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RESUMO 

 

Este estudo aborda o tema da inclusão financeira e os fatores determinantes da 

inclusão financeira para empresas (pessoas jurídicas) através dos aspectos da 

concessão de crédito para microempresas no Brasil, propondo preencher lacunas dos 

estudos anteriores que pesquisaram prioritariamente os fatores da inclusão financeira 

dos indivíduos (pessoas físicas). O presente estudo visou, de maneira exploratória, 

identificar os fatores relacionados à concessão de crédito para microempresas, 

utilizando o volume de concessão de crédito para microempresas, como proxy para 

inclusão financeira e seus fatores determinantes.  Apresenta uma revisão de literatura 

abrangente para inclusão financeira, suas dimensões, seus determinantes e barreiras, 

indicando que a propriedade de uma conta bancária (bancarização) por si só não 

determina a inclusão financeira e assim a obtenção de crédito formal é um dos 

serviços financeiros que sinalizam a inclusão financeira. A pesquisa quantitativa, 

utilizou modelos estatísticos com dois métodos distintos: uma regressão linear múltipla 

modelo log-log e uma regressão quantílica estimada com quatro quintis. Os resultados 

das análises dos dados, demonstram que a inclusão financeira é influenciada pelo 

nível de atividade econômica através da correlação de variáveis entre a concessão de 

crédito a microempresas e indicadores macroeconômicos, em especial o PIB, Taxa 

de desocupação e Taxa de inadimplência de pessoas jurídicas. 

 

Palavras-chave: 1. Finanças. 2. Crédito bancário. 3. Pequenas e médias empresas - 

Brasil. 4. Empresas novas.  



 
 

 

 
ABSTRACT 

 

This study aims to identify the subject of financial inclusion and the determinants of 

financial inclusion for small enterprises through of the factors related to the granting of 

credit to small enterprises, proposing to fill gaps in previous studies that researched 

primarily the financial inclusion of individuals (natural persons). The present study 

aimed, in an exploratory way, to identify the factors related to the granting of credit to 

small enterprises, using the volume of credit granting, as a proxy for financial inclusion 

and its determining factors. It presents a literature review of wide concept for financial 

inclusion, its dimensions, its determinants and barriers, indicating that the ownership 

of a bank account (banking) alone does not mean financial inclusion and then obtaining 

formal credit is one of the financial services that signal financial inclusion. A quantitative 

research used statistical models with two different methods: a multiple linear 

regression model log-log and an estimated quantile regression with four quintiles. The 

results of the data analysis show that financial inclusion is influenced by the level of 

economic activity through the correlation of variables between the granting of credit to 

small enterprises and macroeconomic indicators, in particular GDP, unemployment 

rate and default rate of companies. 

 

Keywords: 1. Finance. 2. Bank credit. 3. Small and medium-sized companies - Brazil. 4. 

New companies. 
  



 
 

 

LISTA DE FIGURAS, GRÁFICOS, QUADROS E TABELAS 
 

Figura 1. Abertura de contas por canais digitais 

Figura 2. Transações de contratação de crédito por tipo de canal 

Figura 3. Histograma dos resíduos da Regressão Linear Múltipla. 

Figura 4. Trajetória dos coeficientes estimados pelos quantis 

 

Gráfico 1. Penetração de conta conforme nível de renda dos países 

Gráfico 2. % da população adulta com relacionamento bancário - Brasil 

Gráfico 3. Motivos para abertura da primeira conta bancária 

Gráfico 4. Proporção de empresas MPEs com relacionamento bancário  

Gráfico 5. Pesquisa sobre solicitação empréstimos por MPE 

Gráfico 6. Motivos informados para a negativa de concessão de empréstimos 

Gráfico 7. Sugestões de MPEs para facilitar a obtenção de empréstimos 

Gráfico 8. Quantidade de transações bancárias por tipos de canais 

Gráfico 9. Total de investimentos dos bancos em tecnologia 

Gráfico 10. Relação Crédito/PIB, países selecionados da América Latina e Caribe 

Gráfico 11. Participação pequenos negócios no total de empréstimos bancários, 

                  países selecionados da OCDE 

 

Quadro 1. Diferença entre Acesso e Uso na inclusão financeira 

Quadro 2. Quantitativo de instituições autorizadas no SFN por segmento 

 

Tabela 1. % População adulta possuidora de conta bancária formal 

Tabela 2. Motivos declarados para não possuir conta bancária formal 

Tabela 3. Concentração bancária no Brasil (Resumo dos Indicadores) 

Tabela 4. Razão de concentração bancária: 5 maiores bancos nos ativos totais –  

                  países selecionados 

Tabela 5. Potencial das fintechs no incremento do acesso crédito 

Tabela 6. Principais medidas regulatórias para Fintechs 

Tabela 7. Classificação de porte da empresa pela receita bruta anual 

Tabela 8. Variáveis do período de análise do estudo 

Tabela 9. Resultados do modelo de Regressão Linear Múltipla 

Tabela 10. Resultados do Fator de Inflação da Variância (FIV) 



 
 

 

LISTA DE SIGLAS 
 
ABFintechs Associação Brasileiras de Fintechs 

AISG 
Access Through Innovation Sub-Group  

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações  

ATM Automatic Teller Machine 

BCB Banco Central do Brasil  

BIS Bank for International Settlements  

BRICS  Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul  

CFI Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento 

CGFS Committee on the Global Financial System  

CMN Conselho Monetário Nacional  

ECB European Central Bank 

EPP Empresa de Pequeno Porte 

EUA Estados Unidos da América 

FEBRABAN Federação Brasileira de Bancos  

FELABAN Federación Latinoamericana de Bancos  

FENASBAC Federação Nacional das Associações de Servidores do Banco Central  

FIEG Financial Inclusion Experts Group 

FINDEX  The Global Financial Inclusion 

FIV Fator de Inflação da Variância 

FMI Fundo Monetário Internacional  

FSB Internacional Financial Stability Board  

G20 Grupo das 20 maiores economias mundiais 

GPFI The Global Partnership for Financial Inclusion  

HI Herfindahl Index 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IMF International Monetary Fund 

IP Instituição de Pagamento 

IPCA Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

LIFT Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas 

ME Microempresa 

MEI Microempreendedor Individual 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics


 
 

 

MPE Micro e Pequena Empresa 

MPME Micro, Pequena e Média Empresa 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  

ONU Organização das Nações Unidas 

PAB Posto de Atendimento Bancário 

PIB Produto Interno Bruto 

PJ Pessoa Jurídica 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNADC Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

POS Point of Sales 

RC Ratio of Concentration 

RCF Relatório de Cidadania Financeira 

RIF Relatório de Inclusão Financeira 

SCD Sociedade de Crédito Direto 

SCM Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SELIC Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

SEP Sociedade de Empréstimo entre Pessoas  

SFN Sistema Financeiro Nacional  

SME Small and Medium Enterprises 

SMESG Small and Medium Entrerprise Finance Sub-Group  

WB World Bank 

  



 
 

 

 
 
 

 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 

2 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................. 14 

2.1 Inclusão Financeira ............................................................................................. 14 

2.1.1 Determinantes da inclusão financeira ...................................................... 19 

2.1.2 Barreiras à bancarização e acesso ao crédito ......................................... 28 

2.1.3 Concentração Bancária ........................................................................... 35 

2.2 Novos atores nos serviços financeiros (Fintechs) ............................................... 42 

2.3 Aspectos do acesso ao crédito para micro e pequenas empresas ..................... 51 

3 METODOLOGIA .................................................................................................... 55 

3.1 Descrição dos dados ........................................................................................... 56 

3.2 Regressão Linear Múltipla (ou Multivariada) ....................................................... 60 

3.3 Seleção de Modelo por Correlação ..................................................................... 60 

3.4 Validação do modelo, análise de resíduos e identificação de pontos atípicos .... 60 

4 ANÁLISE EMPÍRICA ............................................................................................. 62 

4.1 Resultados .......................................................................................................... 62 

4.1.1 Modelo de Regressão Linear Múltipla...................................................... 63 

4.1.2 Adequação do Modelo ............................................................................. 64 

4.1.3 Modelo de Regressão Quantílica ............................................................. 67 

5 CONCLUSÕES ...................................................................................................... 70 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 71 

ANEXO I ................................................................................................................... 78 

 

 

 

  



11 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme dados do Global Findex Database 2017, o Brasil ainda contava com 30% 

da sua população adulta desbancarizada, ou seja, sem acesso formal a serviços 

bancários. Para efeitos de comparação, o mesmo número na China e Índia gira em 

torno de 20%.  Vale ainda observar que, dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), seis 

incluem serviços financeiros, demonstrando a importância do acesso e uso adequado 

de produtos financeiros. 

 

Diversas pesquisas têm concluído empiricamente que há relação entre inclusão 

financeira e desenvolvimento econômico. Iniciativas globais como do G20, que 

reconhece que a inclusão financeira é um componente facilitador na luta contra a 

pobreza, usando modelos para demonstrar como a falta de acesso a serviços 

financeiros pode levar à pobreza e desigualdade. Há ainda uma dedicação especial 

do Banco Mundial, responsável por coordenar uma pesquisa e elaborar o relatório The 

Global Findex, que fornece um panorama de diferentes países e auxilia a formulação 

de políticas e ações de inclusão financeira. Os estudos mostram que o acesso e uso 

de serviços financeiros através de contas formais aumentam a poupança, o 

investimento produtivo, acesso a crédito, o consumo e assim o desenvolvimento 

econômico e social e nível de renda de tais populações (MENON, 2019; MUSAU et 

al., 2018; ALLEN et al., 2016; ALLEN et al., 2012; DEMIRGÜÇ-KUNT; KLAPPER, 

2013) 

 

Fato recente importante no cenário da inclusão financeira é o surgimento das Fintechs, 

empresas financeiras (Fin) de tecnologia (Techs) que não possuem pontos físicos de 

atendimento a seus clientes, e estão provendo novas formas de acesso a serviços 

financeiros, utilizando a tecnologia e internet para as transações, se utilizando da 

crescente inclusão digital da população brasileira. Tais empresas têm apresentado 

fenômeno de crescimento, pois o mercado brasileiro possui características próprias 

que apontam para oportunidades de crescimento na indústria de meios de pagamento, 

investimentos, concessão de crédito e demais serviços bancários por canais digitais 

online, e geram oportunidade de incremento no acesso à inclusão financeira, por conta 
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da alta concentração bancária, população conectada, desbancarização e ainda uma 

regulamentação atualizada. 

 

Portanto, identificar os fatores determinantes para a inclusão financeira podem indicar 

os fatores que levam à promoção do desenvolvimento econômico e social de uma 

população, conforme compilou Wolbers (2017), que apresentou a relação entre as 

Fintechs e o efeito positivo no nível de inclusão financeira e assim concluiu que um 

aumento no nível de inclusão financeira tem efeito positivo sobre o nível de 

desenvolvimento econômico sustentável (WOLBERS, 2017, p. 7-13).  

 

Diante disto, e considerando que trabalhos anteriores pesquisaram prioritariamente 

os fatores determinantes ou de exclusão dos indivíduos (pessoas físicas) da inclusão 

financeira, há carência de estudos para analisar e verificar os fatores determinantes 

da inclusão financeira para empresas (pessoas jurídicas), além de aspectos da 

adequação da concessão de crédito para microempresas no Brasil. 

 

Sendo assim, a partir dos elencados benefícios da inclusão financeira para os 

indivíduos e empresas, especialmente em regiões e populações de renda mais baixa, 

este estudo visou, de maneira exploratória, identificar os fatores relacionados à 

concessão de crédito para microempresas, utilizando o volume de concessão de 

crédito para microempresas, como proxy para inclusão financeira e seus fatores 

determinantes. 

 

A seção 2 do presente estudo contém a revisão de literatura que apresenta os 

conceitos de inclusão financeira e seus fatores determinantes, bem como barreiras à 

bancarização e acesso ao crédito e ainda aborda aspectos da concentração bancária 

na inclusão financeira, novos atores nos serviços financeiros (Fintechs) e aspectos do 

acesso ao crédito para micro e pequenas empresas. A seção seguinte (3) trata da 

metodologia empregada, base de dados e suas características. Já na seção 4 mostra 

a execução da análise de dados e resultados obtidos através dos testes de regressão, 

modelos de correlação e para dar robustez estatística aos modelos o estudo utilizou 

os modelos de regressões Log-Log e Quantílica e testes de validação. Finalmente a 

seção 5 apresenta as conclusões encontradas através das observações obtidas a 

partir dos resultados das análises dos dados. Tais conclusões indicam que inclusão 
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financeira de microempresas, medida pela concessão de crédito a estas, é 

principalmente influenciada pelas condições de desenvolvimento econômico e social 

de um país, pois níveis mais elevados de atividade econômica permitem rendimentos 

mais altos e portanto, com as condições macroeconômicas mais favoráveis no país, 

espera-se um aumento na inclusão financeira (MUSAU et al., 2018).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Inclusão Financeira 

 

A inclusão financeira tem sido tema de estudos, programas e projetos no mundo todo, 

encontrando lugar na agenda de políticas públicas globalmente. O interesse 

despertado é explicado pelos impactos que a inclusão financeira gera na vida das 

pessoas, especialmente naquelas populações de renda mais baixa e se refletindo 

positivamente no conjunto de indicadores econômicos-sociais. Por outro lado, muitas 

vezes, a inclusão financeira é entendida de forma simplista e superficial, como 

somente a “bancarização” que é a mera indicação que o indivíduo ou parcela da 

população possui conta bancária formal, ou seja, se tem a propriedade e faz uso de 

conta bancária.  

 

Demirgüç-Kunt e Klapper (2013) identificam que as contas bancárias são métricas 

simples e consistentes como indicador de inclusão financeira pois a propriedade e uso 

de contas bancárias são relativamente fáceis de definir e observar, além de contas 

básicas e de poupança serem muito semelhantes entre os países. Assim pode se ter 

uma pista que esta facilidade tenha induzido o uso da terminologia “bancarização” 

como simplificação do conceito mais amplo de inclusão financeira. 

