. 

Verificando a situação da inclusão financeira do lado da oferta, ou seja, de acordo com 

os números fornecidos pelas instituições financeiras, os dois indicadores mais amplamente 

utilizados pela academia referem-se à quantidade de caixas eletrônicos disponíveis e o 
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número de agências bancárias. Na visão de Gordon (2017), se junta a estes dois indicadores, a 

quantidade de caixas eletrônicos, vide exposto a seguir: 

 

i) Quantidade de ATM´s (por 100.000 adultos)  

ii) Quantidade de agências bancárias (por 100.000 adultos) 

iii) Número de contas bancárias (por 1.000 adultos) 

 

Analisando os dados do FINDEX e do BACEN, entre os anos de 2011 a 2018, 

verifica-se que o total de caixas eletrônicos e de agências bancárias vem diminuindo a cada 

ano, que pode ser provocado pelas buscas das instituições financeiras formais na diminuição 

de custos operacionais, desativando unidades onde a relação receitas x despesas é deficitária. 

Isto também poderia demonstrar um decréscimo na utilização de dinheiro físico nas operações 

diárias, como a utilização de pagamentos de contas via internet, além da evolução dos 

sistemas de internet banking e do crescimento dos bancos digitais.  

Ao mesmo tempo em que a quantidade de terminais e pontos de atendimentos físicos 

diminui, o percentual da população que possui uma conta formal aumenta, o que pode ter sido 

impulsionado pelo aumento da inclusão dos programas sociais. Entre os anos de 2014 a 2018, 

a quantidade de terminais de caixa eletrônicos (por 100.000 adultos) caiu de 118,08 para 104, 

79, ao passo que a quantidade de agências bancárias (por 100.000 adultos) diminui de 21,26 

para 18,99, de acordo com a tabela 4. 

 

Tabela 4: Indicadores de Inclusão Financeira Lado da Oferta – Ano 2011/2018 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(ATM´s) 116,44 115,5 118,59 118,08 115,11 112,22 107,96 104,79 

Agências bancárias 19,21 20,43 20,56 21,26 20,88 20,36 19,52 18,99 

Fonte: Tabela produzida pelo autor a partir dos dados FINDEX e FMI. 

 

O BACEN indica através do RCIF (2018), que as transações por meios não presenciais 

(home office banking, call centers, smartphones e PDA’s) representaram um aumento de 20% 

entre os anos de 2015 a 2016, e de 2016 a 2017, na ordem de 21%, representando 66% de 

todas as transações realizadas. No tocante aos indicadores sociais, analisando o índice de 

desigualdade social, representando pelo coeficiente de GINI, que é utilizado pela ONU para 

mensurar o equilíbrio entre os mais pobres e os mais ricos, utiliza uma escala variando entre 0 

e 1, onde esta análise do coeficiente de GINI demonstra que quanto mais próximo o indicador 
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de 0, melhor será a distribuição de renda. De acordo com o Banco Mundial, relatado em 2019, 

quanto mais próximo o valor se aproxima de 100, pior será a distribuição de renda.  

Realizando uma análise entre os anos de 2011-2018, com base nos dados fornecidos 

pelo banco mundial, foi verificado que de acordo com os números disponíveis, este indicador 

praticamente permanece estável. Pode ser visto na tabela 5 a evolução constante, contudo 

tímida no tocante aos países das economias mais desenvolvidas, indicando que o Brasil ainda 

possui grande desigualdade na distribuição de renda. 

 

Tabela 5: Brasil – Índice GINI 

Anos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

         

Brasil 52,9 53,5 52,8 52,1 51,9 53,3 53,3 53,9 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do banco mundial. 

 

Com relação à medição de desenvolvimento econômico, o índice de desenvolvimento 

humano (IDH), que foi planejado pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento 

(PNUD), em conjunto com os pesquisadores, o indiano Amartya Sene e o paquistanês 

Mahbub ulhaq, sustentado por três itens básicos: saúde, educação e renda, (PNUD, 2018). Na 

visão de Amartya e Mahbud, citado por Schaffer (2008), só há desenvolvimento quando os 

benefícios do crescimento servem para ampliar as capacidades humanas.  

Este indicador é mensurado em três dimensões, ajudando a estabelecer um padrão 

comparativo global. Sendo um índice numérico que varia de 0 a 1, ele indica que quanto mais 

próximo de 1 (um) melhor é o desenvolvimento daquela sociedade. Quanto mais próximo de 

zero, pior será o desempenho (PNUD, 2018). O Brasil vem conseguindo evoluir, tomando-se 

em análise desde o ano de 2010 até o ano de 2017, passando de 0,727 para 0,759, conforme 

indicado na tabela 6. 

 

Tabela 6: Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – 2010-2017 

Anos Rank 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

Brasil 79 0,727 0,736 0,752 0,757 0,758 0,759 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do PNUD, (2018). 
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Na última medição realizada pelo PNUD (2018), o Brasil apresentou-se na posição de 

número 79 do ranking mundial, mostrando pouca evolução no IDH em relação aos países 

desenvolvidos e, indicando que há ainda um longo caminho a ser realizado, em um país com 

números superlativos de população e área territorial. Demonstrado no gráfico 1, a evolução do 

IDH do Brasil, de acordo com os números da tabela 6.  

Embora o IDH brasileiro esteja abaixo dos países mais desenvolvidos, ele apresenta 

uma evolução positiva em relação aos dados referentes à América Latina e ao Caribe, bem 

como, em relação à média mundial, conforme demonstrado no gráfico 2.   

O IDH é utilizado em muitas pesquisas como indexador do desenvolvimento 

econômico. Como ele leva em consideração o bem estar do indivíduo, como a capacidade de 

levar uma vida longa e saudável, através da expectativa de vida ao nascer; a capacidade de 

adquirir conhecimento, verificado pela média de anos de escolaridade e anos de estudo; e a 

capacidade de alcançar um padrão de vida decente, medido pela renda nacional per capita; 

permite uma visão mais completa do desenvolvimento econômico de cada população (UNDP, 

2018). De acordo com Neri (2019), o progresso dos países precisa ser entendido além dos 

indicadores econômicos, como também em outras dimensões da experiência humana.  

 

       Gráfico 1: Índice de desenvolvimento humano – IDH Brasil 

 

       Fonte: autor. Dados Banco Mundial (2018) 

 

Segundo Machado et al (2015), para a melhoria dos indicadores sociais, as atividades 

de negócios são primordiais em economias emergentes, tanto para o crescimento econômico 

quanto para o desenvolvimento. No gráfico2, estão demonstrados os valores e evolução do 

PIB, PIB per capita, fluxo de capital, trade de exportações, observa-se certa instabilidade entre 

os anos de 2010 e 2017.  
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    Gráfico 2: Índice de Desenvolvimento Humano – 2004 a 2017 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor através de dados do UNDP (2019). 

 

De acordo com o gráfico6, o produto interno bruto (PIB) apresentou forte recessão 

entre os anos de 2014 e 2015, passando de US$ 2, 417 trilhões em 2014 para US$ 1,801 

trilhões em 2015, e começando a se recuperar em 2017, vide demonstrado na tabela 7, com  

dados e  números coletados a partir do banco mundial e do FMI (2019). 

