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RESUMO 

 

A literatura nos apresenta vários prismas da relação entre atividade financeira e 

desenvolvimento econômico, neste trabalho, buscamos avaliar essa relação de modo a 

observá-la para os municípios no nordeste brasileiro, com população até 100 mil habitantes. 

Consideramos como variáveis o IDH, o índice de GINI e a linha de pobreza (P0); 

consideramos ainda características observáveis (14 indicadores), e por fim o período 

considerado no estudo de 2000 a 2010, medindo o efeito do crédito per capta no ano de 2002. 

Para avaliar o efeito do tratamento dos dados, utilizamos o Propensity Score Generalizado, 

onde o ideal seria observar estes mesmos municípios na ausência do tratamento, uma vez que 

isto é impossível, o contra factual passa a ser o município mais parecido possível, com um 

que tenha sido tratado. Os dados avaliados apontaram para um impacto direto e positivo na 

linha de pobreza (P0), um impacto positivo no IDH, e um impacto menor e possivelmente até 

linear no índice de GINI, apontando que este indicador não se altera consideravelmente no 

prazo analisado (2000 – 2010). 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico regional. Crédito per capita. Propensity Score. 

Função dose-resposta. Atividade financeira. 



 
 

ABSTRACT 

 

The literature presents several prisms of the relationship between financial activity and 

economic development, in this work, we seek to evaluate this relation in order to observe it 

for the municipalities in the Brazilian northeast, with a population of up to 100 thousand 

inhabitants. We consider as variables of the HDI, the GINI Index and the poverty line (P0); 

we also considered observable characteristics (14 indicators), and finally the period 

considered in the study from 2000 to 2010, measuring the effect of credit per capita in the 

year 2002. In order to evaluate the effect of the data treatment, we used the Generalized 

Propensity Score, where the ideal would be to observe these same municipalities in the 

absence of treatment, since this is impossible, the factual counter becomes the most similar 

municipality possible, with one that has been treated. The data evaluated pointed to a direct 

and positive impact on the poverty line (P0), a positive impact on the HDI, and a smaller and 

possibly even linear impact on the GINI index, pointing out that this indicator does not 

change considerably in the analyzed period (2000 - 2010). 

 

Keywords:  Regional economic development, Per capita credit, Propensity Score, Dose-
response function, Financial activity. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema financeiro nacional é composto de vários intermediários, Banco Central 

do Brasil (BACEN), bancos comerciais, bancos de investimentos, corretoras de valores, etc. 

Os bancos comerciais, pela literatura empírica, são os representantes do sistema financeiro. 

Entre as premissas do funcionamento do sistema financeiro estão as imperfeições de mercado, 

onde as trocas entre os agentes tornam-se mais onerosas quanto mais graves são as falhas de 

mercado. 

Um outro fator a considerar é com relação a abordagem dos bancos, sendo as 

agências bancárias instituições que devem ser consideradas como intermediárias financeiras, 

já que são captadoras de depósitos e concessoras de empréstimos. No entanto, as agências 

bancárias ou, de forma genérica, os bancos não são meros intermediadores entre agentes 

superavitários (poupadores) e agentes deficitários (investidores).  

A literatura ainda aponta para o efeito do sistema financeiro sobre os resultados 

econômicos e sociais. Sendo assim, a motivação do trabalho consiste em analisar o impacto 

da presença de uma unidade de negócios bancária (agência) na economia local. 

Especificamente, o interesse reside em analisar os municípios do Nordeste Brasileiro com 

população até 100 mil habitantes para saber a relação efeito-dose para os casos em que o 

município possua mais de uma agência bancária.  

Tendo em vista a fragilidade apontada nas condições socioeconômicos da 

população nordestina, é importante entender o papel do acesso ao crédito sobre a evolução 

dos indicadores econômicos e sociais. A disponibilidade de crédito, principalmente se 

orientado ao sistema produtivo, possui o potencial de propiciar o desenvolvimento local e 

inclusão, potencializando a partir de seu efeito multiplicador o aumento da renda municipal. 

No entanto, é importante compreender também quais efeitos de escala são presentes nessa 

dinâmica, conjecturando se existe um nível ótimo de crédito per capita, ou um nível mínimo 

que garanta a promoção do desenvolvimento econômico. 

Complementarmente a outros estudos, este se propõe a analisar o impacto da 

presença de unidades de negócios (agências) das instituições financeiras, nos municípios do 

nordeste brasileiro, com relação aos indicadores econômicos e sociais como Índice de Gini, 

IDH e Taxa de Pobreza. 

Espera-se que o estudo possa contribuir ao analisar inclusive os diferentes perfis 

do crédito e das agências, uma vez que a literatura nos aponta que a distribuição geográfica 
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das unidades de negócios das instituições financeiras, nos municípios do Nordeste brasileiro 

gera certo desequilíbrio. 