  

O Banco Mundial, através do seu relatório The Global Findex 2017, define a 

propriedade de uma conta bancária como uma importante ferramenta financeira, pois 

ela oferece uma maneira segura de armazenar dinheiro, fazer poupança para o futuro, 

facilitar o pagamento de contas, acessar linhas de crédito formal, fazer compras e 

ainda receber ou enviar remessas de dinheiro. Ter uma conta bancária é, portanto, 

considerada pelo Banco Mundial como um promotor da inclusão financeira.  

 

As pesquisas de Demirgüç-Kunt e Klapper (2013) definem inclusão financeira como 

uso de serviços financeiros formais e trazem questões que aprofundam o conceito de 

inclusão financeira, que além da propriedade e uso da conta bancária, avançam nos 

aspectos da qualidade ou adequação do uso dos serviços financeiros e assim levam 

em consideração as necessidades das pessoas incluídas no sistema financeiro 

formal, e avaliando ainda a frequência e forma de uso dos serviços financeiros, 
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obtendo-se assim um conceito mais amplo e da dimensão da adequação da inclusão 

financeira. 

 

A importância do tema inclusão financeira é também observada na iniciativa do grupo 

de países do bloco econômico G20, com a criação da The Global Partnership for 

Financial Inclusion (GPFI) que é uma plataforma inclusiva com a participação de todos 

os países do G20, países fora do bloco G20 interessados, e demais stakeholders 

relevantes, com o objetivo de avançar nos trabalhos sobre inclusão financeira, 

incluindo a implementação de um Plano de Ação para Inclusão Financeira, endossado 

pela Cúpula do G20 em Seul no ano de 20101. Ainda o GPFI se organizou em dois 

subgrupos: a) Access Through Innovation Sub-Group (AISG) e b) Small and Medium 

Entrerprise Finance Sub-Group (SMESG). 

 

Avançando nos objetivos propostos desde a sua criação, o GPFI desenvolveu um 

conjunto de indicadores, que foram aprovados pelos Líderes do G20 em 2012, 

denominado G20 Financial Inclusion Indicators, pois o G20 também considerou que 

dados confiáveis, que abrangem os principais componentes do desenvolvimento 

sustentável da inclusão financeira, são essenciais para informar as políticas e 

monitorar os efeitos de tais iniciativas.  

 

 O G20 Financial Inclusion Indicators, é um conjunto expandido de indicadores, 

incluindo educação financeira, uso e qualidade dos serviços financeiros, e foi 

formalizado e operacionalizado pelo GPFI em 2013. Novos indicadores que medem o 

uso de pagamentos digitais e acesso à infraestrutura digital foram aprovados em 2016, 

e o portal é mantido Banco Mundial. 

 

Tais inciativas sinalizam que o G20 reconhece que a inclusão financeira é um 

componente facilitador na luta contra a pobreza e que dados confiáveis, que 

                                                
1 Ne encontro de cúpula G20 Summit em Seul, os Líderes do G20, reconhecendo a inclusão financeira 
como um dos principais pilares da agenda do desenvolvimento global, endossaram um Plano de Ação 
concreto para inclusão financeira. A inclusão financeira foi não apenas proeminentemente incluída na 
Declaração dos Líderes, mas também foi destacada como um componente importante no Consenso 
de Desenvolvimento de Seul e na agenda de reforma do setor financeiro. Na sequência, os Líderes 
anunciaram o estabelecimento do GPFI para institucionalizar e continuar o trabalho iniciado pelo Grupo 
de Especialistas em Inclusão Financeira (FIEG) em 2010. O GPFI foi lançado oficialmente em 10 de 
dezembro de 2010 em Seul. (tradução própria)  https://www.gpfi.org/about-gpfi  

https://www.gpfi.org/about-gpfi
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abrangem os principais componentes do desenvolvimento sustentável da inclusão 

financeira, são essenciais para informar políticas e monitorar o efeito de tais iniciativas. 

Os dados também podem fornecer uma direção e ponto de partida para que países e 

interessados possam se basear para formulação das diversas metas de inclusão 

financeira. 

 

Allen et al. (2012), alinhados com esta visão, indicam que o crescente conjunto de 

estudos mostra que a inclusão financeira pode ter benefícios significantes para os 

indivíduos, fornecendo uma lógica tanto econômica como política que promovem 

inclusão financeira. Também citam que vários modelos foram usados para demonstrar 

como a falta de acesso a serviços financeiros pode levar à pobreza e desigualdade, e 

em contraponto, que fornecer às pessoas o acesso a tais serviços aumenta a 

poupança, o investimento produtivo, o consumo e o empoderamento feminino. 

 

Nesta mesma linha, Menon (2019) concluiu em suas pesquisas sobre inclusão 

financeira, que as evidências empíricas mostram que o crescimento econômico segue 

a inclusão financeira, ou seja; a inclusão financeira apoia o crescimento econômico e 

social, os quais aumentam as oportunidades de negócios e assim também o PIB 

aumenta e se reflete no crescimento da renda e por consequência as pessoas 

formarão poupanças seguras, juntamente com o acesso a produtos e serviços 

financeiros relacionados, tais como coberturas de seguro, empréstimos e 

financiamentos e facilidades de pagamento de contas e muitos mais. 

 

Sobre a inclusão financeira no Brasil, os autores Sela, Gonzalez e Christopoulos 

(2020) explicam que a inclusão financeira teve um processo de evolução da sua 

agenda, a qual iniciou sua formação a partir de 1995 com o Programa Comunidade 

Solidária, da ex primeira-dama Ruth Cardoso, o qual apoiava iniciativas para o 

fortalecimento institucional e para a capacitação do sistema de informação, e foi se 

tornando um processo incremental de inciativas. 

 

Os autores, descrevem que a agenda da inclusão financeira foi sendo construída ao 

longo dos anos, incialmente com a realização de fóruns sobre microcrédito e 

microfinanças, e que posteriormente, em 2009, se tornaram Fórum de Inclusão 

Financeira. E desta forma, os debates foram garantindo a atenção à importância do 
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tema, como resultado da articulação dos diversos atores envolvidos, e foram gerando 

ações e a implementação de programas voltados à inclusão financeira. A agenda de 

inclusão financeira no Brasil passou por um processo de evolução dos conceitos – 

microcrédito, microfinanças, inclusão financeira e cidadania financeira. O foco inicial 

da agenda foi o microcrédito (inicialmente ofertado por meio de organizações não 

governamentais, na década de 1970), que se estendeu até o ano de 2003. 

Posteriormente, em uma visão gradativamente mais ampla, essa agenda passou a 

ser tratada como microfinanças, que, além do crédito, envolve acesso aos meios de 

pagamento, poupança e seguros. Em 2009, a agenda passou a ser versada como 

inclusão financeira e buscou promover o efetivo acesso e uso pela população dos 

serviços financeiros, adequados às suas necessidades. Aos serviços de 

microfinanças se passou a acrescentar a preocupação com o consumidor e a 

educação financeira. Nessa concepção, a inclusão financeira passou a ser um dos 

pilares que, junto com a educação financeira e a proteção ao consumidor, a partir de 

2015, passam a formar uma nova agenda: a cidadania financeira – um conceito 

relativo aos direitos e deveres do cidadão quando o assunto é sua vida financeira. 

Nessa nova concepção, a agenda passa a oferecer proteção, educação e inclusão 

financeira aos cidadãos. (SELA; GONZALEZ; CHRISTOPOULOS, 2020, p.169-170) 

 

Os autores apresentam ainda um resumo da cronologia da referida agenda, que 

corresponde às datas dos eventos realizados pelo Banco Central do Brasil (BCB): a) 

seminários de microcrédito, realizados até o ano de 2003; b) seminários de 

microfinanças, realizados entre 2003 e 2008; c) fóruns de inclusão financeira, 

realizados de 2009 a 2014; e d) fóruns de cidadania financeira, realizados anualmente 

a partir de 2015. (SELA; GONZALEZ; CHRISTOPOULOS, 2020, p.170). 

 

Neste processo evolutivo da agenda da inclusão financeira, tem o Banco Central do 

Brasil (BCB) como um dos atores relevantes. A instituição, através do seu Relatório 

de Inclusão Financeira (BCB, 2015),  defende que a inclusão financeira plena pode 

ser entendida como o estado no qual a população tenha acesso e faça uso, de 

maneira simples, equilibrada e consciente, de serviços financeiros que tragam ganhos 

de bem-estar ao cidadão, de maneira conveniente e por preços acessíveis, reconhece 

que este conceito está em constante debate e aperfeiçoamento, por ser um conceito 

multidimensional, que podem ser resumidas em três tópicos: 



18 
 

 

 

i) Acesso: Refere-se à disponibilidade de serviços e produtos oferecidos 

por instituições financeiras. 

ii) Uso: Refere-se à extensão e à profundidade de uso dos serviços e 

produtos financeiros. 

iii) Qualidade: Refere-se à relevância dos serviços e produtos financeiros 

para a vida diária do consumidor e à efetividade dos canais de 

atendimento e reclamação. 

 

Então, conforme Chuen et al. (2017) reforçando estes conceitos, afirma que a inclusão 

financeira pode ser apresentada como um “processo de efetivo ACESSO e USO pela 

população de serviços financeiros ADEQUADOS às suas necessidades, contribuindo 

com sua qualidade de vida”. E ainda que a inclusão financeira também pode ser 

definida como o acesso universal a serviços financeiros a preços razoáveis, fornecidos 

por instituições sólidas e sustentáveis e pode incluir poupança, investimentos, 

empréstimos e seguros. 

 

Ainda na dimensão Qualidade da inclusão financeira e sua adequação às 

necessidades do usuário, “o crédito pode representar a saída da zona da miséria ou 

a continuidade do empreendimento, principalmente o destinado aos 

microempreendedores. A poupança representa uma fonte de segurança para as 

famílias, embora a população de baixa renda dificilmente consiga poupar. O seguro 

fornece uma segurança contra eventos inesperados, amenizando riscos e com isso 

estimulando a produção.” (GREATTI, 2017. p. 99). 

 

De acordo com Demirgüç-Kunt et al. (2017) existem 3 indicadores que ajudam na 

compreensão da condição de inclusão financeira em países emergentes ou de baixa 

renda que são: 1) propriedade de conta bancária (conta formal); 2) comportamento de 

poupança em uma instituição financeira formal (poupança formal) e 3) o uso de crédito 

bancário (crédito formal) e estes indicadores constam no relatório The Global Findex 

2017, o qual é um dos pilares dos esforços globais para promover a inclusão financeira 

e é amplamente citado por acadêmicos e profissionais que estudam o 

desenvolvimento global, e também seus dados são usados para acompanhar o 

progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 
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Importante destacar, conforme alertam Gonzalez; Deak; Prado (2018) que há 

diferença entre bancarização e inclusão financeira, e, portanto, a simples propriedade 

de uma conta bancária; chamada ACESSO, embora garanta a possibilidade de 

acessar serviços financeiros e bancários, não é garantia plena de inclusão financeira 

do indivíduo, e é necessário então considerar o USO, ou seja a frequência de 

utilização da conta bancária, sendo que é a utilização da conta que determina a 

adequação, e assim a QUALIDADE da conta bancária, definindo a adequação como 

um dos pontos mais sensíveis à população de baixa renda na utilização de contas 

bancárias. 

 

Uma observação relevante a mencionar é que os principais indicadores, métricas e 

acompanhamento da inclusão financeira e suas dimensões priorizam as pessoas 

físicas, famílias e domicílios, existindo também alguma informação sobre microcrédito, 

porém, conforme expõe o BCB (2015) para uma efetiva análise de inclusão financeira 

é necessário considerar separadamente os dados de pessoas físicas e de pessoas 

jurídicas, porém os indicadores apresentam majoritariamente apenas pessoas físicas.  

Desta forma, há certa carência de tais indicadores e acompanhamento sistematizados 

para pessoas jurídicas e especialmente empresas de pequeno e médio portes, exceto 

o microcrédito, a ponto de constar no Relatório de Inclusão Financeira (RIF) do Banco 

Central do Brasil a observação, “No entanto, ainda não dispomos de informações 

suficientes para análise mais detalhada do segmento de pessoa jurídica” (BCB, 2015, 

p. 21).  

 

 

2.1.1 Determinantes da inclusão financeira 

 

Os diversos estudos sobre bancarização, inclusão financeira e serviços financeiros 

demonstram diferenças substanciais nos índices de população possuidora de contas 

bancárias, com nítida correlação entre desenvolvimento econômico e acesso e uso 

de contas bancárias e assim havendo grande variação no índice de bancarização de 

acordo com o perfil de renda do pais conforme classificação feita pelo The Global 

Findex. 
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Os estudos de Demirgüç-Kunt e Klapper (2013) concluíram que o percentual da 

população adulta que possui conta bancária formal, a qual chamam de penetração de 

conta, atinge 89% da população adulta nos países de alta renda, mas somente 24% 

em países de baixa renda, conforme demonstrado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Penetração de conta conforme nível de renda dos países2 

 

 

Os autores usam uma pergunta instigante para ilustrar os achados de seu estudo a 

partir dos modelos matemáticos utilizados: “Por que a penetração de conta é alta, 

digamos, na Dinamarca, mas quase insignificante no Níger?” (tradução própria) 

(DEMIRGÜÇ-KUNT; KLAPPER, 2013. p.289).  E prosseguem com a afirmação que o 

PIB per capita é responsável por grande parte da variação entre os países: a 

Dinamarca está entre os países mais ricos do mundo, enquanto o Níger está entre os 

mais pobres e que na maioria dos países com um PIB per capita de US$ 15.000 ou 

mais, a penetração de conta é de 90% ou mais, e que de fato, a análise de regressão 

mostra que o PIB per capta está significativamente associado à penetração de conta 

e responde por cerca de 70% da variação entre os países do mundo na parcela de 

adultos com uma conta formal. 