Acompanhando este mesmo desempenho de oscilação, a renda per capita, em termos 

percentuais ao PIB, saiu de um resultado positivo de crescimento em 6,52% no ano de 2010, 

para apresentar uma queda percentual entre os anos de 2014 a 2016 em oscilação, chegando 

ao resultado de 2017, com o percentual de recuperação de 0,51%.  

Observa-se nestes dois indicadores, que não há uma linearidade, positiva ou negativa, 

pois ao passo que o PIB aumentou em 2011 em relação a 2010, o PIB per capita sofreu uma 

redução da ordem de 50%.  Já na análise de 2012 a 2013, o PIB praticamente permaneceu 

estável, ao passo que a renda per capita aumentou em cerca de 100%.  

A inflação que iniciou a série histórica de 2010 em 5% atingiu o seu maior patamar 

nos anos de maior recessão econômica, entre 2015 e 2016, e chegando a 3% em 2017.   

A estabilidade da inflação é fundamental para o mercado interno, diminuindo a taxa de 

juros básica para o mercado, barateando o custo do dinheiro e incentivando assim o 

investimento.  No tocante às exportações totais, em análise percentual ao PIB, vêm 

apresentando crescimento constante, significando atualmente 12,52% em relação ao PIB, 

como pode ser verificado na tabela 7. 
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Tabela 7: Indicadores Econômicos do Brasil – 2010 a 2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PIB em US$ trilhões 2, 208 2, 612 2, 459 2, 464 2, 417 1, 801 1, 796 2, 053 

PIB per capita em % 6,52 3,03 1,01 2,11 -0,35 -4,35 -4,07 0,51 

Inflação % 5% 7% 5% 6% 2% 9% 9% 3% 

Exportação % PIB 10,87 11,58 11,88 11,74 11,01 12,9 12,47 12,52 

Fonte: Tabela produzida pelo autor através dos dados do banco mundial. 

 

O comportamento dos indicadores de renda per capita, inflação e volume total de 

exportações, está demonstrado no gráfico 4. 

Analisando o IDH, que apresentou evolução constante desde o ano de 2010 até o ano 

de 2017, e os dados macroeconômicos observados na tabela 7, verificamos o fenômeno que 

mesmo caindo o PIB e a renda per capita, o IDH evoluiu, o que sucinta a necessidade de uma 

análise mais apurada para entender como ocorre esta relação.  

  

             Gráfico 3: Evolução do PIB entre os anos de 2010 a 2017 

 

 

Fonte:  Gráfico produzido pelo autor através dos dados do Banco Mundial (2018) 

 

O PIB per capita apresentou grande oscilação, desde 2010, apresentando queda 

significativa em relação ao PIB, indicando que a divisão de renda no Brasil continua muito 

desigual, mesmo com a inflação praticamente estável, apresentando oscilação de até 2%, o 

que indica um cenário de estabilidade. 
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            Gráfico 4: Renda Per Capita, Inflação e Exportações em % do PIB.  

 

           Fonte: Elaborado pelo autor dados banco mundial e FMI. 

 

3.7 SISTEMA BANCÁRIO NO BRASIL 

 

Importante para a garantia do desenvolvimento econômico, a estabilidade do sistema 

financeiro é premissa para que a inclusão financeira possa ganhar força na economia.  

De acordo com Paula, Oreiro e Basílio (2013), o setor bancário brasileiro é o maior e o 

mais complexo da América Latina, principalmente devido ao sistema brasileiro de 

pagamentos SBP, que integra todas as instituições financeiras ao BACEN na realização de 

operações de transferência de recursos, seja entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas, 

garantindo baixo risco e estabilidade. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos 

(FEBRABAN), a mesma forma que garante transferência eletrônica de forma segura, rápida e 

econômica, possui fluxo estável Para análise macro do setor bancário serão utilizados os 

indicadores de capital bancário para ativos, depósitos bancários (%PIB) e crédito ao setor 

privado (% PIB). Conforme demonstrado no gráfico 8, estes indicadores vêm demonstrando 

evolução nos últimos anos, mostrando a solidez do sistema financeiro brasileiro.   

De acordo com o BACEN, no Sistema Financeiro Nacional (SFN), possuem 

atualmente 258 instituições financeiras, entre bancos comerciais, cooperativas financeiras, 

administradoras de consórcios. O departamento de Operações Bancárias e de Sistemas de 

pagamentos (DEBAN) é atualizado diariamente, trazendo a informação real de todas as 

instituições e sucursais. 
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Todas estas instituições são interligadas ao SBP, garantido transparência em tempo 

real para usuários e instituições. Em 2017, estas instituições somavam 283.596 pontos de 

atendimento, permitindo assim, cobertura de quase 100% dos municípios brasileiros.  

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), em 2017 foram 

realizadas no país cerca de R$ 3,1 trilhões de operações de crédito, com 153,7 milhões de 

consumidores ativos, onde os bancos lucraram R$ 82,9 bilhões e, juntos possuem um 

patrimônio líquido de R$ 595,6 bilhões. 

 

Gráfico 5: Desenvolvimento do setor Financeiro – 2010 a 2017 

 

             Fonte: Elaborado pelo autor com dados do banco mundial e FMI. 

 

 

3.8  O SISTEMA BANCÁRIO E A INCLUSÃO FINANCEIRA 

 

Conforme pesquisas anteriores, realizadas ao redor do mundo, o sistema financeiro 

possui papel fundamental no desenvolvimento da inclusão financeira, atuando como fator 

determinante neste sentido.  

De acordo com Sarma (2008), o sistema financeiro e bancário fornecem indicadores 

determinantes para a inclusão financeira, como o número de contas bancárias (por 1.000 

adultos), número de agências bancárias por (100.000 adultos), Crédito ao setor interno 

(%GDP) e Depósito de poupança bancária (%GDP). Por meio destes indicadores é possível 

verificar e analisar o grau de inclusão financeira de um determinado país, conforme estudo de 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Capital bancário para ativos Depósitos bancários em relação

Crédito ao setor privado



45 

 

Wangoo´s (2008), que os utilizou como variáveis independentes em correlação estatística com 

a variável de desenvolvimento econômico, dependente IDH. 

No Brasil, em análise dos dados do Banco Mundial (2017) a respeito destes 

determinantes, observa-se que cerca de 1/3 da população brasileira, possui uma conta 

bancária, o que significa que de cada três brasileiros um ainda não possui conta em uma 

instituição financeira formal. Este número passou de 535,164 (por 1.000 adultos) em 2010, 

chegando a 619,664 em 2014, oscilando para 577,784 em 2016, e retomando a rota de 

crescimento para 658,333 em 2017.  Em relação ao número de agências bancárias, entre os 

anos de 2004 e 2017, o total de agências bancárias (por 100.000 adultos) foi de 18,86, 

passando em seu melhor número em 2014 em um total de 21,3, caindo para 19,3 no ano de 

2017.  

No tocante ao fornecimento de crédito e depósitos, a análise realizada com os dados 

brasileiros, que indicam uma maior disponibilidade crédito para a economia. De acordo com o 

relatório da FEBRABAN (2018), foram realizadas em 2018 operações de crédito da ordem de 

R$ 3,3 trilhões de reais, com aumento real de 5,5% em relação ao ano anterior. No tocante ao 

relacionamento bancário, o relatório informa que há cerca de 158,4 milhões de clientes que 

possuem relacionamento bancário ativo.  

Neste mesmo relatório, a FEBRABAN (2018), informa que os bancos possuem 

patrimônio líquido da ordem de R$ 637,1 bilhões de reais, com um retorno sobre o patrimônio 

líquido da ordem de 14,6%. Dados estes que indicam a robustez do sistema financeiro 

brasileiro, o que pode fornecer o suporte necessário para melhoria da inclusão financeira no 

país, embora os 05 maiores bancos concentrem boa parte do patrimônio líquido, o estímulo do 

BACEN com a inovação de novas soluções tecnológicas, devem atuar e favorecer a inclusão 

financeira no país. Assim, o papel do sistema bancário além de prover uma estabilidade, 

também permeia melhorar o rápido acesso e simples a serviços financeiros a família e pessoas 

físicas de um modo geral.  

Como justifica Gordon (2017), em seu estudo de inclusão financeira na Nigéria: 

 

A inclusão financeira total implica em oferecer a cada família com acesso a 

um ramo de finanças formais serviços incluindo o seguinte, entre outros: 

Banco contas; Poupança; Seguro; Pagamentos / remessas; Crédito acessível; 

Aconselhamento financeiro. (tradução livre). 

 

Como reforçam os autores Bisht e Mishra (2016), os serviços financeiros possuem 

papel fundamental para o crescimento e desenvolvimento econômico, pois permitem reduzir a 
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vulnerabilidade dos pobres possibilitando que as pessoas vislumbrem caminhos para sair da 

linha de pobreza.  Não é possível fornecer e dar suporte para a evolução da inclusão 

financeira, e consequente desenvolvimento econômico, sem um sistema financeiro estável e 

desenvolvido. 
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA. 

 

A presente pesquisa busca investigar o relacionamento entre a inclusão financeira e o 

desenvolvimento econômico no Brasil, por meio da correlação estatística e a sua relação de 

causalidade. Atualmente, não existem muitos estudos que tratem sobre a relação deste tema 

no Brasil, devendo nossa pesquisa contribuir com as bases atuais de forma original, 

ampliando o conhecimento de base científica, como ensina Kothari (2004). 

Na visão de Mussi (2019), o pesquisador deve escolher o método adequado à produção 

do saber científico na busca da compreensão e exploração dos fenômenos cotidianos. Deste 

modo, a presente pesquisa embora estude fenômenos sociais complexos, como a inclusão 

financeira e o desenvolvimento econômico, procura entender este relacionamento por meio de 

processos e métodos estatísticos, analisando o tema de forma quantitativa, utilizando ao longo 

do trabalho uma visão exploratória a respeito do tema. 

De acordo com Creswell (2003), o projeto de pesquisa deve constituir um roteiro, 

indicando a amostra desejada a ser coletada e, analisada, informar as variáveis e realizar o 

instrumento de análise. Para a presente dissertação, foi realizado dois passos distintos, em 

primeiro momento selecionado os tópicos e materiais mais relevantes, formatando a partir de 

banco de dados digitais, periódicos científicos, livros e dissertações sobre o tema proposto, 

além da utilização de dados secundários dos principais bancos de dados mundiais de domínio 

público, como o FMI, Banco Mundial, OCDE, IBGE, BACEN. 

Após a coleta de dados, as informações foram estratificadas em um banco de dados 

próprio do projeto, procedendo com o tratamento de dados, a fim de aplicá-los na pesquisa 

oficial (VAN; LINH, 2019).  

Para tratamento e análise dos dados, foram utilizados métodos estatísticos de 

correlação e regressão linear múltipla, indicando a correlação linear entre as variáveis 

dependentes e independentes do estudo, classificando os valores encontrados entre -1 e +1. 

Quanto mais próximo de +1, a correlação mostra mais forte a relação, ao passo que quanto 

mais próximo de -1, mais fraca é a relação. Caso a indicação de correlação seja 0, esta 

situação indica que não existe relação entre as variáveis (SEWARD; DOANE, 2014). 

Foram utilizados softwares computacionais, para a confecção de planilhas, gráficos e 

tratamentos - modelagem estatística, por meio da técnica de estatística descritiva. 

Definido como instrumento de pesquisa, a investigação do fenômeno inclusão 

financeira e se ele impacta positivamente o desenvolvimento econômico de um país, sob o 

contexto brasileiro.  
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Para elemento de variável dependente, foi utilizada a proxy de índice de 

desenvolvimento humano (IDH), que se realiza como um dos índices mais utilizados no meio 

acadêmico, (WANG’OO, 2008, p. 35) citado por Van e Linh (2019). 

Para as variáveis independentes, selecionamos seis variáveis como proxy da inclusão 

financeira, conforme estudo realizados por Van e Linh (2019) e Wang´oo (2008). 

 Números de agências bancárias,  

 Número de terminais de caixa eletrônico,  

 Crédito fornecido ao setor privado,  

 Moeda ampla em % ao PIB,  

 Quantidade de contas bancárias existente no país, 

 Crédito bancário depositado em % ao PIB. 

O objetivo dos testes é verificar a correlação entre as variáveis independentes e uma 

variável dependente, validando quais variáveis independentes possuem significância 

estatística em seu relacionamento, provocando um incremento percentual na variável 

dependente. 

 

4.1 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para o projeto de pesquisa, o procedimento foi realizado através da coleta de dados 

secundários, obtidos a partir de sites de órgãos internacionais, como o Unites Nations 

Development Program (UNDP), além do FMI e do Banco Mundial, por um período de 

observações de 14 anos, compreendendo os anos de 2004 ao ano de 2017, sendo consideradas 

assim, em virtude dos dados disponíveis para todas as sete variáveis utilizadas no projeto, 

prazo e orçamento do projeto. Do lado da inclusão financeira, utilizamos como proxy 06 

indicadores do lado da oferta, comumente utilizados em pesquisas acadêmicas, como nos 

estudos de Wang´oo (2008), e dos autores Van e Linh (2019).  

Os dados das variáveis independentes foram selecionados a partir dos sites e coletadas 

com o código correspondente do banco mundial e do FMI, visando construir assim 

documento padronizado para que possa ser consultado e melhorado em outros estudos 

acadêmicos a respeito do tema em estudos futuros. A tabela com as variáveis selecionadas 

indicando a descrição detalhada de cada uma das mesmas encontra-se listadas no quadro 1.   
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Quadro 1 – Variáveis independentes da inclusão financeira 

Código Variável Definição 

GFDD. AI. 01 Contas correntes Quantidade de contas 

bancárias por 1.000(adultos), 

existente em instituições 

financeiras formais no país. 

GFDD. AI. 02 Agências bancárias Indica a quantidade de 

agências bancárias por 

100.000 adultos, existentes 

no país. 