 

                                                
2 Nível de renda dos países, PIB per capta ano base 2011, definidos como: Baixo menor que US$1,025; 
Médio baixo US$1,026–$4,035; Médio Alto US$4,036–$12,475; Alto US$12,476 ou mais. 

Nível de renda

Baixo

Médio  baixo

Médio Alto

Alto

Adultos com uma conta em uma instituição financeira formal (%)

Fonte: Demirgüç-Kunt e Klapper (2013) based on Golbal Findex
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Demirgüç-Kunt e Klapper (2013) fazem ainda uma observação importante em relação 

ao nível de concessão de crédito interno ao setor privado, medido em porcentagem 

do PIB, que este indicador também tem significativa correlação à penetração de conta, 

porém ponderam que, grandes quantidades de crédito em um sistema financeiro, quer 

seja empresarial ou ao consumidor, nem sempre correspondem ao amplo uso de 

serviços financeiros, porque o crédito pode estar concentrado entre as grandes 

empresas e os indivíduos mais ricos, e dão como exemplo o crédito interno ao setor 

privado equivale a 112% do PIB no Vietnã, mas apenas 21% dos adultos naquele país 

relatam ter uma conta formal. Por outro lado, na República Tcheca, um país com 

profundidade financeira relativamente modesta, tem crédito doméstico ao setor 

privado correspondente a 55% do PIB, mas a penetração de conta é relativamente 

alta com 81%. 

 

Musau et al. (2018) defendem que na medida que haja condições macroeconômicas 

mais favoráveis no país espera-se um aumento na inclusão financeira, pois níveis 

mais elevados de atividade econômica permitem rendimentos mais altos, e que 

provavelmente levam à movimentação dos recursos financeiros através do sistema 

financeiro formal, e também constataram que a taxa de crescimento do PIB modera 

significativamente a relação entre inclusão financeira e risco de crédito dos bancos 

comerciais, como ocorrido no Quênia. 

 

Allen et al. (2016) por outro lado, afirma que apesar de tais evidências dos estudos 

entre o desenvolvimento econômico e inclusão financeira, ainda pouco se conhece 

sobre seus fundamentos entre indivíduos e países e sobre as políticas que promovem 

a inclusão financeira, porém defende que com algumas exceções específicas para os 

Estados Unidos, os dados descrevem e confirmam que a penetração de conta varia 

entre os países por níveis de desenvolvimento econômico e financeiro e dentro dos 

países por grupos de renda  apontadas. Corroborando com esta conclusão existe uma 

literatura considerável que estuda os desbancarizados e seu comportamento, como 

Barr (2004), Hogarth et al. (2004, 2005), Rhine e Greene (2006), Rhine et al. (2006) e 

Gross et al. (2012) no entanto, não consideram o papel das características e políticas 

de cada país e como sua eficácia varia de acordo com as diferentes características 

individuais.  
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Analisando em escala global as características individuais dos possuidores de conta 

bancária, Allen et al. (2016) constataram que a probabilidade de possuir uma conta 

em instituição financeira formal é maior para indivíduos com maior renda, maior 

escolaridade, mais idade, morador em área urbana, estar empregado, casado ou 

separado, e também a probabilidade de ter poupança é maior para estas pessoas com 

as mesmas características individuais, colaborando assim com a conclusão que 

condições econômicas favoráveis melhoram as condições de renda e vida dos 

indivíduos, e favorecem a inclusão financeira. 

 

No mesmo sentido, de que condições econômicas mais favoráveis melhoram a 

inclusão financeira, Fungáčová e Weill (2015) estudaram a inclusão financeira na 

China com os dados do Global Findex 2012, e concluíram que homens com mais 

renda, com maior escolaridade e mais velhos têm maior probabilidade de serem 

incluídos financeiramente. 

 

Já Zins e Weill (2016) estudaram as condições de inclusão financeira no continente 

africano (37 países) e encontraram que os três principais indicadores são mais baixos 

na África em comparação com o mundo; 35% dos africanos relataram ter uma conta 

bancária formal, enquanto em todo mundo foram 61,5% das populações pesquisadas 

revelaram ter conta bancária formal. E ainda, que 15,4% dos africanos economizaram 

dinheiro em uma instituição financeira formal nos últimos 12 meses em comparação 

com os 27,4% em termos globais. Finalmente, o crédito formal é menos importante na 

África, sendo 6,7% naquele continente, contra 10,7% em escala global.  

 

Necessário mencionar que no continente africano a inclusão financeira tem grandes 

variações entre regiões e também entre os países, como por exemplo que 51% dos 

africanos da região sul possuíam uma conta bancária, mas apenas 11% dos africanos 

da região central possuíam, conforme o mesmo estudo de Zins e Weill (2016). E então 

estes resultados também vão confirmando e reforçando as probabilidades de relação 

entre desenvolvimento econômico e inclusão financeira. 

 

Assim, Zins e Weill (2016) após cálculo dos efeitos marginais, puderam concluir que 

escolaridade e renda são as características individuais mais importantes que explicam 

a inclusão financeira formal no continente africano. Em suma, observaram que os 
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fatores de ser homem, com mais renda, com mais escolaridade e mais velho, 

favorecem o acesso a serviços financeiros formais na África, destacando uma 

influência particular da escolaridade e da renda. 

 

Interessante destacar que mesmo em países desenvolvidos e considerados como de 

alta renda, com PIB e PIB per capta elevados, quando há indivíduos, ou parcelas da 

população em desvantagens econômicas e renda baixa, também há efeito negativo 

no nível de bancarização e inclusão financeira desta parcela da população, 

confirmando a relação direta da renda do indivíduo com acesso a conta bancária. 

 

Neste sentido Barr et al. (2009) através de pesquisa sobre uso de contas bancárias 

em domicílios de baixa e média rendas na região metropolitana da cidade de Detroit, 

estado de Michigan nos Estados Unidos, que enfrenta baixas taxas de emprego e 

altas taxas de pobreza, demonstra que somente 24% dos respondentes estavam 

empregados na época da pesquisa e a mediana de renda familiar em 2004 foi US$ 

20.000. E aproximadamente 1/3 da amostra tinha rendimentos que eram abaixo da 

linha de pobreza nacional A pesquisa revelou ainda que 27% da amostra não possuía 

nenhuma conta bancária nem corrente simples e nem de poupança. 

 

De acordo ainda com os resultados da pesquisa, notadamente, os respondentes 

desbancarizados são menos economicamente ativos: é menos provável que estejam 

empregados do que os bancarizados (42% vs. 59%), possuam renda familiar média 

mais baixa (US$ 10.000 vs. US$ 25.000) e têm maior probabilidade de viver na 

pobreza (51% vs. 26%). E ainda é mais provável que os economicamente ativos 

tenham contas bancárias. Aqueles que estavam empregados no momento da 

pesquisa têm 12 p.p. a mais de probabilidade de ter uma conta bancária do que os 

desempregados ou os que não estavam na força de trabalho. Além disso, a pesquisa 

mostrou que as pessoas com renda mais alta são mais propensas a serem 

bancarizadas. 

 

Além destes fatores macroeconômicos apontados, também há fatores políticos e 

legais gerais que apontam influência na inclusão financeira. A abrangente pesquisa 

de Allen et al. (2016) apresenta evidências de fatores característicos do país que 

influenciam a inclusão financeira, os quais são listados: a) instituições fortes de alta 
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qualidade, b) regras legais eficientes, c) forte cumprimento de contratos, e d) 

estabilidade política. Também, que a existência de políticas de incentivos fiscais 

também leva a uma maior inclusão financeira. Além disso, as características do setor 

bancário desempenham um papel importante como facilitador ou não, na inclusão 

financeira, com por exemplo a existência de um sistema de seguro garantidor de 

depósitos. E ainda, e ao mesmo tempo, altos custos de abertura e uso de contas 

bancárias, grande distância do ponto de atendimento bancário, altas exigências 

burocráticas e a falta de confiança nas instituições financeiras, são todos fatores de 

barreiras à bancarização e reduzem a inclusão financeira formal.  

 

Já no Brasil, apesar da grande evolução na década passada, o Global Findex 2017 

aponta que em 2011 havia 55,9% da população brasileira possuidora de conta 

bancária formal e em 2017 esta proporção chegou a 70%, portanto um salto de mais 

de 14 p.p., mas é importante observar que há ainda 30% da população brasileira sem 

acesso formal aos serviços bancários por não possuírem conta bancária, ao passo 

que, comparativamente, os desbancarizados na China e Índia são aproximadamente 

20% em cada um dos países. A Tabela 1 mostra um resumo da população que o 

Banco Mundial considera como “incluída financeiramente” por possuírem conta 

bancária formal. 

 

Tabela 1. % População adulta possuidora de conta bancária formal 

Pais 2011 2014 2017 

Brasil 55,9 68,1 70,0 

China 63,8 78,9 80,2 

Índia 35,2 53,1 79,9 

Rússia 48,2 67,4 75,8 

África do Sul 53,6 70,3 69,2 

Zona do Euro 90,4 94,7 95,3 

Canadá 95,8 99,1 99,7 

Estados Unidos 88,0 93,6 93,1 

Fonte: Global Findex 2017. 
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Como demonstra o Tabela 1, entre os países do bloco BRICS, o Brasil tem a segunda 

pior posição e muito próxima da pior posição que é a África do Sul, podendo-se inferir 

que estariam em “empate técnico” no percentual. 

 

Aqui é relevante destacar que os valores divergentes de população bancarizada entre 

Global Findex e Banco Central do Brasil (BCB), se devem à diferença de metodologia. 

O Global Findex terá números menores por considerar como contas ativas somente 

as contas bancárias que tiveram algum movimento nos últimos 12 meses, e por outro 

lado o BCB considera as contas bancárias quem tem algum saldo, mesmo que muito 

baixo e ainda independentemente de movimentação ou não nos últimos 12 meses, e 

desta forma resultará numa proporção maior, conforme visto no Gráfico 2.  

 

Gráfico 2. % da população adulta com relacionamento bancário - Brasil 

 

Fonte: elaboração própria com dados CCS do BCB-Depef. 

 

Allen et al. (2016) ao estudarem os fatores associados às barreiras percebidas ao uso 

de conta bancária entre aqueles que são excluídos financeiramente, eles relatam 

menores barreiras ao uso de conta bancária em países com custos mais baixos das 

contas e maior penetração de prestadores de serviços financeiros. Também, 

concluíram que entre aqueles que relatam a falta de dinheiro como a principal barreira 

ao uso da conta, as políticas governamentais para promover a inclusão podem 

aumentar a probabilidade dos indivíduos perceberem que os serviços financeiros 

estão ao seu alcance. Em linhas gerais, os resultados sugerem uma política para 
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expandir o conjunto de usuários elegíveis de possuírem contas bancárias e aumentar 

o uso da conta com mais frequência e ainda para criar poupança. 

 

Colocando um olhar na expansão dos elegíveis para possuírem contas bancárias, é 

interessante observar os motivos declarados pela população bancarizada para a 

abertura da sua primeira conta. Existem nestes motivos declarados, um alinhamento 

com os estudos que concluem que a inclusão financeira também está ligada ao 

desenvolvimento econômico, na medida que o indivíduo necessita de uma conta 

bancária a fim de receber salário, que, por pressuposto, é obtido por um emprego 

formal, gerado através da atividade econômica. 

 

Gráfico 3. Motivos para abertura da primeira conta bancária 

 

 

Fonte: elaboração própria com dados Global Findex 2017. 

 

Como pode ser visto no Gráfico 3, há proporções altas e concentradas em dois 

motivos para o indivíduo abrir sua primeira conta bancária. Sendo o principal motivo 

pelo qual os respondentes abriram sua primeira conta, 58% e 36%, em 2014 e 2017 

respectivamente, declararam que o fizeram para receber transferências 

governamentais, e o segundo principal motivo, identificado pelo Global FIndex 2017, 

para abertura da primeira conta bancária, foi o recebimento de salário de seu 

empregador, sendo este motivo declarado por 38% em 2014 e 17% em 2017 pelos 
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respondentes por ocasião da pesquisa. Assim, para o 2014 resta somente 14% de 

outros motivos para ter aberto a primeira conta. 

 

Observa-se, portanto, nestes motivos um alinhamento em contraponto com o principal 

motivo encontrado no Global Findex 2017 para não abertura de conta, que é a falta 

de fundos (recursos) financeiros, na medida que o indivíduo necessita de uma conta 

bancária a fim de ter acesso aos recursos que lhe serão transferidos pelo governo ou 

recebimento de salário.  

 

Em relação às empresas, mais especialmente as micro e pequenas empresas 

(MPEs), é interessante que se observa uma similaridade na proporção de 

empreendimentos bancarizados com as pessoas físicas bancarizadas. O Sebrae 

(2015) preparou o relatório “Bancarização das MPE” a partir de uma pesquisa junto a 

6.005 empresas (MEI, ME e EPP) resumido na Gráfico 4 a proporção de empresas 

que tem relacionamento bancário como pessoa jurídica, com a pergunta “Sua 

empresa como PESSOA JURÍDICA (PJ) possui algum tipo de relacionamento com 

bancos, por exemplo, a empresa possui conta corrente no banco, possui aplicações, 

realiza descontos de duplicatas, etc?” (SEBRAE, 2015, p.1).   

 

Gráfico 4. Proporção de empresas MPEs com relacionamento bancário 

 

Fonte: Sebrae (2015). 

  

Assim, segundo a pesquisa “estes resultados indicam que, no Brasil, a maioria das 

empresas se relaciona com os bancos, como PJ. Porém, quanto menor o porte, mais 

baixa é a proporção de empresas que se relacionam com bancos. Em parte, isso ajuda 

a explicar as mais baixas proporções de empresas com relacionamentos com bancos 

encontradas nas regiões norte e nordeste. Nestas regiões, é alta a importância relativa 

dos MEI (segmento com maior exclusão financeira), no conjunto das MPE.” (SEBRAE, 
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2015, p.1). Mas, assim como nos resultados do Global Findex 2017 para população 

brasileira sem relacionamento bancário, há ainda aproximadamente 30% de 

pequenos negócios sem acesso ao sistema financeiro formal, constituindo uma 

mesma proporção de exclusão financeira em pessoas físicas e MPEs.. 

 

2.1.2 Barreiras à bancarização e acesso ao crédito 

 

Ao mesmo tempo que há estudos e esforços globais para bancarização, inclusão 

financeira e acesso à serviços financeiros, em interdependência a estes estudos e 

esforços, há necessidade de se mitigar as barreiras à bancarização, como forma de 

superar eventuais obstáculos à abertura de contas bancárias e dar acesso aos 

desbancarizados aos demais serviços financeiros sistema financeiro formal. 

 

Allen et al. (2016) apurou que globalmente, o motivo mais citado para não ter uma 

conta bancária é “não tem recursos financeiros suficientes para usá-la". Este motivo 

foi declarado por 66% dos adultos sem uma conta formal, incluindo 30% que o 

declararam como o único motivo, pois eram permitidas mais de uma resposta no 

questionário de pesquisa. É mais provável que esse segmento da população seja 

voluntariamente auto-excluído do sistema financeiro formal, ou seja, indivíduos que 

não têm renda suficiente para precisar do uso de uma conta bancária formal ou que 

optam por não ter uma conta por razões culturais ou religiosas. Na pesquisa, a 

resposta "motivos religiosos" foi citada por 5% dos indivíduos. 

 

Os esforços globais para aumentar a bancarização e inclusão financeira passam por 

uma melhor compreensão das barreiras ou obstáculos existentes. De acordo com Barr 

(2004) o sistema bancário dos Estados Unidos trabalha muito bem para a maioria dos 

americanos, mas muito indivíduos de baixa e moderada renda, sofrem com cinco 

barreiras para ter conta bancária: 

1) Impossibilidade de manter saldo mínimo na conta para evitar cobrança de tarifas 

altas; 

2) Dificuldades de se qualificar para abertura de contas convencionais por problemas 

bancários anteriores; 

3) Em localidades e bairros de baixa de renda não há pontos de atendimento bancário; 
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4) Em famílias de baixa renda há falta de educação financeira em relação à 

propriedade de conta bancária, orçamento doméstico, poupança, gerenciamento de 

crédito, o que gera uma significante barreira à estabilidade financeira; 

5) Falta de documentação apropriada em comunidades de imigrantes além do receio 

de problemas com autoridades imigratórias. 

 

Estas barreiras à bancarização elencadas acima, mantém certa paridade com os 

motivos indicados pelo estudo do Banco Mundial, o Global Findex 2017, que 

descreveu os motivos declarados pela população desbancarizada para não ter conta 

bancária, os quais são apresentados abaixo, no Tabela 2, usando os números dos 

países do BRICS4 para efeito de comparação e referencia:  

 

Tabela 2. Motivos declarados para não possuir conta bancária formal 

 

Fonte: Global Findex 2017. 

 

Para o Brasil, aparecem os quatro principais motivos declarados, ordenados pelas 

maiores frequências, e que acabam por manter similaridade da ordem com os demais 

países listados:  

1. Recursos financeiros insuficientes: 58% 

2. Custos altos dos serviços financeiros: 57% 

3. Alguém da família já possui conta bancária: 51% 

4. Instituição financeira é muito longe: 32% 

 

Em relação aos principais motivos de barreiras à bancarização, merece observação o 

quarto motivo mais alegado, que por se tratar de distância de algum ponto físico de 

                                                
4 Bloco dos países emergentes Brasil, Rúsia, Índia e África do Sul 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics 
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serviços 
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Brasil 32% 57% 19% 25% 5% 58% 51% 1%

Russia 15% 34% 11% 33% 3% 52% 26% 5%

India 23% 27% 22% 20% 6% 54% 52% 1%

China 20% 13% 10% 8% 2% 60% 32% 3%

África do Sul 28% 38% 22% 27% 10% 57% 31% 1%

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics
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atendimento da instituição financeira, é relevante ressaltar que, conforme apresentado 

neste estudo há um expressivo incremento de transações bancárias por canais 

digitais, e como demonstrado no Gráfico 8, além da alta proporção de população 

possuidora de dispositivos móveis e com conexão à internet, fazem com que a barreira 

da distância física do ponto de atendimento bancário, se torne um motivo menos 

importante. Além disso, os três principais motivos estão acima de 50% e já se 

constituem representativos para eventual ponderação, análise e comentários. 

 

Embora o Global Findex, em seu questionário de pesquisa, habilmente capte estas 

barreiras à bancarização, através dos motivos declarados pelos respondentes, cabe 

reforçar que o principal motivo declarado é a falta de recursos financeiros por parte do 

indivíduo, que tem percentual próximo ao conjunto de países de renda baixa, que é 

60%, totalmente em linha com a média apresentada pelos países BRICS, fazendo se 

concluir que a renda baixa ou falta dela é a principal barreira a bancarização. 

 

Ainda sobre falta de recursos como barreira à bancarização, Fungáčová e Weill (2015) 

concluíram que na China as pessoas mais pobres se preocupam mais com a falta de 

dinheiro e com o fato de que outro membro da família já ter uma conta, entretanto as 

pessoas com mais escolaridade estão mais preocupadas com o custo dos serviços e 

a confiança nas instituições financeiras. 

 

Seguindo esta linha, a pesquisa de Ackerman, Fries e Windle (2012) sobre finanças 

das famílias americanas no ano de 2010, apresenta num dos resultados que 92,5% 

das famílias tinham algum tipo de conta bancária de transação, incluindo conta 

corrente, poupança, investimentos ou empréstimos, mas em contraponto, entre as 

famílias sem conta bancária em 2010, 59,1% delas possuíam renda entre os 20% 

(quintil) mais baixo dessa distribuição, corroborando que a condição de baixa renda, 

como declarado pelos respondentes, que recursos financeiros insuficientes são uma 

barreira importante à bancarização.  

 

Como recomendações para aumento da inclusão financeira através da redução das 

barreiras à bancarização Musau et al. (2018) sugerem que as instituições financeiras 

formais flexibilizem as exigências para abrir e manter uma conta, a fim de facilitar à 

população de baixa renda o acesso a serviços financeiros. Além disso, os governos 
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poderiam considerar fornecer educação financeira à população para estimular o uso 

de serviços financeiros para melhoria do bem-estar dos usuários e também do sistema 

financeiro. E ainda argumentam que os bancos deveriam encontrar maneiras de 

melhorar o nível de inclusão financeira, expandindo as dimensões da penetração, 

como disponibilidade, acessibilidade e uso da conta bancária, através de canais de 

utilização facilitada e criando produtos que sejam prontamente aceitos. 

 

Pelo outro lado da inclusão financeira, há as barreiras para que as MPE tenham 

crédito concedido pelos bancos, o que pode ser chamada de exclusão financeira, 

podendo ser voluntária ou involuntária. Mendes de Paula (2017) explica que exclusão 

voluntária é quando a empresa não necessita ou decide não tomar empréstimo, já 

exclusão involuntária pode acontecer quando o empréstimo é negado, por exemplo 

por falta de garantias ou mal elaboração da solicitação/projeto e aumento de riscos. 

De acordo com dados do SEBRAE (2017) é possível concluir que a exclusão 

voluntária é maior do que a involuntária.  

 

 

Gráfico 5. Pesquisa sobre solicitação empréstimos por MPE 

 

Fonte: Sebrae (2017) 

 

O Gráfico 6 mostra os motivos informados pelos bancos para a negativa de concessão 

de empréstimos. 

 

Gráfico 6. Motivos informados para a negativa de concessão de empréstimos 
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Fonte: Sebrae (2017) 

 

Mendes de Paula (2017) ressalta que a proeminência da exclusão voluntária por parte 

MPE sobre a exclusão involuntária pode estar relacionada aos custos percebidos e 

têm relação com juros elevados e tarifas bancárias caras, também aos aspectos 

burocráticos e elevadas exigências de garantias. 

 

Sobre a exclusão voluntária Ferraz e Ramos (2017) explicam que a demanda por 

crédito pode ser inibida e prejudicada pelo elevado custo para fornecer informações, 

o excesso de exigências quanto à documentação e a demora nos processos de 

avaliação, elevadas garantias exigidas, inclusive de caráter pessoal; taxas de juros 

altas ou ainda desconhecimento dos produtos oferecidos. Em resumo, a desistência 

ao crédito bancário pode ocorrer pelos altos ônus colocados no processo.  

  

Os autores também citam pesquisa de Lecuona (2016) que identificou este 

comportamento de exclusão voluntária no México, que o crédito bancário não é 

necessário para 62,5% da microempresas, 64,5% para as pequenas, 48,1% para as 

médias e ainda 52,9% para as grandes, e também menciona a Colômbia que 

conforme Zuleta (2016) aponta que cerca de 80% das empresas que não se 
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candidataram ao crédito de 2007 a 2015.não o fizeram porque não precisavam, em 

seguida por causa dos custos e em terceiro pela complexidade e burocracia. 

 

Estes aspectos aqui no Brasil a Pesquisa Sebrae também captou, e solicitou aos 

empresários sugestões para facilitar o acesso ao crédito, conforme demonstra a 

Gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Sugestões de MPEs para facilitar a obtenção de empréstimos  

 

Fonte: SEBRAE (2017) 

 

Sela e Greatti (2018) apud Claessens (2006) defendem que para haver cruzamento 

de demanda e oferta, e consequentemente, inclusão financeira, depende-se dos 

custos relativos da provisão de serviços financeiros e da renda dos consumidores, e 

apresentam as categorias de acesso e uso dos serviços financeiros em um continuum, 

conforme mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1. Diferença entre Acesso e Uso na inclusão financeira 
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Fonte: Claessens (2006)  

 

Conforme o Quadro 1, ao Grupo A pertencem os indivíduos que têm acesso e fazem 

uso de serviços financeiros e portanto, são financeiramente incluídos. Aos Grupos B 

e C pertencem os não-usuários de serviços financeiros, que podem ser diferenciados 

naqueles que voluntariamente se excluem e naqueles que são involuntariamente 

excluídos. No Grupo B encontram-se os indivíduos que têm acesso, mas não utilizam 

os serviços financeiros (exclusão voluntária), pelo fato de não terem necessidade de 

uso (CLAESSENS, 2006; BECK; DEMIRGÜÇ- KUNT, 2008), por razões religiosas ou 

culturais, por acesso indireto através de amigos e familiares (BECK; DEMIRGÜÇ-

KUNT, 2008), ou outros motivos. A exclusão voluntária não reflete, necessariamente, 

indisponibilidade de serviços financeiros, nem, tampouco, sua racionalidade, haja 

vista que os pertencentes a este grupo têm acesso, mas optam por não utilizar os 

serviços financeiros. Os excluídos voluntariamente representam um problema menor 

para os formuladores de políticas, uma vez que a falta de uso reflete a falta de 

demanda (BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT, 2008). Por sua vez, o Grupo C é composto por 

indivíduos que não têm acesso e, portanto, não usam os serviços financeiros 

(exclusão involuntária).” (SELA; GERATTI, 2018, p.4). 

 

Novamente encontra-se as barreiras à inclusão financeira já apresentadas neste 

estudo relacionadas inadequação de preço, produto ou renda, ou ainda rejeição das 

instituições financeiras pelos maiores riscos. Sela e Greatti (2018) afirmam ainda que 

as instituições financeiras criam pacotes e produtos vinculados que tendem a excluir 

determinados perfis de clientes ou ofertam produtos e serviços financeiros não adequados 

à maioria da população, com altas taxas e custos, que desencorajam os clientes de baixa 

renda ou sem condições de cumprir exigências solicitadas. Soma-se a isto o fato das 
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instituições financeiras considerarem alguns mercados não atrativos economicamente ou 

mesmo desinteressantes para sua estratégica de posicionamento de mercado. 

 

 

2.1.3 Concentração Bancária 

 

Há certa controvérsia e dúvida e uma percepção geral que a concentração bancária 

não favorece a inclusão financeira, na medida que a concentração bancária determina 

poucas opções de oferta de acesso e uso de serviços financeiros, e por outro lado, a 

variedade de agentes ofertantes de tais serviços promove acesso facilitado ao uso de 

serviços financeiros pela população. 

 

Um alto grau de concentração indica que um pequeno número de participantes tem 

grande controle sobre a participação de mercado, o que provavelmente leva a um 

cenário menos competitivo, ao passo que há a argumentação que a concentração 

pode fazer algum sentido, na medida que se deseja fortalecer um determinado 

segmento econômico. E como já mencionado neste estudo, um dos motivos 

declarados por não possuidores de conta bancária formal é distância do ponto de 

atendimento bancário, sugerindo que a instituições financeiras podem não ter 

interesse econômico em estar presente em determinadas regiões, justamente por já 

ter uma participação de mercado grande e satisfatória que não necessitam buscar 

ampliar a base de clientes nas áreas desinteressantes, refletindo ali a pouca variedade 

de agentes ofertantes. 

 

O Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI) definem a concentração 

bancária como o grau em que o setor financeiro é controlado pelas maiores 

instituições do mercado de acordo com a respectiva participação de mercado, e citam 

a indicador RC como uma das medidas do setor, sendo RC, Ratio of Concentration e 

3 three, a quantidade de maiores instituições, assim  RC3, é o índice de concentração 

de três, e mede a participação de mercado dos três principais bancos do sistema, 

definida em termos de ativos, depósitos ou agências (WB; IMF, 2005, p.19). Uma 

medida de concentração mais sofisticada, citado pelas instituições WB e IMF (2002) 

é o Índice Herfindahl (HI), que é a soma dos quadrados das quotas de mercado de 

todas as empresas de um setor. Valores mais altos do índice indicam maior 
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concentração de mercado. Ambos os indicadores RC e HI e suas variações, são 

amplamente utilizados em estudos acadêmicos e avaliações de mercado. 