FB. ATM. TOTL. P5 Terminais de 

autoatendimento 

Demonstra o número de 

terminais de autoatendimento 

existentes no país por 

100.000 adultos 

GFDD. SI. 04 Depósitos em instituições 

financeiras 

Indica a soma total de 

depósitos realizados em 

dinheiro, existentes em 

instituições financeiras no 

país. 

FS.AST. PRVT. GD. ZS Empréstimo ao setor privado Crédito interno ao setor 

privado, incluindo todos os 

empréstimos as empresas, 

famílias e empresas 

existentes no país em um 

período de 12 meses. 

FM.LBL. BMNY. GD. ZS Dinheiro em circulação na 

economia 

Moeda ampla em termos 

percentual do PIB, que 

contempla o total de moeda 

física em circulação na 

economia do país. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como variável independente, para estimativa do relacionamento do desenvolvimento 

econômico e da inclusão financeira, foi escolhida como base nos estudos acadêmicos, o índice 

de desenvolvimento humano (IDH), como proxy, conforme já listado no presente projeto. 

 

4.2 PROCEDIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A fim de verificar se as variáveis escolhidas para o projeto possuem o nível de 

relacionamento e significância necessários, foi realizado o procedimento com métodos e 

estudos estatísticos buscando a validação das mesmas. A análise foi iniciada com a correlação 

de Pearson, a seguir aplicado o método de regressão linear múltipla, tendo em vista 

investigarmos o relacionamento em mais de 02 variáveis. Para a verificação de significância 

estatística foi utilizada a técnica de análise de variância (ANOVA). 

 

4.3 ANÁLISES DE CORRELAÇÃO LINEAR 

             

A análise de correlação linear é realizada por meio do coeficiente de correlação de 

Pearson (r), conforme indica Seward e Doane (2014), cuja análise é utilizada para medir o 

relacionamento entre duas variáveis quantitativas, possuindo o valor numérico de apuração 

compreendido entre -1 e +1, sendo de caráter adimensional. 

 Quando o valor numérico de r for igual a 1 a análise revela que ele possui uma 

correlação perfeita positiva entre as variáveis. Em uma relação direta. Se uma variável 

aumenta, a outra variável também irá aumentar na mesma proporção. Quando o valor 

numérico de r for -1 importa dizer que estas variáveis possuem correlação negativa perfeita. 

Assim, se uma variável aumenta a outra diminui em sentido inverso na mesma proporção.  

Quando o valor numérico de r for igual a 0, significa que as variáveis não dependem 

linearmente em relação uma à outra. Ou seja, possuem relacionamento não linear. Se uma 

variável incrementa ou diminui, não afetará o comportamento da outra variável. Assim, 

podemos verificar a força ou o grau que duas variáveis podem variar conjuntamente.  

Segundo McGuigan, Moyer e Harris (2016), na correlação linear não são necessários 

especificar se a variável é dependente ou independente. Deste modo, baseado nas variáveis 

independentes indicadas, e na variável dependente, foi realizada uma análise de correlação 

para verificação do grau de relacionamento entre as seis variáveis independentes da inclusão 

financeira, com a variável dependente de desenvolvimento econômico (IDH).  
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Após análise, foi verificado que apenas a variável ATM possui o valor numérico de     

r igual 0, 5526, ficando as demais variáveis com valores numéricos acima de r> 0,8. Contudo, 

para efeito da regressão, serão utilizadas as 06 variáveis buscando validar a proposição do 

projeto de pesquisa, fazendo a depuração de qualidade dos dados em mais de uma “onda” de 

testes de regressão. 

Na tabela 6, foi verificada que a correlação de cada variável independente e o seu grau 

de relacionamento com a variável dependente (IDH), com destaque paras as variáveis de 

crédito ao setor privado e de moeda ampla, possuindo fator de significância entre 0, 9389 e 

0,9402, nesta ordem.  

As variáveis de quantidade de contas bancárias, quantidade de agências bancárias e 

quantidade de ATMs, embora estejam abaixo do coeficiente apresentado pelas duas variáveis 

descritas anteriormente, também apresentam forte relacionamento com a variável 

independente, sendo mantidas e qualificadas para a sequência do teste de regressão. 

Depois de verificado o nível de relacionamento entre as variáveis, foi realizada a 

regressão linear múltipla, utilizando o software Excel e o software estatístico PAST4.0, na 

análise de relatórios anuais, com a utilização da estatística descritiva.  

Na sequência dos resultados e da aplicação da equação polinomial do modelo, foi  

utilizado o teste ANOVA para a realização da análise de variância. Foi utilizado o intervalo 

de observações de 14 anos, envolvendo o período de 2004 a 2017. Para a regressão linear 

múltipla, será utilizado o modelo da equação polinomial em função de Y=f (x), onde o 

formato padrão compreende uma combinação de variáveis independentes e dependentes.  

O resultado da primeira rodada de testes com a análise de regressão e a correlação de 

Pearson, está demonstrado na tabela8. 

 

Tabela 8: Correlação de Pearson 

  
IDH ATM 

Contas 

Bancárias 

Agências 

Bancárias 

Crédito 

de 

depósitos 

Crédito 

ao setor 

privado 

Moeda 

Ampla 

% PIB 

IDH 1 
      

ATM 0,552675 1 
     

Contas Bancárias 0,899224 0,641865 1 
    

Agências Bancárias 0,826281 0,572591 0,724674 1 
   

Crédito de depósitos 0,881946 0,823742 0,915942 0,842382 1 
  

Crédito ao setor privado 0,940246 0,749133 0,940298 0,838154 0,975515 1 
 

Moeda Ampla % PIB 0,938894 0,448731 0,839663 0,686388 0,787789 0,886539 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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           Neste modelo, a variável dependente Y é, por hipótese uma função de m variáveis 

independentes de X1, X2,...Xm, (MCGUIGAN; MOYER; HARRIS, 2016), apresentada na 

forma: 

 

Yi = β0 + βX1 + βX2 + βX3 + … + βXn + ε   (equação1) 

 

As variáveis envolvidas são listadas a seguir: 

Y= a variável dependente, utilizada como o índice de desenvolvimento (desenvolvimento 

econômico), coletado do banco de dados do UNDP. 

X= variável independente que indica a inclusão financeira, determinado por diversos 

indicadores, do banco mundial e FMI. 

X1= representada pelo número de terminais de atendimento e saque de dinheiro ATMs (por 

100.000 adultos). 

X2= esta variável representada pelo número total de contas bancárias (por 1.000 adultos). 

X3= variável representada pelo número total de agências bancárias (por 100.000 adultos). 

X4= variável representada pelo montante de crédito realizado ao setor privado. 

X5= variável representada pela moeda corrente disponível em percentual ao PIB.  

X6= variável de moeda ampla, soma de dinheiro em circulação na economia em relação ao 

PIB. 

β0= Termo constante 

β1= Coeficiente a ser estimado na equação polinomial. 

ε= termo de erro, com margem de 5%.  

Embora possa ser realizado utilizando álgebra matricial, para estimar os coeficientes 

alfa e beta, a fim de facilitar os cálculos, no presente estudo foi utilizado o software 

computacional Excel e o PAST4. 0. Na tabela 9, segue o resumo das variáveis independentes 

e das variáveis dependentes, indicando a frequência de análise e a fonte. 

No apêndice II, está detalhada as fontes e frequência de coleta de dados. 
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Tabela 9: Grupo de variáveis dependente e variáveis independentes 

Variável Mensuração Descrição Fonte Frequência 

Y 
Variável independente 

do desenvolvimento 
Inclusão financeira  UNDP  Anual 

X  Variável independente 
Desenvolvimento 

econômico 
WORLD BANK  Anual 

X1  Variável independente 
 Desenvolvimento 

econômico 
 WORLD BANK  Anual 

X2  Variável independente 
 Desenvolvimento 

econômico 
 WORLD BANK  Anual 

X3  Variável independente 
 Desenvolvimento 

econômico 
WORLD BANK   Anual 

X4 Variável independente 
Desenvolvimento 

econômico 
WORLD BANK Anual 

X5 Variável independente 
Desenvolvimento 

econômico 
WORLD BANK Anual 

Fonte: Adaptado de Sekantsi e Motelle (2018). 

 

 

 

4.4 ANÁLISES DE RELACIONAMENTO INCLUSÃO FINANCEIRA X 

DESENVOLVIMENTO 

 

Para validação do relacionamento entre a inclusão financeira e o desenvolvimento 

econômico, como objeto de pesquisa, foi realizada a análise de relacionamento estatístico em 

termos de 01 hipótese de nulidade, norteadas por estudos acadêmicos já desenvolvidos, em 

países de economia emergente, no continente africano e na Ásia. 

O modelo possui significância e a inclusão financeira contribui para o 

desenvolvimento econômico no Brasil. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CORRELAÇÕES DE PEARSON E ANÁLISES DE REGRESSÃO LINEAR 

MÚLTIPLA 

 

Como visto na seção de correlação de Pearson, a variável independente ATMs 

apresentou grau moderado de correlação apresentando o valor de P=0,5526. As variáveis 

independentes contas bancárias, agências bancárias e crédito de depósitos, apresentaram 

correlação forte com a variável dependente IDH sendo encontrado o valor de P= 0,8992, 

0,8262 e 0,8819, nesta ordem. As variáveis de crédito ao setor privado e moeda ampla 

apresentaram correlação muito forte, apresentando P=0,940246 e P=0,938894, 

respectivamente. 

Na primeira análise de regressão realizada, verificamos que o R²=0,958355, o que 

valida o modelo proposto. O erro padrão está em 0,006534, ficando abaixo dos 5% do nível 

de confiança proposto no modelo. Após a primeira rodada de regressão, constatamos que as 

variáveis de crédito em depósito bancários e crédito ao setor privado obtiveram os valores de 

P em 62% e 17%. Na tabela 10 demonstra-se o resultado do teste de regressão: 

 

Tabela 10: Resultado do teste de regressão 

Estatística de regressão 

   R múltiplo 0,978956 

   R-Quadrado 0,958355 

   R-quadrado ajustado 0,922660 

   Erro padrão 0,006534 

   Observações 14 

   

       Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

Interseção 0    

ATM 0,0025 0,0005 5,0502 0% 

Contas bancárias 0,0002 0,0001 2,7937 2% 

Agências bancárias 0,0170 0,0031 5,5194 0% 

Crédito em depósitos -0,0003 0,0006 -0,5127 62% 

Crédito setor privado -0,0022 0,0015 -1,5063 17% 

Moeda ampla 0,0021 0,0006 3,6321 1% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos dados, e buscando identificar quais 

variáveis independentes possuem significância estatística para o modelo proposto foi 

realizada uma nova rodada de regressão retirando as duas variáveis que não indicaram nível 



55 

 

de significância no modelo proposto (crédito em depósitos bancários e crédito interno ao setor 

privado).  

Novamente o R² ficou muito próximo de 1, com o valor de 0,958229 indicando a 

relevância dos dados e do modelo proposto, e com um erro padrão de 0, 005771.Números 

estes, que validam a qualidade dos dados. 

Embora os números de qualidade estejam de acordo com o proposto no modelo, foi 

verificado que duas variáveis indicaram valor de P com percentual acima da tolerância 

prevista para o modelo. As variáveis independentes, número de terminais de ATMs e de 

contas bancárias, atingiram um valor P de 93% e 15%, respectivamente. Como anteriormente 

explicado, percentuais que ficam acima do percentual de nível de confiança proposto ao 

modelo, que é de 5%, não contribuem para a validade do nosso modelo, pois são 

insignificantes estatisticamente na variação do Y. Dados demonstrando a segunda estão 

listados na tabela 11. 

 

Tabela 11: Resultado do Teste de Regressão (2ª Rodada) 

Estatística de regressão 

   R múltiplo 0,97889 

   R-Quadrado 0,95823 

   R-quadrado ajustado 0,93966 

   Erro padrão 0,00577 

   Observações 14 

   

       Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

Interseção 0,47777 0,05617 8,50517 0% 

ATM -0,00005 0,00050 -0,09559 93% 

Contas bancárias 0,00006 0,00004 1,59044 15% 

Agências bancárias 0,00712 0,00266 2,67610 3% 

Moeda ampla % PIB 0,00112 0,00027 4,10285 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim, fica comprovado que neste modelo, a quantidade de máquinas de ATMs e a 

quantidade de contas bancárias existentes no país, de acordo com o modelo proposto, não 

possuem significância para a inclusão financeira, e consequentemente, na variável 

independente IDH, não afetando assim o desenvolvimento econômico. 

Após os testes de regressões, com as 06 variáveis independentes propostas, 

constatamos que 04 variáveis não contribuíam para o modelo, possuindo baixa significância, 

restando as variáveis que correspondem ao número de agências bancárias e moeda ampla.  
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Para validar se realmente o modelo está adequado e as variáveis possuem relação com 

a variável independente, foi realizada uma terceira rodada de regressão linear múltipla.      

A partir disto, foi identificado o valor de R² com dados de 0,9440, dando validade na 

qualidade dos dados, e verificado que as variáveis independentes, quantidade de agências 

bancárias por (100.000 adultos) e a variável moeda ampla (em % ao PIB), apresentaram 

valores de P 0,0049 e 0,00001832, ficando abaixo do valor do nível de confiança de 5%. 

Deste modo, fica comprovado que as duas variáveis são significativamente importantes ao 

modelo proposto, possuindo relacionamento direto com a variável independente IDH. Na 

tabela 12 está demonstrado o resultado do teste de regressão obtido. 

 

Tabela 12: Resultado do Teste de Regressão (3ª Rodada) 

Estatística de regressão 

   R múltiplo 0,971617 

   R-Quadrado 0,944040 

   R-quadrado ajustado 0,933866 

   Erro padrão 0,006042 

   Observações 14 

   

       Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

Interseção 0,4485 0,03994 11,22997 0,0000002 

Agências bancárias 0,0087 0,00249 3,50559 0,0049217 

Moeda ampla 0,0014 0,00020 7,16686 0,0000183 

 Fonte: Elaborado do autor. 