 

Também Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, (WB e IMF 2005) entendem 

que assim como em outros setores, a concorrência no sistema bancário é desejável 

pela eficiência e maximização do bem-estar social, permitindo que os consumidores 

possam escolher uma ampla gama de serviços financeiros dentre vários fornecedores, 

e ainda a própria concorrência normalmente leva a um aumento da eficiência 

institucional, custos mais baixos para os clientes e melhorias na qualidade e na 

variedade de serviços financeiros fornecidos. Entretanto, ainda alertam que devido a 

seus papéis e funções, existem algumas características do sistema bancário que o 

diferenciam de outros setores, e, portanto, é importante não apenas garantir que o 

setor bancário seja competitivo e eficiente, mas também estável.  

 

Em indicação oposta ao Banco Mundial e FMI neste tema, Owen e Pereira (2018) 

quando estudaram concentração bancária, competição e inclusão financeira, 

concluiriam que a concentração bancária está positivamente associada ao acesso a 

contas bancárias, que no geral, os resultados sugerem que um setor bancário 

caracterizado por maiores concentrações de ativos nos maiores bancos, está 

associado a uma maior inclusão financeira. Embora uma possível interpretação desse 

resultado seja a de que um setor bancário menos competitivo ofereça maior inclusão 

financeira, os autores ressaltam que a concentração do setor é apenas uma medida 

da competitividade do próprio setor. Um setor bancário com apenas alguns grandes 

bancos ainda pode ser "competitivo" por outras medidas. 

 

E na mesma direção o estudo de Musau et al. (2018) revelou que os bancos 

comerciais no Quênia aumentaram a inclusão financeira de 2006 a 2015, sendo uma 

clara indicação do aumento da acessibilidade bancária, devido ao aumento do número 

de bancos comerciais operando no pais, além do aumento da rede de agências dos 

principais bancos que favoreceu a abertura de novas contas no Quênia. 

 

De qualquer modo, pode-se observar que a falta de competividade num determinado 

segmento econômico, não importando os fatores de causa ou modelo de medida de 

concentração, representa menor probabilidade de condições mais favoráveis de 
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mercado para compra de produtos ou serviços, limitando a possibilidade de escolha 

dos clientes. A competição em geral é desejável porque aumentam as chances de 

uma maior eficiência organizacional, redução de custos para os clientes, melhor 

qualidade e maior variedade dos produtos ou serviços. 

 

A concentração bancária, ou não, também tem reflexos em outros serviços 

financeiros, além de somente a propriedade de contas, como também no mercado de 

crédito, outro dos serviços financeiros tradicionais. Silva (2014) pondera que apesar 

de o mercado de crédito bancário brasileiro ter passado por um processo de 

concentração de 2007 a 2014, não há indícios de que as condições gerais de 

concorrência tenham sido prejudicadas nesse período. Além disso, o autor encontra 

no seu estudo que o nível de concentração é positivamente associado ao indicador 

de eficiência bancária, sugerindo que bancos com menores custos marginais 

apresentaram maior eficiência e ganharam participação de mercado. 

 

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), com dados de 2017, o Brasil tem 

uma concentração bancária, 82,8%5,  conforme demonstra a Tabela 3 o índice de 

concentração bancária no Brasil, sendo que apenas 5 bancos são responsáveis por 

82,8% dos ativos totais, e se consideradas as operações de crédito este índice 

alcança aproximadamente 86% (85,8%).  

 

Tabela 3. Concentração bancária no Brasil (Resumo dos Indicadores) 

                                                
5 Banco Central do Brasil (BCB) acompanha o uso mundial do índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado 

(IHHn) e a Razão de Concentração dos Cinco Maiores (RC5) participantes nos ativos totais, nas operações de 

crédito e nos depósitos totais do segmento. 
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Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Interessante mencionar que o Brasil tem um alto índice de concentração bancária, 

porém possui um elevado número de instituição autorizadas pelo Banco Central a 

operar. Conforme demonstra o Quadro 2, demonstrando haver outros fatores para tal 

concentração que não a quantidades instituições presentes no Brasil. 

 

Quadro 2. - Quantitativo de instituições autorizadas no SFN por segmento 
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Fonte: BCB – Diorf / Deorf 

 

Ainda, em relação à concentração bancária no Brasil, pode-se tomar de forma 

comparativa outros países, tanto desenvolvidos como países emergentes, e utilizando 

os dados do ano de 2016, conforme apresentado na Tabela 46, no mercado americano 

os 5 maiores bancos detêm 43% dos ativos totais e ainda na Alemanha somente 35%, 

país no qual este índice é similar ao de países emergentes como China com 37% e 

Índia com 36%. 

 

Tabela 4. Razão de concentração bancária: 5 maiores bancos nos ativos totais – 

paises selecionados 

                                                
6 Bank for International Settlements (BIS). Committee on the Global Financial System (CGFS). Structural changes 

in banking after the crisis. CGFS Papers, nº 60, 2018, p. 86. 
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Fonte: BIS (adaptado de CGFS nº 60, 2018, p. 86) 

 

Significante ainda destacar, que a despeito da alta concentração bancária em alguns 

países desenvolvidos de alta renda e também com alto índice de bancarização como 

Canadá, Holanda, França e Suécia, estes índices sugerem que a concentração 

bancária não se torna uma barreira à inclusão financeira, como concluído por Owen e 

Pereira (2018) que indicam que a concentração bancária formada por grandes bancos 
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são consistentes com a ampla inclusão financeira, desde que se permaneça a 

contestabilidade7 do mercado. 

 

Ressalta-se que no Brasil mesmo com o considerado grande número de empresas 

autorizadas pelo BCB a operar, observa-se movimento de novos entrantes nos 

segmentos de serviços financeiros, mais especificamente o fenômeno das empresas 

Fintechs, as quais vêm se constituindo como um dos principais novos atores nos 

diversos segmentos de serviços financeiros, podendo no futuro, além de diminuir a 

concentração bancária, trazer mais competividade ao setor. 

 

Conforme divulgou a ABFintechs8 o crescimento e potencial do segmento está se 

concretizando e avançando num mercado ora concentrado e dominado por grandes 

instituições: 

“Os 5 milhões de clientes que o Nubank (empresa Fintech) alcançou em seu cartão 

de crédito representam um número expressivo, mas ainda é muito pequeno perto do 

universo abocanhado pelos grandes bancos. Bradesco e Itaú, por exemplo, têm 

respectivamente 95 milhões e 76 milhões de clientes, segundo o Banco Central." 

 

Conforme Wolbers (2017) que apresentou a relação entre as Fintechs e o efeito 

positivo no nível de inclusão financeira, as Fintechs têm apresentado fenômeno de 

crescimento com novas formas de transações e acesso a serviços financeiros e 

trazendo elementos novos em todo setor bancário e com novas relações de mercado 

neste segmento. 

 

E neste sentido o BCB tem mantido bons esforços e políticas para o setor, com 

regulamentação robusta com alto grau de controle sobre o setor, mas ao mesmo 

tempo atualizada às novas tecnologias e demandas do mercado e ainda não 

impeditiva à concorrência e nem obstáculos ao surgimento de novos atores, como 

                                                
7 Contestabilidade de mercado, ou mercado contestável, é quando as barreiras para entrada e saída 
de concorrentes são menores, e assim, existe sempre uma concorrência potencial dentro do setor. 
8 ABFintechs se autodefine na sua página web como “uma associação criada para atender às demandas das 

empresas de tecnologia inovadoras que inventam e reinventam os produtos e serviços financeiros. E em especial, 

representam os interesses das fintechs, sendo os interlocutores junto a órgãos governamentais e reguladores e, 

principalmente, geradores de negócios para que os associados se fortaleçam e possam prosperar em suas 

atividades.”. <https://www.abfintechs.com.br/sobre> 

https://www.abfintechs.com.br/sobre
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cooperativas de crédito, startups e empresas Fintechs de meios de pagamento, 

empréstimos e investimentos. 

 

2.2 Novos atores nos serviços financeiros (Fintechs) 

 

As evoluções muito rápidas na tecnologia se intensificaram no uso de transações 

financeiras digitais online e estão sendo protagonizadas por novos atores que estão 

provendo novas formas de pagamento de bens e serviços, por dispositivos moveis 

(telefones celulares), por aproximação de dispositivos, por reconhecimento facial e até 

aquisição de bens numa loja sem a necessidade de passar (e parar) no Caixa já são 

realidade cotidiana para muitas pessoas ao redor do mundo.  

 

Um dos principais representantes destes novos atores são as Fintechs, que são 

empresas financeiras (Fin) de tecnologia (Techs) e que são caracterizadas por não 

possuírem pontos físicos de atendimento a seus clientes, utilizando a tecnologia e 

internet para as transações. Estas novas empresas financeiras utilizam os benefícios 

da recente inclusão digital da população brasileira, e têm promovido também a 

inclusão financeira de uma parcela da população antes desbancarizada, sem acesso 

ao sistema financeiro formal.  

 

O mercado tem utilizado a definição difundida por diversas instituições e associações, 

como por exemplo a ABFintechs e o próprio Banco Central do Brasil, como sendo 

empresas financeiras de tecnologia, tendo origem do termo a partir do acrônimo das 

palavras financial (fin) e technology (tech) e que se caracterizam, como já definido, 

por não possuírem pontos físicos de atendimento a seus clientes, utilizando a 

tecnologia e internet para as transações e assim introduzem inovações nos mercados 

financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos 

modelos de negócios, atuando por meio de plataformas online e oferecem serviços 

digitais inovadores relacionados ao setor (BCB, 2018). 

 

De acordo com os pesquisadores Arner; Barberis; Buckley (2015) Fintech é definida 

como empresa de soluções financeiras habilitadas por tecnologia, e que o fenômeno 

Fintech não se limita a certas atividades financeiras (pagamentos, créditos e 

financiamentos) e outros modelos de negócios (empréstimos entre pessoas (peer-to-
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peer), aplicativos de serviços financeiros), mas também abrange outros tipos de 

produtos e serviços que tradicionalmente são fornecidos pelos bancos, como contas 

correntes ou aplicações financeiras e investimentos diversos. Já os autores Kim et al. 

(2016) e McAuley (2015) têm definido Fintech como um fenômeno de forma mais 

ampla, definindo-o como uma indústria econômica composta por empresas que 

utilizam a tecnologia para tornar os sistemas financeiros mais eficientes. 

 

Para a instituição Internacional Financial Stability Board (FSB), Fintech é uma 

inovação financeira habilitada pela tecnologia que pode produzir novos modelos de 

negócios, aplicativos ou produtos, e tem impacto profundo nos mercados financeiros 

e nas instituições. A FSB tem influenciado mundialmente o uso da definição adotada 

por ela, que o Banco Central Europeu (European Central Bank) ECB (2019) usa esta 

mesma definição com referência na divulgação de seu Guia sobre Avaliações de 

Pedidos de Autorização de Instituições de Crédito Fintech. 

 

O Banco Central do Brasil está bem atualizado e tem uma atuação proativa 

considerando termos e conceitos amplos e não restritivos aos modelos de negócios 

possíveis. Tal postura pode ser observada a seguir na sua definição apresentada em 

sua página web oficial: 

“Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio 

do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. 

Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores 

relacionados ao setor. ” (BCB, 2019). 

 

Como já exposto, e diante dos vários conceitos apresentados, o termo Fintech inclui 

modelos de negócios baseados em serviços digitais e desenvolvimento tecnológico 

para o mercado financeiro. A disseminação dos serviços das Fintechs já é um grande 

fenômeno mundial, havendo o surgimento massivo de novos entrantes e participantes 

além de startups financeiras e não bancárias ao redor do mundo não se restringindo 

a mercados desenvolvidos e emergentes e dinâmicos, mas também em países tidos 

como de renda baixa. São empresas prestadoras de serviços com ampla gama de 

soluções como contas correntes, pagamentos, empréstimos, seguros e até orientação 

de investimentos. 
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Um dos fatores que tem viabilizado e garantido o sucesso das empresas Fintechs, é 

sem dúvida é a população altamente conectada, ou seja, com acesso à internet. O 

IBGE (2018) apurou através da PNAD Continua 2017 que da população brasileira de 

181,070 milhões pessoas (com 10 anos ou mais de idade) 69,8%9: utilizaram a 

Internet, no período do último trimestre. Um alto incremento em relação ao mesmo 

período de 2016 que fora 64,7%, e ainda se considerados os dados somente de áreas 

urbanas o ano de 2017 alcança 74,8%.  

 

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) o Brasil encerrou 2017 

com 236,5 milhões de acessos (contas) de telefones móveis celulares e que 

considerando a população que utiliza internet (dado do IBGE acima) há uma média 

de 1,3 conta para cada habitante usuário de internet.  

 

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) divulgou em sua Pesquisa de 

Tecnologia Bancária de 2020, que do total das 89,9 bilhões de transações bancárias 

realizadas em 2019; 56,2 bilhões destas foram realizadas por canais digitais online, 

correspondendo a 62,5% do total das transações bancárias. Se forem consideradas 

somente as transações efetuados por dispositivos móveis, chamadas de Mobile 

banking, são 39,4 bilhões de transações, as quais correspondem a 43,8% de todas as 

transações, com incremento de 19% em relação ao ano anterior, conforme 

demonstrado no Gráfico 8.  