 

 

5.2  ANÁLISE RESIDUAL 
 

Utiliza-se a análise residual a fim de verificar se o tipo de modelo estatístico possui 

inadequações, além de validar o quanto o modelo de regressão proposto se ajusta aos dados 

utilizados (MONTGOMERY, PECK; VINING, 2012, p. 130). Deste modo, ao ser escolhido  

um modelo de regressão a ser utilizado, é necessário validar a normalidade dos erros, que 

pode ser realizado por meio de gráficos de resíduos dos valores, como também, pela 

verificação da variação dos resíduos se são constantes, conforme explicado no trabalho dos 

autores Montgomery (2001) e Neter (2005). No presente projeto de pesquisa, será aplicada a 

análise residual apenas nas duas variáveis independentes resultantes da análise de regressão 

da terceira rodada.  
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No gráfico 6, verificamos a variável independente quantidade de agências bancárias 

existentes no Brasil, onde se constata a normalidade dos dados, demonstrada pela 

proximidade da reta principal distribuídos de forma equidistantes. 

No gráfico 7, temos a variável de Moeda Ampla, evidenciando também a normalidade 

dos dados, explicitada pela distribuição equidistante dos dados no eixo principal. 

 

Gráfico 6: Análise de resíduo da variável independente agência bancária  

 

Fonte: elaborado com dados FMI 2018.  

 

Gráfico 7: Análise de resíduo da variável independente moeda ampla  

 

Fonte: Autor dados do FMI 2018. 

 

Em ambos os gráficos, podemos verificar visualmente que a variância dos resíduos no 

gráfico de dispersão se mostra distribuídas de forma normal, em torno do eixo central, como 

também, as variações acima e abaixo da reta não ultrapassam os valores entre -0,01 e + 0,015. 

Ratificando esta condição demonstrada nos gráficos das duas variáveis independentes, 

realizamos uma nova rodada de regressão, explicitando os resíduos, por meio do software 

excel, e realizando a diferença dos resíduos previstos e realizados, encontrando uma variação 
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praticamente constante em termos absolutos, ficando entre 0,747130627, da primeira 

observação, até 0,692301228 da 14ª observação. Esta condição é demonstrada na tabela 13. 

 

Tabela 13: Análise Residual  

Observação Y previsto Resíduos Diferença de resíduos 

1 0,753565314 0,006434686 0,747130627 

2 0,761930313 -0,004930313 0,766860626 

3 0,758127470 -0,003127470 0,761254941 

4 0,752595995 0,002404005 0,750191989 

5 0,741692792 0,010307208 0,731385583 

6 0,741209426 -0,007209426 0,748418853 

7 0,727311760 0,002688240 0,724623520 

8 0,719007507 0,006992493 0,712015014 

9 0,726242388 -0,008242388 0,734484776 

10 0,718191207 -0,002191207 0,720382413 

11 0,710070735 -0,005070735 0,715141470 

12 0,702178244 -0,001178244 0,703356489 

13 0,699226235 0,000773765 0,698452470 

14 0,694650614 0,002349386 0,692301228 

Fonte: Autor dados do FMI 2018. 

 

5.3 ANÁLISES DE REGRESSÃO (ANOVA) 

 

Depois de encontrada as duas variáveis independentes que possuem significância no 

modelo, procedemos com a análise de variância (ANOVA), a fim de verificar a confiabilidade 

destas variáveis na previsão da variável dependente.  

O teste de variância (ANOVA) valida também como a contribuição de cada variável 

independente atua na variação da variável dependente (HOWARTH, 2017). 

No resultado do teste encontramos um valor de P de 2,71238E-28. Número este muito 

abaixo do nível de confiança proposto. Na tabela 14 encontramos os dados desta análise de 

variância. 

A partir do resultado encontrado na terceira rodada de regressão linear múltipla e da 

análise de variância (ANOVA), das variáveis independentes, constatando que são 

significativas do ponto de vista estatístico ao modelo proposto, podemos montar a equação 

polinomial do modelo. Utilizando o modelo geral proposto no estudo, chegamos à equação a 

seguir: 
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Y=0,4485+ (0,0087 x agências bancárias) + (0,0014 x moeda ampla %PIB) + ε  (eq.2) 

 

Sendo que Y corresponde ao índice de desenvolvimento econômico, com a utilização 

do proxy de índice de desenvolvimento humano (IDH), “agências bancárias”, corresponde a 

quantidade total de agências bancárias implantadas no país por 100.000 adultos, e “moeda 

ampla” corresponde ao capital disponível em % do PIB existente no país, ou seja, índice de 

liquidez monetária. O β0=0,4485, β1=0,0087 e β2=0,0014, respectivamente. 

Esta equação demonstra que o desenvolvimento econômico do país está relacionado à 

inclusão financeira, através do proxy número de agências bancárias e de moeda ampla. Estas 

duas variáveis estão indicadas no gráfico 6, nomeado gráfico de dispersão, demonstrando a 

relação positiva entre a inclusão financeira e o desenvolvimento econômico no Brasil.  

 

Tabela 14: Análise de variância ANOVA  

Grupo Contagem Soma Média Variância 

  
IDH 

14 
10,206 0,729 0,000552 

  Agências 

bancárias 
14 

274,1473 19,58195 0,8546883 

  Moeda ampla % 

PIB 
14 

1060,2654

1 75,7332435 

130,70882

2 

  

       Fonte da variação SQ gl MQ F Valor-P F crítico 

Entre grupos 42625,51 
2 

21312,7554 485,9858 

2,71238E-

28 

3,23809613

5 

Dentro dos grupos 1710,333 
39 

43,8546875 

   

       
Total 44335,84 

41 

    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esta equação demonstra que o desenvolvimento econômico do país está relacionado à 

inclusão financeira, através da proxy número de agências bancárias e de moeda ampla. Estas 

duas variáveis estão indicadas no gráfico 8, nomeado gráfico de dispersão, demonstrando a 

relação positiva entre a inclusão financeira e o desenvolvimento econômico no Brasil. 

Em relação ao objetivo principal da pesquisa, foi verificado que o modelo não possui 

nulidade. Ou seja, ele demonstrou uma relação direta da inclusão financeira e do 

desenvolvimento, através das relações entre a variável dependente com as variáveis 

independentes. 
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 Gráfico 8: Gráfico de dispersão das variáveis de regressão 

 

                        Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

A partir das análises realizadas, da correlação de Pearson e regressão linear múltipla, 

verificamos que o desenvolvimento econômico possui forte relacionamento com a inclusão 

financeira, através do proxy de quantidade de agências bancárias e liquidez de moeda ampla, 

no Brasil. O valor de R² do modelo proposto apresentou R²= 0,944040, significando que 

94,40% do objetivo da pesquisa pode ser explicado. O valor de P encontrado foi de 

0,0000023, demonstrando a alta significância do modelo.  

A quantidade de agências bancárias por 100.000 adultos e a moeda ampla em % ao 

PIB possuem forte relacionamento estatístico com o proxy de desenvolvimento econômico 

(IDH), apresentando um nível de confiança de 95%. Estatisticamente, estas variáveis 

apresentaram um P de 0,00492166 e 0,0001829, respectivamente. 

Este resultado está alinhado com o aspecto de inclusão financeira, tendo em vista que 

existem mais agências bancárias em um país com dimensões geográficas como o Brasil, onde 

ainda possui inúmeros municípios que não possuem uma agência bancária ou intermediador 

financeiro, conforme RIF (2015), o que torna uma barreira para as pessoas aos serviços 

financeiros formais. Do mesmo modo, existindo mais contas formais, possibilita aos 

indivíduos pouparem mais dinheiro. Com mais dinheiro existente em instituições financeiras 

formais, haverá mais liquidez no sistema financeiro, possibilitando a diminuição das taxas de 

juros de financiamento e aumentando, assim, o acesso a empréstimos por parte de indivíduos 

e empresas. Com o aumento da disponibilidade de empréstimo, há uma tendência de 

aquecimento da economia. 

O modelo proposto indica a correlação de inclusão financeira com o desenvolvimento 

econômico. Contudo, não constitui que possa ser verdadeira se o percentual dessas variáveis 

diminuírem possa causar diminuição no desenvolvimento econômico, pois outras soluções de 

inclusão financeira, que não seja o aumento de agências bancárias ou aumento de liquidez do 

sistema financeiro podem ser realizadas por meio da inovação de novos serviços financeiros 

baseados em internet ou aplicativos de celulares.  

Confirmando o objetivo inicial do trabalho, em identificar o nível de relacionamento 

existente entre o fenômeno da Inclusão financeira e do desenvolvimento econômico, foi 

concluído que a cada incremento de 1% do número de agências bancárias no país, o 

desenvolvimento econômico aumentará na ordem de 0,00874%, ao mesmo passo que 

incrementando a variável de índice de liquidez monetária em 1%, o nível de desenvolvimento 

econômico aumentará proporcionalmente na ordem de 0,00144%. 
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.No tocante à inovação tecnológica atuando de forma determinante para o aumento da 

inclusão financeira, nosso estudo trouxe à luz da academia dois itens importantíssimos que 

estão sendo implantados no SFN pelo BACEN no ano de 2020, que visa melhorar 

sensivelmente a eficiência e custos operacionais no sistema financeiro por meio da melhoria 

dos custos de transações e do incremento de novos participantes em um mercado que possui 

atualmente uma alta concentração de clientes nos 06 grandes bancos comerciais existentes. 

Com a implantação do Open banking e do PIX, a inclusão financeira deve ser bastante 

beneficiada.  

 

6.1 RECOMENDAÇÕES 

 

De acordo com o resultado dos testes, o Governo Federal e os Estados podem criar e 

ampliar as políticas de inclusão financeira para promover e melhorar o acesso aos serviços 

financeiros, haja vista sua relação direta com o desenvolvimento econômico das regiões em 

que podem ser fomentadas as ações de inclusão financeira. 

No caso brasileiro, o BACEN já possui uma agenda financeira de inclusão, embora 

tenha sido criado recentemente, no ano de 2011, o que fortalece a criação destas políticas. As 

instituições financeiras comerciais, que podem ser as já estabelecidas ou os novos 

participantes do mercado, como as empresas de serviços financeiros de base tecnológica, as 

Fintechs, podem prover soluções de acesso online por meio da internet ou aplicativos móveis 

para celular. O Governo Federal pode também prover um ambiente propício a novos 

participantes do mercado, buscando diminuir o custo de implantação de novas agências, ou de 

acesso móvel. Os governos estaduais devem também ser inseridos nesta agenda de inclusão 

para busca de melhoria das economias locais, como exemplo de sucesso o programa 

CREDAMIGO do Banco do Nordeste, atualmente o maior programa de microcrédito 

brasileiro, atuando em toda região do nordeste brasileiro, composta pelos 09 estados. 

 

6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

O modelo criado trata da inclusão financeira por meio do acesso e de uso do sistema 

financeiro formal, que são as formas mais básicas de inclusão financeira, não tratando da 

qualidade dos serviços financeiros no tocante à inclusão. O estudo também utilizou para o 

modelo 14 observações anuais, onde a qualidade dos dados pode ser mais bem observada com 

o aumento do número de observações ou variáveis independentes. 
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Como sugestões para os próximos estudos, realizar as mesmas análises de regressão 

após a implantação do PIX e do Open Banking, previstos para implantação em meados de 

novembro de 2020.  Pode-se também, realizar a análise em outros países da América Latina 

através de um estudo comparativo entre os países de economias emergentes da África e da 

Ásia com estas mesmas variáveis independentes do estudo. 
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APÊNDICE I 

 

PLANILHA DE ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH 

Ano Índice Noruway Latin America e Caribe World 

2017 0,760 0,850 0,628 0,598 

2016 0,757 0,917 0,687 0,641 

2015 0,755 0,942 0,731 0,697 

2014 0,755 0,946 0,748 0,713 

2013 0,752 0,948 0,754 0,722 

2012 0,734 0,951 0,756 0,727 

2011 0,730 0,953 0,758 0,729 

2010 0,726 0,954 0,759 0,731 

2009 0,718 0,938 0,727 0,691 

2008 0,716 0,938 0,726 0,688 

2007 0,705 0,938 0,719 0,682 

2006 0,701 0,936 0,713 0,676 

2005 0,700 0,932 0,707 0,669 

2004 0,697 0,934 0,703 0,663 

 

 

 

CORRELAÇÃO DE PEARSON -06 VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

  

IDH ATM 
Contas 

Bancárias 

Agências 

Bancárias 

Crédito 

de 

depósitos 

Crédito 

ao setor 

privado 

Moeda 

Ampla 

% PIB 

IDH 1 
      

ATM 0,552675 1 
     

Contas Bancárias 0,899224 0,641865 1 
    

Agências Bancárias 0,826281 0,572591 0,724674 1 
   

Crédito de depósitos 0,881946 0,823742 0,915942 0,842382 1 
  

Crédito ao setor 

privado 
0,940246 0,749133 0,940298 0,838154 0,975515 1 

 

Moeda Ampla % PIB 0,938894 0,448731 0,839663 0,686388 0,787789 0,886539 1 
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PLANILHA DE CONTROLE DE DADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período 

Índice de 

desenvolvimento 

humano 

Terminais de 

atendimento - 

ATMs 

Contas 

bancárias por 

1.000 adultos 

Agências 

bancárias 

por 100.000 

adultos 

Crédito em 

depósitos 

bancários 

Crédito interno ao 

setor privado 

Moeda Ampla % 

(PIB) 

ANO IDH 

FB.ATM.TOTL

. 

P5 

GFDD.AI. 

01 

GFDD.AI. 

02 

GFDD.SI. 

04 

FS.AST.PRVT. 

GD.ZS 

FM.LBL.BMNY. 