 

Interessante observar ainda, que as transações Mobile banking tem evolução 

significativa nos últimos anos, saindo de 11,2 bilhões de transações (20,1% do total) 

em 2015 para a quantidade de 18,6 bilhões de transações (28,4% do total) em 2016, 

equivalente a um incremento de 66,1% em um ano. No ano de 2017 são 25,3 bilhões 

de transações (34,6% do total), correspondendo a um incremento de 36% em relação 

ao ano anterior. Já em 2018 a quantidade de transações Mobile banking foi de 33,1 

bilhões (40,8% do total) e representa um aumento de 30,8% em relação ao ano 

anterior de 2017.  

 

Gráfico 8. Quantidade de transações bancárias por tipos de canais 

                                                
9 De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2017 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2020 

 

Importante ainda destacar, que no já mencionado elevado número de instituições 

autorizadas pelo Banco Central a operar, pode-se identificar no respectivo Quadro 2 

que nos últimos 3 anos, teve início um incremento no número de instituições que 

atuam em setores operados tipicamente por Fintechs, e estão classificadas 

predominantemente nos segmentos:  

i) Sociedade de Crédito Direto – SCD 

ii) Sociedade de Empréstimo entre Pessoas – SEP  

iii) Instituição de Pagamento – IP  

 

Também as Fintechs podem estar classificadas como Sociedades de Crédito, 

Financiamento e Investimento – CFI ou Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a 

Empresa de Pequeno Porte – SCM, ou ainda, com base em algum movimento regulatório 

recente, a tentativa de conversão de Fintechs em banco múltiplo, a partir de investimentos 

recebidos na expectativa de ganhos de escala; porém ainda não há dados consistentes 

disponíveis que permitam análises e conclusões a respeito desta transformação de alguma 

Fintech em banco múltiplo. 

 

Os bancos tradicionais embora não sejam novos entrantes no setor, se colocaram 

definitivamente em concorrência mais acirrada no ecossistema tecnológico de 

serviços financeiros, através dos crescentes investimentos em tecnologia, conforme 

mostra o Gráfico 9, e exploração massiva das novas fronteiras tecnológicas, como a 
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inteligência artificial com foco na conveniência para o cliente e na oferta de novos 

modelos de atendimento. A Pesquisa de Tecnologia Bancária de 2020, divulgada pela 

FEBRABAN, apresentou informações importantes que colocam as instituições neste 

cenário de disputa de mercado com os novos atores, tornando o Mobile Banking cada 

vez mais um canal chave para contratação de produtos e transações financeiras, com 

crescimento acentuado em operações de investimentos, seguros e depósitos virtuais. 

 

Gráfico 9. Total de investimentos dos bancos em tecnologia 

 

 

 

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2020 

 

 A abertura de contas pelos canais digitais é outro aspecto importante que 

coloca os bancos tradicionais em competição direta dos Fintechs. Estas contas digitais 

ou contas eletrônicas, inicialmente ofertadas pelas Fintechs e atrativas pela 

simplicidade e garantia de gratuidade de tarifas se movimentadas somente por meios 

eletrônicos (Resolução 3.919), lembrando que Fintechs não possuem pontos físicos 

de atendimento ao cliente, são disponibilizados atualmente pelos principais bancos 

tradicionais do país. A Figura 1 ilustra o crescimento da abertura de contas pelos 

canais digitais. 

 

Figura 1. Abertura de contas por canais digitais 
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Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2020 

 

Além da abertura de contas pelos canais digitais, também as transações de 

contratação de crédito estão crescendo muito pelos canais digitais, refletindo também 

os investimentos dos bancos em tecnologia e a migração do cliente bancário para os 

novos canais digitais, aproveitando-se da maior disponibilidade e facilidade de uso de 

tais canais. A Figura 2 ilustra a citada evolução:  

 

Figura 2. Transações de contratação de crédito por tipo de canal 

 

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2020 

 

Segundo a Fintechlab através do levantamento Radar_FintechLab10 considera como 

fintechs as empresas ou iniciativas que trazem novas abordagens e modelos de 

                                                
10 https://fintechlab.com.br/index.php/2019/06/12/8a-edicao-do-radar-fintechlab-registra-mais-de-600-
iniciativas/ 
A 8ª edição do Radar Fintechlab 2019 revelou que o volume de fintechs e iniciativas de eficiência 
financeira em atuação no Brasil saltou de 453 empresas em agosto de 2018 para 604 no início de junho 
2019. A evolução representa um crescimento de 33% que significa uma ampliação de dez pontos 
percentuais na velocidade de crescimento em relação aos números registrados na versão anterior. 

https://fintechlab.com.br/index.php/2019/06/12/8a-edicao-do-radar-fintechlab-registra-mais-de-600-iniciativas/
https://fintechlab.com.br/index.php/2019/06/12/8a-edicao-do-radar-fintechlab-registra-mais-de-600-iniciativas/
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negócios em serviços financeiros e são escaláveis principalmente através de 

tecnologia, e são listadas 95 fintechs para atividade de empréstimos e muitas 

direcionadas exclusivamente para o público empresarial e as MPEs, incluindo os MEIs 

são foco de atuação e Soki (2019) afirma que cada modelo de negócios traz um 

impacto potencial de solução diferente para situação: 

“As seguintes idiossincrasias do modelo operacional das fintechs são diferenciais para 

atendimento à demanda por crédito dos pequenos negócios: (i) oferta de empréstimos 

sem colateral; (ii) empréstimos provêm de fundos originários de investidores do varejo 

ou institucionais com maior apetite ao risco; (iii) as plataformas operam com estruturas 

enxutas, com baixo custo operacional para sua manutenção; (iv) elas ainda não 

atraem o mesmo nível de obrigações regulatórias que as instituições financeiras 

tradicionais; e (v) as plataformas aplicam modelos de score de crédito inovadores.” 

(SOKI, 2019, p.52). 

 

Para demonstrar o potencial das fintechs no incremento do acesso crédito Soki (2019) 

se utilizando do modelo de Claessens (2006) consolidou uma tabela com a diversas 

dimensões do acesso crédito, conforme apresentado abaixo na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Potencial das fintechs no incremento do acesso crédito 

 

Fonte: Claessens (2006); Committee GFS/FSB (2017) (SOKI, 2019, p.53) 
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O potencial pode ser ainda exemplificado através do resultado de uma pesquisa 

qualitativa realizada na China, que é o maior mercado mundial das fintechs de crédito, 

citada por Soki (2019), que identificou que 56% dos tomadores de empréstimos numa 

plataforma chinesa reportaram não possuir histórico de crédito em instituição 

financeira tradicional. Com as fintechs tendo acesso à enorme base de dados das 

plataformas de comercio eletrônico, foi o possível milhares de comerciantes, antes 

excluídos, terem acesso ao mercado formal de crédito.  

 

Em relação à regulamentação destas novas atividades e tipos de empresas, o Banco 

Central Brasileiro (BCB), tem mantido bons esforços e políticas para o setor, com 

regulamentação robusta, e com alto grau de controle sobre o setor, que são ao mesmo 

tempo atualizada às novas tecnologias e demandas do mercado e também não 

impeditiva à concorrência e surgimento de novos atores nos diversos segmentos das 

Fintechs.  

 

Observa-se que o BCB, mesmo tendo uma atuação mais forte do que outros bancos 

centrais de outros países, tem se mostrado aberto às novas tecnologias e disposto a 

dialogar com as Fintechs para geração conjunta de um modelo de regulamentação 

que se adapte bem às características brasileiras, e através de uma inciativa prática e 

real com o lançamento, em maio de 2018, do Laboratório de Inovações Financeiras e 

Tecnológicas (LIFT)11. Esta é iniciativa liderada pela BCB em parceira Federação 

Nacional das Associações de Servidores do Banco Central (FENASBAC) e apoiada 

por empresas de tecnologia, demonstra o esforço do BCB em incentivar a inovação 

tecnologia e ao mesmo tempo acompanhar em atrasos esta evolução no mercado 

bancário e no Sistema Financeiro Nacional (SFN) como um todo. O LIFT objetiva o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas, intercâmbio de conhecimentos e 

acompanhamento e avaliação dos resultados dos experimentos, criando assim, uma 

visão prospectiva na qual a atuação do regulador nem é inibidora e nem permissiva 

(BCB, 2018, p. 100). 

                                                
11  O LABORATÓRIO DE INOVAÇÕES FINANCEIRAS E TECNOLÓGICAS (LIFT) é um laboratório de 

pesquisa aplicada, configurado como um ambiente colaborativo virtual resultado de um acordo de cooperação 

entre as entidades que o subscrevem. O LIFT tem como objetivo fomentar projetos de pesquisa de inovação 

tecnológica relacionados à indústria financeira e às atividades de supervisão e regulação exercidas pelo Banco 

Central do Brasil com o objetivo de introduzir mecanismos de aprimoramento e inovação. 

https://www.liftlab.com.br/docs/Regulamento_LIFT.pdf  

https://www.liftlab.com.br/docs/Regulamento_LIFT.pdf
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Antes de Abril de 2018, quando o Banco Central do Brasil publicou as Resoluções 

4.656 e 4.657, o marco regulatório das Fintechs fora instituído em 2013, pelo Conselho 

Monetário Nacional e disciplinava a autorização para pagamentos sem intermediação 

de bancos, e assim se podia realizar pagamentos sem ter um banco como 

intermediário e a partir então de 2013 a mudança estimulou o ecossistema das 

Fintechs. Com as publicações Resoluções 4.656 e 4.657 do Banco Central do Brasil, 

em abril de 2018, que regulamentaram as fintechs de crédito para a oferta de crédito 

sem a intermediação de bancos, tiveram a intenção de incentivar a inovação no 

sistema financeiro, e permitem as Fintechs atuarem como Sociedade de Crédito Direto 

(SCD), que realiza operações de crédito através plataformas digitais online; ou 

Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), que realiza operações de créditos 

entre pessoas (peer-to-peer lending). 

 

Vale destacar que anteriormente o Banco Central do Brasil, já editara regulamentação 

a fim de iniciar a expansão de oferta de produtos e serviços financeiros por meios 

digitais e uso de novas tecnologias como os dispositivos mobile. Em 25 de Abril de 

2016 o Conselho Monetário Nacional (CMN) editou a Resolução nº 4.480, que permitiu 

que as instituições financeiras pudessem abrir e encerrar contas correntes (depósito 

à vista) por meios eletrônicos para pessoas físicas. Também em 25 de Janeiro de 

2018 fora editada a Resolução nº 4.630, que estendeu aos microempreendedores 

individuais (MEIs) também a autorização para abertura e encerramento de contas 

correntes. Tal regulação também tinha objetivo de seguir com os esforços de 

facilidades e desburocratização aos MEIs já em curso em outros órgãos da 

administração federal, como a Receita Federal. 

 

Há ainda uma norma editada pelo BCB em 25 de novembro de 2010, a Resolução nº 

3.919, que determina a gratuidade de tarifas para as contas digitais operadas 

exclusivamente por meios eletrônicos, as quais podem ser oferecidas pelos bancos 

tradicionais ou por fintechs, e assim, fica garantida a competividade do mercado neste 

tipo de conta, bem como aumenta a acessibilidade da população de baixa renda aos 

serviços financeiros e por consequência a possibilidade de inclusão financeira.  
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Para melhor entendimento, a seguir a Tabela 6 mostra um resumo compilado com as 

principais medidas regulatórios relacionais às empresas Fintechs: 

 

Tabela 6. Principais medidas regulatórias para Fintechs 

 

 

2.3 Aspectos do acesso ao crédito para micro e pequenas empresas 

 

Há uma variedade na classificação do porte de empresas, em especial SME (Small 

and Medium Enterprises) ou pequenas e médias em empresas, que no Brasil são 

identificadas como Micro e Pequenas Empresas (MPE). No âmbito internacional o 

critério mais comum se baseia no número de empregados, mas também se encontra 

critérios baseados nos valores das receitas de vendas ou ativos. No Brasil há também, 

diferentes critérios usados por diversos órgãos governamentais, associações e 

instituições privadas. Para efeitos deste estudo, será utilizado o critério que próprio 

Data Ato Legal 

Orgão 

emissor Breve descrição da norma

nov/10 Resolução 3.919 BCB Isenção de tarifas para contas digitais

nov/13 Resolução 4.282 BCB Autorização pagamentos sem intermediação

mar/16 Resolução 4.474 BCB
Regras para digitalização de documentos e sua gestão, 

manutenção, segurança e recuperação

abr/16 Resolução 4.480 CMN Autorização pessoa fisica abrir ou encerrar conta digital

jan/18 Resolução 4.630 CMN Autorização MEI abrir ou encerrar conta digital

abr/18 Resolução 4.658 BCB
Estabelece políticas de segurança cibernética e regras 

para contatação de serviços de computação em nuvem

mai/18 BCB Criação do LIFT

abr/18 Resolução 4.656 CMN Autorização fintechs concederem crédito

abr/18 Resolução 4.657 CMN Autorização de concessão de crédito sem intermediação

nov/18 Resolução 4.697 BCB Ajustes nas resoluções 4.480, 4.630 e 4.474

Fonte: elaboração própria
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BCB, com base na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 

Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, conforme Tabela 7 a abaixo:  

 

Tabela 7. Classificação de porte da empresa pela receita bruta anual 

 

 

Segundo Mendes de Paula (2017) o ambiente característico às empresas de pequeno 

porte apresentam dificuldades de acesso ao mercado creditício pela inexistência de 

um sistema de crédito bem ajustado em atender às suas demandas e necessidades 

especificas, e ainda aponta para grandes exigências impostas a concessão de crédito 

aos pequenos negócios, mesmo que sejam linhas de crédito provenientes de 

iniciativas governamentais, as quais ainda podem auxiliar em parte, a contornar 

eventuais quadros de fragilidade de gestão administrativa e financeira.  