GD.ZS 

2017 0,760 107,9589 658,333 19,524 95,6741 59,50382 93,09009 

2016 0,757 112,2246 577,784 20,3605 107,903 62,16956 93,82114 

2015 0,755 115,1052 586,824 20,8761 118,952 66,8297 88,06963 

2014 0,755 118,0837 619,664 21,2619 121,326 66,02851 81,90656 

2013 0,752 118,5862 625,271 20,5563 119,331 64,23057 78,62653 

2012 0,734 115,4995 644,359 20,4305 116,135 62,51929 79,05286 

2011 0,730 116,4385 618,447 19,2082 110,504 58,0785 76,82529 

2010 0,726 118,1821 535,164 18,6886 98,7738 52,76466 74,21938 

2009 0,718 114,5044 478,365 19,2073 85,6274 47,49429 76,090419 

2008 0,716 111,9487 469,856 19,2118 76,1224 45,782255 70,48945 

2007 0,705 109,4411 442,198 18,6346 67,6072 40,69093 68,35919 

2006 0,701 107,2605 432,329 18,576 60,9673 35,4251666 63,24977 

2005 0,700 108,7031 419,237 18,7534 59,3119 31,83978 60,13304 

2004 0,697 105,2167 380,669 18,8581 59,9463 29,37277 56,33206 
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REGRESSÃO LINEAR – ANOVA. 

 

Anova: fator 
único 

      
       RESUMO 

      Grupo Contagem Soma Média Variância 
  IDH 14 10,206 0,729 0,000552 
  Agências 

bancárias 14 274,1473 19,58195 0,854688295 
  Moeda ampla 

% PIB 14 1060,265409 75,7332435 130,7088222 
  

       
       ANOVA 

      Fonte da 
variação 

SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 42625,5108 2 21312,7554 485,9858004 2,71238E-28 3,238096135 

Dentro dos 
grupos 1710,332812 39 43,85468749       

       Total 44335,84361 41         
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REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA -¹ª RODADA 

 

         Estatística de regressão 
       R múltiplo 0,978956 
       R-Quadrado 0,958355 
       R-quadrado 

ajustado 0,922660 
       Erro padrão 0,006534 
       Observações 14 
       

         ANOVA 
        

  
gl SQ MQ F 

F de 
significação 

   Regressão 6 0,00687716 0,00114619 26,8481374 0,000170777 
   Resíduo 7 0,00029884 4,2692E-05 

     Total 13 0,007176       
   

         
  Coeficientes 

Erro 
padrão 

Stat t valor-P 
95% 

inferiores 
95% 

superiores 
Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Interseção 0,459738 0,228078 2,015704 0,083659 -0,079581 0,999058 -0,079581 0,999058 

ATM 0,000036 0,001306 0,027435 0,978879 -0,003053 0,003125 -0,003053 0,003125 

Contas 0,000065 0,000078 0,842980 0,427101 -0,000118 0,000249 -0,000118 0,000249 

Agências 0,007470 0,005414 1,379762 0,210120 -0,005332 0,020271 -0,005332 0,020271 

Crédito depósito 0,000049 0,000570 0,085091 0,934572 -0,001300 0,001397 -0,001300 0,001397 

Crédito ao privado -0,000231 0,001594 -0,144870 0,888897 -0,003999 0,003538 -0,003999 0,003538 

Moeda ampla 0,001207 0,000672 1,796479 0,115478 -0,000382 0,002795 -0,000382 0,002795 
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REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA - ²ª RODADA 

 

RESUMO DOS RESULTADOS 
       

         Estatística de regressão 
       R múltiplo 0,978892 
       R-Quadrado 0,958229 
       R-quadrado 

ajustado 0,939664 
       Erro padrão 0,005771 
       Observações 14 
       

         ANOVA 
        

  
gl SQ MQ F 

F de 
significação 

   Regressão 4 0,0068763 0,0017191 51,615469 3,305E-06 
   Resíduo 9 0,0002997 3,331E-05 

     Total 13 0,007176       
   

         

  

Coeficientes 
Erro 

padrão 
Stat t valor-P 95% inferiores 

95% 
superiores 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Interseção 0,47777 0,05617 8,50517 0,00001 0,35070 0,60485 0,35070 0,60485 

ATM -0,00005 0,00050 -0,09559 0,92594 -0,00117 0,00107 -0,00117 0,00107 

GFDD.AI.01 0,00006 0,00004 1,59044 0,14620 -0,00003 0,00015 -0,00003 0,00015 

GFDD.AI.02 0,00712 0,00266 2,67610 0,02537 0,00110 0,01314 0,00110 0,01314 

FM.LBL.BMNY.GD.ZS 0,00112 0,00027 4,10285 0,00267 0,00050 0,00174 0,00050 0,00174 
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REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA - ³ª RODADA 

 

 

RESUMO DOS RESULTADOS 
       

         Estatística de regressão 
       R múltiplo 0,971617 
       R-Quadrado 0,944040 
       R-quadrado 

ajustado 0,933866 
       Erro padrão 0,006042 
       Observações 14 
       

         ANOVA 
        

  
gl SQ MQ F 

F de 
significação 

   

Regressão 2 0,0067744 0,0033872 92,785031 
1,29812E-

07 
   Resíduo 11 0,0004016 3,651E-05 

     Total 13 0,007176       
   

         

  Coeficientes 
Erro 

padrão 
Stat t valor-P 

95% 
inferiores 

95% 
superiores 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Interseção 0,44851 0,03994 11,22997 0,00000 0,36060 0,53641 0,36060 0,53641 

Agências bancárias 0,00874 0,00249 3,50559 0,00492 0,00325 0,01422 0,00325 0,01422 

Moeda ampla 0,00144 0,00020 7,16686 0,00002 0,00100 0,00189 0,00100 0,00189 
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APÊNCIDE II 

 

TABELA DE VARIÁVEIS DEPENDENTES E INDEPENDENTES 

 

Variável 
Nome do 

indicador 
Definição Definição 2 Coleta Fonte 

Y IDH 

Índice de 

desenvolvimento 

Humano 

Considera a média das 

dimensões de renda, saúde 

e educação. 

2004 

2017 
PNUD, ONU 

X1 ATM 

Terminais de 

autoatendimento 

por 100.000 

adultos 

Calculado como o número 

de caixas eletrônicos * 

100.000 / população adulta 

do país 

2004  

2017 

FMI, Financial Acess 

Survey 

X2 

Quantidade 

de Contas 

Bancárias 

Quantidade de 

contas por 1.000 

adultos 

Calculado como o número 

de depositantes * 1.000 / 

população adulta no país. 

2004  

2017 

FMI, Financial Acess 

Survey 

X3 

Quantidade 

de agências 

bancárias 

Quantidade de 

agências bancárias 

por 100.000 

adultos 

Valor numérico utiliza o 

total de agências bancárias  

* 100.000 / população 

adulta do país 

2004  

2017 

FMI, Financial Acess 

Survey 

X4 
Crédito de 

depósitos 

Créditos em 

depósitos 

bancários 

Os depósitos incluem 

depósitos à vista, a prazo e 

de poupança em bancos 

monetários de depósitos. 

2004  

2017 

FMI, Estatísticas 

Financeiras 

Internacionais 

X5 

Crédito ao 

setor 

privado 

Crédito interno 

fornecido pelos 

bancos ao setor 

privado 

Crédito fornecido por 

empresas financeiras 

2004  

2017 
FMI, OCDE 

X6 
Moeda 

Ampla 

É a soma da 

moeda fora dos 

bancos 

Moeda em circulação do 

ano corrente dividida pelo 

PIB e multiplicada por 100 

2004  

2017 
OCDE 

 

 