 

O autor ainda identifica que a os programas de apoio e incentivo às Micro, Pequenas 

e Médias Empresas (MPMEs) têm se mostrado insuficientes pois se baseiam em 

créditos subsidiados ou incentivos fiscais quem em geral não atacam os problemas 

de base e que as próprias políticas públicas tornam as MPMEs “prisioneiras do seu 

tamanho”. Além disso, Mendes de Paula (2017) novamente reforça que a burocracia 

é aspecto de dificuldade ao acesso ao crédito, que exclui os empresários informais e 

MEIs, além do baixo interesse das instituições financeiras em ofertar crédito para 

estes empresários, na medida que valor tomado seria baixo e ainda taxa de juros para 

pessoa física é quase o dobro.    

Porte Classificação

Receita bruta anual 

a partir de

Receita bruta anual 

até Dispositivo legal

1 Microempresa - R$ 360.000,00
artigo 3º, inciso I, Lei Complementar 

123, de 14/12/2006

2
Pequena 

empresa
R$ 360.000,01 R$ 4.800.000,00

artigo 3º, inciso II, Lei 

Complementar 123, de 14/12/2006, 

com redação Lei Complementar nº 

155, de 27/10/2016

3
Média   

empresa
R$ 4.800.000,01

R$ 300.000.000,00 

desde que ativo total 

não superior a R$ 

240.000.000,00

artigo 3º, parágrafo único, Lei nº 

11.638, de 28/12/2007

4
Grande 

empresa

R$ 300.000.000,01 

ou ativo total superior 

a R$ 240.000.000,00

artigo 3º, parágrafo único, Lei nº 

11.638, de 28/12/2007

Fonte: elaboração própria
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Mesmo com as constatações e observações dos autores acima, em relação às 

dificuldades de obtenção de crédito por parte das MPMEs, quando se toma o indicador 

de relação Crédito/PIB, que compara o volume de crédito concedido pelos bancos em 

relação ao PIB, o Brasil se posiciona acima da média comparativamente a outros 

países da América Latina. De acordo com relatório O Financiamento das MPE no 

Brasil do SEBRAE (2017) com dados da Federación Latinoamericana de Bancos 

(FELABAN) e em junho de 2016, o volume total de crédito concedido pelos bancos 

correspondia a 52% do PIB, no Brasil, contra uma média de 45% na região. O Gráfico 

10 mostra a comparação do Brasil com demais países selecionados. 

 

Gráfico 10. Relação Crédito/PIB, países selecionados da América Latina e Caribe 

 

Fonte: FELABAN, posição em junho/2016 (SEBRAE 2017, p.12)  

 

Ainda em termos comparativos internacionais SEBRAE (2017) explica que a OCDE 

(Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) acompanha um 

indicador que engloba 37 países, porém há dificuldades de monitoramento porque 

entre os países monitorados, não há uma uniformidade na classificação de Pequenos 

Negócios (Small Businesses12) e apurar a participação de pequenas empresas no total 

de créditos concedidos às empresas.  

                                                
12 http://stats.oecd.org/ 

http://stats.oecd.org/
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Gráfico 11. Participação pequenos negócios no total de empréstimos bancários, 

países selecionados da OCDE 

 

Fonte: OCDE, posição de 2015, (SEBRAE 2017, p.13)  

 

O Gráfico 11 mostra participação das empresas que tomam empréstimos de até 1 

milhão de Euros13 e observa-se que a participação dos Pequenos Negócios variando 

entre 13% (Áustria) até 37% (Países Baixos), evidenciando que a participação dos 

Pequenos Negócios no crédito total concedido pelos bancos tende a ser relativamente 

pequeno na maioria dos países, assim como a situação dos Pequenos Negócios 

também no Brasil. 

  

                                                
“A OECD recomenda o uso da seguinte definição de “Small Business”: “1. A categoria de micro, 
pequenas e médias empresas (PME) é constituída por empresas que empregam menos de 250 
pessoas e que tenham um volume de negócios anual não superior a 50 milhões de euros e/ou um total 
anual do balanço não superior a EUR 43 milhões. 2. Dentro da categoria PME, uma pequena empresa 
é definida como uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual 
e/ou total do balanço anual não exceda 10 milhões de euros. 3. Dentro da categoria PME, uma 
microempresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de 
negócios anual e/ou total do balanço anual não exceda 2 milhões de euros” (Fonte: European 
Recommendation 2003/361/CE).” (SEBRAE, 2017, p.12); 
13 “Esta é a referência, utilizada por alguns países, que mais se aproxima dos limites de Micro e 
Pequena Empresa da Lei Geral” (SEBRAE, 2017, p.13). 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa aqui realizada é quantitativa de natureza exploratória. O estudo visa 

identificar os fatores macroeconômicos relacionados à concessão de crédito para 

microempresas. A variável endógena será o volume de concessão de crédito para 

microempresas, uma proxy para o acesso à inclusão financeira, conforme explicado 

nos resultados. Uma pesquisa quantitativa “é um meio para testar teorias objetivas, 

examinando a relação entre variáveis. Tais variáveis, por sua vez, podem ser medidas 

tipicamente por instrumentos, para que os dados numéricos possam ser analisados 

por procedimentos estatísticos” (CRESWELL, 2010, p. 26).  

 

Creswell (2010) ainda explica que nos estudos quantitativos são usadas questões e 

hipóteses para moldar e focar os objetivos do estudo. Que as questões de pesquisa 

quantitativa investigam as relações entre variáveis que se busca conhecer e hipóteses 

quantitativas por outro lado, são previsões que estudo faz sobre as relações 

esperadas entre as variáveis, e são estimativas numéricas dos valores da população 

baseadas em dados coletados da amostra. 

 

Neste mesmo sentido Gil (2002) afirma que algumas hipóteses estabelecem relação 

de dependência entre duas ou mais variáveis, e que geralmente o pesquisador busca 

o estabelecimento de relações assimétricas entre as variáveis; as quais indicam que 

os fenômenos não são independentes entre si (relações simétricas) e não se 

relacionam mutuamente (relações reciprocas), mas que um exerce influência sobre o 

outro. E ainda em relação a pesquisas exploratórias, defende que:  

“Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. ” (GIL, 2002, p. 41). 

 

Com base nisto, o presente estudo é quantitativo por usar o isolamento de variáveis 

para tentar explicar, o efeito do ambiente macroeconômico e social no volume de 

concessão de crédito a microempresas, e ainda se caracteriza como pesquisa de 

natureza exploratória na medida que busca levantar hipóteses e aumentar o 

conhecimento sobre o fenômeno. 
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A escolha dos objetivos do estudo teve como ponto de partida os dados apresentados 

no The Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2017, que serviram para 

formular o objetivo e inspirar a hipótese de pesquisa, pois tais dados relacionam os 

motivos para o indivíduo permanecer desbancarizado e também os principais motivos 

pelos quais o indivíduo fez abertura da sua primeira conta bancária e passa a fazer 

uso de serviços financeiros, incluindo a contratação de empréstimos, ou seja, acesso 

à concessão de crédito. Entretanto, a revisão de literatura identificou que trabalhos 

anteriores estudam prioritariamente os fatores determinantes ou de exclusão dos 

indivíduos (pessoas físicas) da inclusão financeira, e também as lacunas de análises 

nestes estudos anteriores em relação aos aspectos da dimensão de adequação da 

concessão de crédito para microempresas no Brasil. 

 

A partir da carência de estudos anteriores o presente estudo analisa os fatores 

determinantes ou efeitos macroeconômicos na inclusão financeira para empresas 

(pessoas jurídicas). O presente estudo utiliza o modelo estatístico de regressão linear 

múltipla Log-Log e Quantilica, com variáveis independentes: PIB, Taxa Selic, Taxa de 

desocupação, IPCA, Taxa de inadimplência (PJ), Índice de Confiança. Tais variáveis 

foram selecionadas por apresentarem recorrência de análises nos trabalhos 

anteriores como fatores determinantes para inclusão financeira. 

 

 

3.1 Descrição dos dados  

 

Os dados utilizados para a análise empírica exploratória deste estudo foram extraídos 

da base de dados SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - v2.1 do Banco 

Central do Brasil (BCB) conforme demonstrado resumo na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Variáveis do período de análise do estudo 

Descrição na base de dados SGS-
BCB Fonte Variável Observação 

 Concessão de crédito à pessoa 
jurídica no mês - microempresa - R$ 

(milhões) 
BCB-SCR Dependente concessao 
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Índice de Confiança do Consumidor 
- Índice 

Fecomercio-SP Independente icc 

 Taxa de desocupação - PNADC - % IBGE Independente desocup 

Índice nacional de preços ao 
consumidor - amplo (IPCA) - em 12 

meses - % 
IBGE Independente ipca 

Taxa de juros - Selic acumulada no 
mês anualizada - % a.a. 

BCB-Demab Independente selic 

PIB mensal - Valores correntes (R$ 
milhões) 

BCB-Depec Independente pib 

Inadimplência da carteira de crédito 
- Pessoas jurídicas - Total - % 

BCB-DSTAT Independente inad_pj 

 

Foram extraídas 97 observações mensais do conjunto das 7 variáveis do período 

Março de 2012 a Março de 2020 para os testes de regressão, e as variáveis estão 

descritas a seguir conforme constam SGS do BCB14: 

1) 26200 - Concessão de crédito à pessoa jurídica no ano – microempresa 

Conceito: Concessão de crédito à pessoa jurídica no ano - microempresa 

Fonte Sistema de Informações de Crédito 

Unidade Milhões de reais 

Periodicidade Trimestral ajustada para Mensal 

1.a) 20632 - Concessões de crédito - Pessoas jurídicas – Total 

Conceito: Valor das novas operações de crédito contratadas no período 

de referência no Sistema Financeiro Nacional. Inclui operações 

contratadas no segmento de crédito livre e no segmento de crédito 

direcionado. 

                                                
14 Disponível no endereço eletrônico  
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLoc
alizarSeries 
 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
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Fonte Banco Central do Brasil – Departamento de Estatísticas 

Unidade Milhões de reais 

Periodicidade Mensal utilizada para converter dados 26200 de trimestral 

para base mensal 

 

2) 4393 - Índice de Confiança do Consumidor 

Conceito: Indicadores de acompanhamento das expectativas atuais e 

futuras de consumidores e de empresários da indústria em relação à 

situação econômica. 

Fonte Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 

São Paulo 

Unidade Índice 

Periodicidade Mensal 

 

3) 24369 - Taxa de desocupação – PNADC 

Conceito: Percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas na 

força de trabalho. 

Fonte Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Unidade Percentual 

Periodicidade Mensal 

 

4) 13522 - Índice nacional de preços ao consumidor - amplo (IPCA) - em 12 

meses 

Conceito: Índice de preços de abrangência nacional que pesquisa famílias 

com rendimento mensal entre 1 e 40 salários mínimos qualquer que seja a 

fonte de rendimento 

Fonte Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Unidade Percentual 
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Periodicidade Mensal 

 

5) 4189 - Taxa de juros - Selic acumulada no mês anualizada base 252 

Conceito: Taxa de juros - Selic acumulada no mês anualizada base 252  

Fonte Banco Central do Brasil – Departamento de Operações do Mercado 

Aberto 

Unidade Percentual ao ano 

Periodicidade Mensal 

 

6) 4380 - PIB mensal - Valores correntes (R$ milhões) 

Conceito: O PIB mensal é um indicador mensal produzido pelo Banco 

Central do Brasil (BCB) para utilização no cálculo da relação entre 

agregados econômicos mensais (como dívida pública, saldo em transações 

correntes e saldo de crédito) e o PIB. Isto é feito porque o PIB, oficialmente 

calculado no Brasil pelo IBGE, é divulgado apenas em frequência trimestral, 

diferentemente de várias informações econômicas compiladas pelo Banco 

Central, como as citadas acima. Note que não se trata de cálculo do PIB a 

partir de informações primárias, mas apenas de uma estimativa que é feita 

via interpolação dos valores trimestrais já divulgados ou dos projetados. 

Fonte Banco Central do Brasil – Departamento Econômico 

Unidade Milhões de reais 

Periodicidade Mensal 

 

7) 21083 - Inadimplência da carteira de crédito - Pessoas jurídicas - Total 

Conceito: Percentual da carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional 

com pelo menos uma parcela com atraso superior a 90 dias. Inclui 

operações contratadas no segmento de crédito livre e no segmento de 

crédito direcionado. 

Fonte Banco Central do Brasil – Departamento de Estatísticas 
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Unidade Percentual 

Periodicidade Mensal 

 

 

 

3.2 Regressão Linear Múltipla (ou Multivariada) 

 

Guirado (2019) define a regressão linear múltipla, também conhecida simplesmente 

como regressão múltipla, como uma técnica estatística que usa várias variáveis 

explicativas para prever o resultado de uma variável de resposta. Além de ser utilizada 

para prever a variável de interesse, utilizando técnicas de seleção de modelo, esta 

permite identificar quais variáveis explicativas ou combinações delas são melhores 

para prever e influenciam na variável resposta. O modelo de regressão linear múltipla, 

pode ser explicado por equação resultante que prevê o resultado da respectiva variável 

resposta. 

 

3.3 Seleção de Modelo por Correlação 

 

Conforme explica Guirado (2019) a seleção de modelos pela correlação é um método 

intuitivo para escolher no modelo aquelas variáveis que expliquem melhor a 

correlação entre a variável de interesse e as variáveis explicativas, considerando 

sempre explicar com novas variáveis o que não está sendo explicado pelo modelo 

selecionado até este ponto. Ou seja, a primeira variável a considerar será aquela com 

maior correlação, logo, se o restante do modelo que não se consegue explicar tem 

alta correlação com alguma outra variável, esta nova variável será incluída no modelo 

atual e assim por diante até ter explicado a maior relação possível. 

 

3.4 Validação do modelo, análise de resíduos e identificação de pontos atípicos  

 

Depois de selecionado o modelo que faz a melhor previsão da variável de interesse é 

necessário validar as suposições matemáticas da Regressão Linear Múltipla, então 

em seguida faz-se testes de adequação e verificação da confiabilidade do modelo 

mediante o Coeficiente de Explicação ou Determinação (R2
ajustado). Guirado (2019) 
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explica que realizar uma análise diagnóstica no modelo permite identificar quais 

observações destacam-se e assim, cada observação sinalizada deve ser analisada e 

verificar a possibilidade do modelo estar identificando grupos ou eventos de interesse 

no estudo em questão. 

 

No presente estudo, foram realizados testes de adequação de multicolinearidade 

através do teste de Fator de Inflação da Variância (FIV) e também verificado se os 

resíduos da regressão apontam para distribuição normal através do teste de Shapiro-

Wilk. Ainda, houve a aplicação dos testes de Durbin-Watson e Breusch-Pagan afim 

de identificar indícios de autocorrelação e heterocedasticidade na regressão.  

 

Por fim, ainda foi aplicada uma regressão quantílica para dar mais robustez à análise 

no caso de existência de outliers. O modelo foi estimado com quatro quintis (0.20, 

0.40, 0.60 e 0.80). 
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4 ANÁLISE EMPÍRICA 

 

Como já descrito anteriormente, o presente estudo utiliza o modelo estatístico de 

regressão linear múltipla, com variáveis independentes: PIB, Taxa Selic, Taxa de 

desocupação, IPCA, Taxa de inadimplência (PJ), Índice de Confiança do consumidor. 

A variável dependente de interesse, é o volume de concessão de crédito para 

microempresas, como variável endógena e proxy para o acesso à inclusão financeira. 

 

E ainda com o objetivo de fazer correlação destas variáveis independentes com a 

variável dependente, os métodos estatísticos para análise de dados usados foram a 

regressão linear múltipla e uma regressão quantílica das variáveis do período de 

análise do estudo, que utilizou bases mensais entre Março de 2012 até Março de 

2020. Para a regressão linear múltipla empregou-se um modelo log-log, onde os 

coeficientes da regressão correspondem às respectivas elasticidades e para a 

regressão quantílica estimou-se um modelo log-log para quatro quintis (0.20, 0.40, 

0.60 e 0.80) 

 

 

4.1 Resultados 

 

A partir da coleta das variáveis macroeconômicas, no período 03/2012 a 03/2020, 

totalizando 97 observações, houve a necessidade de transformação da variável 

“concessão” tomando como base o cálculo das proporções ocupadas por cada mês 

na soma trimestral da série de concessões de crédito a pessoa jurídica (independente 

do porte da empresa), replicando as mesmas proporções para a série de concessões 

a microempresas (originalmente trimestral), a fim de transformá-la em série mensal e 

assim deixando-a  nas mesmas bases das demais variáveis. 

 

Para responder à pergunta de pesquisa foram estimados modelos com dois métodos 

distintos: uma regressão linear múltipla e uma regressão quantílica. Para a regressão 

linear múltipla empregou-se um modelo log-log, onde os coeficientes da regressão 

correspondem às respectivas elasticidades. 
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4.1.1 Modelo de Regressão Linear Múltipla 

 

No modelo log-log foi proposto que a variação relativa da concessão é constante 

dadas as variações relativas das variáveis no modelo.  A Tabela 9 mostra as 

estimativas do modelo. 

 

Tabela 9. Resultados do modelo de Regressão Linear Múltipla 

 

 Dependent variable: 
  

 Concessão 
 

PIB 2.492*** 
 (0.433) 
  
Taxa Selic -0.146* 
 (0.086) 
  
Taxa de desocupação 0.340** 
 (0.136) 
  
IPCA 0.092* 
 (0.054) 
  
Taxa de inadimplência (PJ) -0.527*** 
 (0.139) 
  
Índice de Confiança -0.049 
 (0.114) 
  
 

Observations 97 
R2 0.594 
Adjusted R2 0.567 
Residual Std. Error 0.117 (df = 90) 
F Statistic 21.969*** (df = 6; 90) 
 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 

 

Segundo o modelo obtido pela Regressão Linear Múltipla, obteve-se os seguintes 

efeitos das variáveis analisadas, mantendo fixas as outras variáveis, com as seguintes 

interpretações. Para cada aumento do percentual do PIB espera-se um aumento de 

2,5% na concessão. Para cada aumento do percentual da Taxa do Selic espera-se 

uma redução de 0,15% na concessão. Para cada aumento do percentual da Taxa de 

desocupação espera-se um aumento de 0,34% na concessão. Para cada aumento do 

percentual do IPCA espera-se um aumento de 0,09% na concessão. Para cada 
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aumento do percentual da Taxa de inadimplência espera-se uma redução de 0.53% 

na concessão. Para cada aumento do percentual do Índice de Confiança espera-se 

uma redução de 0,05% na concessão. 

 

4.1.2 Adequação do Modelo 

 

Foram realizados testes para verificar efeito de multicolinearidade e validação das 

suposições do modelo. Para verificar a Multicolinearidade foi utilizado o Fator de 

Inflação da Variância (FIV), uma medida de quanto cada variável é influenciada pelas 

outras variáveis presentes no modelo. Geralmente os coeficientes das variáveis com 

o FIV maior a 10 têm variância inflacionada de modo que deve ser aplicado algum 

tratamento aos dados para evitar este efeito, Tabela 10. 

 

Tabela 10. Resultados do Fator de Inflação da Variância (FIV) 

 

PIB Taxa Selic Taxa de desocupação IPCA Taxa de inadimplência (PJ) Índice de Confiança 
 

1.755 6.031 8.696 3.272 5.168 3.041 

 

Nos resultados nenhuma das variáveis apresentou FIV acima de 10, logo conclui-se 

que não há efeito de multicolinearidade no ajuste.  

 

A verificação da normalidade dos resíduos do modelo foi feita mediante o teste de 

Shapiro-Wilks. Este teste assume normalidade como hipótese nula, logo, como o p-

valor não é pequeno (p-valor = 0.2484 > 0.05), conforme mostra a Tabela 11, não há 

evidência para dizer que os resíduos não são normais e conclui-se que esta suposição 

do modelo é válida neste ajuste. O histograma dos resíduos verifica também o padrão 

gaussiano de normalidade destes, conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11. Teste Shapiro-Wilk 

SW p-valor 

0.9831 0.2484 

 

 

Figura 3. Histograma dos resíduos da Regressão Linear Múltipla 
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Foi realizado o teste Durbin-Watson para detectar presença de autocorrelação (ou 

dependência) nos resíduos do modelo, na Tabela 12. A autocorrelação é um 

fenômeno que geralmente está presente em dados associados ao tempo, ou se 

alguma das variáveis no modelo apresenta algum comportamento cíclico. Este teste 

supõe que os erros do modelo não dependem dos erros das observações anteriores, 

ou seja, que há independência entre as observações. Também foi realizado o teste 

de Breusch-Pagan, na Tabela 13, para verificar a suposição do modelo de que a 

variância entre os erros de cada observação é constante. 

 

Tabela 12. Teste Durbin-Watson 

DW p-valor 

1.3543 0.0000 

 

Tabela 13. Teste Breusch-Pagan 

BP df p-valor 
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17.489 6 0.0076 

 

Segundo os resultados obtidos, observou-se que há autocorrelação dos resíduos (p-

valor < 0.05 no Teste Durbin-Watson) e heterocedasticidade (p-valor < 0.05 no teste 

Breusch-Pagan), de modo que é necessário corrigir o ajuste realizado.  

 

Uma maneira de solucionar o problema de autocorrelação e heterocedasticidade é 

ajustando o modelo considerando que a matriz de variâncias e covariâncias não é 

mais sigma 𝜎2𝐼 (I: matriz identidade) e sim uma matriz de variância e covariância 

obtida de maneira consistente para as variáveis presentes no modelo. Foi ajustado 

novamente o modelo com esta nova matriz e os resultados mostraram que os valores 

dos coeficientes não mudam, apenas variou a significância deles no ajuste e seu erro 

padrão, mostrada na Tabela 14. As variáveis que antes eram pouco significativas 

agora já não são mais significativas. Sendo que as variáveis importantes são PIB, 

Taxa de desocupação e Taxa de inadimplência. 

 

Tabela 14. Resultados após a correção para autocorrelação e heterocedasticidade 

 

 Dependent variable: 

  

 Concessão 

 

PIB 2.492*** 

 (0.394) 

  

Taxa Selic -0.146 

 (0.107) 

  

Taxa de desocupação 0.340*** 

 (0.125) 

  

IPCA 0.092 

 (0.060) 

  

Taxa de inadimplência (PJ) -0.527*** 

 (0.163) 
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Índice de Confiança -0.049 

 (0.110) 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 

A análise dos gráficos de dispersão do modelo e das variáveis analisadas revelam a 

possível existência de outliers (pontos aberrantes ou influentes). Isso além da 

presença de heterocedasticidade pode tornar uma análise via regressão quantílica 

mais interessante.  Como consequência dos outliers e da heterocedasticidade nos 

dados, a modelagem anterior baseada na média da concessão não é muito 

representativa. Ante esta situação a Regressão Quantílica oferece a possibilidade de 

criar várias retas de regressão para os diferentes quantis da concessão que estarão 

menos influenciados pelos inconvenientes da Regressão Linear.  

 

4.1.3 Modelo de Regressão Quantílica 

 

Em comparação com o modelo de Regressão Linear, que modela apenas a média da 

concessão, na Regressão Quantílica obtém-se que para um quantil determinado q da 

concessão, o modelo oferece uma previsão da concessão de modo que os 

verdadeiros valores de concessão tem uma chance de q% de estar abaixo da previsão 

e (1-q)% de estar acima da previsão.  Estima-se um modelo log-log para quatro quintis 

(0.20, 0.40, 0.60 e 0.80), Tabela 15.  

 

Tabela 15. Resultados para o modelo de Regressão Quantílica 

 Dependent variable: 

  

 Concessão 

 (1) (2) (3) (4) 

 

PIB 1.634*** 2.183*** 2.919*** 3.296*** 

 (0.362) (0.386) (0.483) (0.576) 

     

Taxa Selic -0.132* -0.086 -0.096 -0.240** 

 (0.078) (0.071) (0.085) (0.103) 

     

Taxa de desocupação 0.102 0.233* 0.502*** 0.432*** 

 (0.097) (0.121) (0.161) (0.149) 
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IPCA 0.069 0.042 0.094 0.216*** 

 (0.055) (0.042) (0.057) (0.060) 

     

Taxa de inadimplência (PJ) -0.337*** -0.472*** -0.697*** -0.597*** 

 (0.116) (0.111) (0.166) (0.148) 

     

Índice de Confiança -0.059 -0.043 -0.040 -0.012 

 (0.087) (0.085) (0.114) (0.144) 

 

Observations 97 97 97 97 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 

É possível observar nos resultados da Tabela 15 que tanto a magnitude quanto 

significância dos coeficientes mudam entre os quantis. Também são apresentados os 

gráficos dos coeficientes para os decis (quantis que se dividem em 10: 0.1, 0.2, 0.3, 

0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 e 0.9) e da média estimada por Regressão Linear Múltipla destes 

(linha vermelha contínua) na Figura 4. Com a observação dos resultados da Tabela 

15 e os gráficos da Figura 4, constata-se que algumas variáveis são mais 

interessantes que outras. O PIB e a Taxa de inadimplência são as únicas variáveis 

que permanecem estatisticamente significativas.  A Taxa de Desocupação torna-se 

uma variável significativa para os quantis maiores, nota-se também que a influência 

desta variável na concessão tende a aumentar na medida que aumentam os decís. A 

Taxa de inadimplência além de ser significativa tende a diminuir seu efeito na medida 

que aumentam os decis. 

 

Figura 4. Trajetória dos coeficientes estimados pelos quantis 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados das análises dos dados, indicam que os principais fatores 

macroeconômicos relacionados à concessão de crédito para microempresas é o PIB, 

a Taxa de desocupação e Taxa de inadimplência. Os testes de regressão mostraram 

que estas variáveis são as que mais se relacionam com a alteração valor da variável 

endógena do volume de concessão de crédito para microempresas, que é a uma proxy 

para o acesso à inclusão financeira. Para cada aumento do percentual do PIB espera-

se um aumento de 2,5% na concessão de crédito a microempresas. Para cada 

aumento do percentual da Taxa de inadimplência espera-se uma redução de 0,53% 

nesta concessão e ainda para cada aumento do percentual da Taxa de desocupação 

espera-se um aumento de 0,34% na concessão de crédito a microempresas. 

 

Assim conclui-se que a inclusão financeira de microempresas, medida pela concessão 

de crédito a estas, é influenciada pelas condições de desenvolvimento econômico e 

social de um país, na medida que o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais 

produzidos no país num determinado período, e portanto representa o seu nível de 

atividade econômica, assim como a Taxa de desocupação é influenciada pelo nível 

de atividade econômica, e ainda a Taxa de inadimplência, que embora possam existir 

outros fatores influenciadores para sua variação, também é possível perceber que o 

nível de atividade econômica promove a movimentação de recursos nas empresas e 

que consequentemente parte de tais recursos podem ser destinados ao pagamento 

de parcelas de empréstimos anteriormente tomados. 

  

Esta conclusão de inclusão financeira para microempresas preenche lacunas dos 

estudos anteriores que analisaram a inclusão financeira de pessoas físicas, ficando 

assim alinhada com as conclusões que afirmam que havendo condições 

macroeconômicas mais favoráveis no país espera-se um aumento na inclusão 

financeira, pois níveis mais elevados de atividade econômica permitem rendimentos 

mais altos, e que provavelmente levam à movimentação dos recursos financeiros 

através do sistema financeiro formal, e ainda  que a taxa de crescimento do PIB 

modera significativamente a relação entre inclusão financeira e risco de crédito dos 

bancos comerciais, conforme  Musau et al. (2018). 
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