Para alcançar os resultados, optou por dividir o estudo em cinco capítulos, 

incluindo essa introdução. No segundo capítulo é apresentada uma revisão da literatura. Em 

seguida, são apresentadas a fonte e a descrição dos dados, bem como a metodologia utilizada 

para aferir o efeito das agências bancárias. A análise e discussão dos resultados descritivos e 

econométricos compõem o quarto capítulo. E, por fim, são apresentadas as considerações 

finais.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Em 1912, Schumpeter indicava que os bancos eram essenciais para a expansão e 

transformação do capitalismo. O autor se utiliza de uma parábola para exemplificar uma 

economia estagnada, onde o fluxo de produção é perfeitamente estático e imutável, e a 

acumulação de capital é nula, tratando-se de um "fluxo circular", onde a riqueza gerada nunca 

se altera e a competição já equilibrou as firmas com relação a qualquer lucro extraordinário. O 

fator que muda o "fluxo circular" seria a inovação, somente por meio da inovação é que o 

fluxo alteraria, e é exatamente neste ponto onde o papel dos bancos é essencial, para "criar" 

novo poder de compra, com a inovação posta em movimento, através de um investimento, 

gera-se um novo fluxo, desta vez com maior volume de moeda (meios de pagamento), até que 

o inovador seja seguido por outros "imitadores" e até que um novo patamar de equilíbrio seja 

alcançado.   

A análise do tema relacionado à atividade financeira e desenvolvimento 

econômico é bem extensa e, possivelmente um de seus marcos é o trabalho de Schumpeter 

(1911) relacionando com o crédito bancário, posteriormente, revisto por Goldsmith (1969) e 

Shaw (1973), dentre outros. 

Para a escola clássica de economia a moeda é um elemento neutro, não sendo 

capaz de afetar as variáveis reais da economia regional; em função disso o sistema monetário 

e financeiro não passaria de um mero intermediário entre poupadores e investidores (Sicsú e 

Crocco, 2003).  

Ao considerar o trabalho de Sicsú e Crocco (2003), o volume de renda monetária, 

sua distribuição espacial e pessoal são as variáveis capazes de explicar em grande medida a 

distribuição geográfica das agências; e que volume e distribuição da população não são boas 

variáveis explicativas. Considerando o período avaliado e os fatores que justificam a 

perspectiva, temos os já citados acima, relativos a moeda ser neutra em relação as variáveis 

reais da economia (produção, emprego, salário e etc); a que considera que a oferta de moeda 

se adapta às pressões do mercado; e, por fim, a que não há elementos devidamente registrados 

para realizar uma análise sob a ótica financeira e monetária.  

Cabe destacar também a identificação de pelo menos três transformações, sendo a 

primeira o processo de desregulamentação dos sistemas financeiros; o segundo deve-se a 

tecnologia da informação que proporciona a digitalização da moeda, e o terceiro o processo de 

globalização onde os mercados financeiros ignoram fronteiras (Martin, 1999, p.14). E, por 

fim, cabe salientar que o trabalho de Sicsú e Crocco destaca o papel da moeda em uma 
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sociedade capitalista, onde é capaz de afetar, de forma permanente, as variáveis reais da 

economia1. 

Walter Bagehot, em 1873, defendia que o sistema financeiro tinha desempenhado 

um papel crítico na ignição da industrialização na Inglaterra. Para Galor e Zeira (1993) a 

restrição ao crédito passa a ser mais prejudicial para os indivíduos mais desassistidos e com 

menor nível de renda. Enquanto Tsuru (2000) sugere que o impacto das finanças sobre o 

crescimento pode ser ambíguo.  

Jacques (2013) indica que o desenvolvimento financeiro figura como uma 

alavanca para o crescimento econômico e direciona sua análise para os municípios que não 

possuem agências bancárias, apontando as cooperativas de crédito como solução alternativa 

para este papel. Além disso, Jacques (2013) utiliza o Propensity Score Matching (PSM), para 

mensurar o impacto das cooperativas de crédito sobre o PIB per capta e o Propensity Score 

Generalizado (GPS) para identificar uma função do dose-resposta do impacto do crédito das 

cooperativas sobre o PIB per capta. O trabalho apontou para um impacto médio positivo do 

crédito das cooperativas sobre o PIB per capta (coeficiente significativos a 5% e 10%); 

apontando inclusive para um resultado do PIB per capta de cerca de 14% maior para os 

municípios com a presença de cooperativas. Vale salientar que o trabalho de Jacques (2013) o 

GPS para amenizar as relações espaciais existentes ao se considerar apenas a presença ou 

ausência das cooperativas. 

Para Nogueira (2018) a presença de IES, principalmente públicas, impacta 

positivamente o desenvolvimento local. Além de destacar o impacto da qualidade das IES 

para os municípios e para a economia local; considerando o período avaliado no trabalho 

2001 a 2016. O trabalho também ajuda a nos contextualizar com as nuances da região 

avaliada e o impacto da formação acadêmica na economia local. 

Segundo Matos, Vasconcelos e Penna (2013) seriam necessários 

aproximadamente 35 anos para o nordeste atingir o mesmo nível de estoque de crédito total 

real per capita, das regiões Sul e sudeste, e aponta que apesar da existência de bancos de 

desenvolvimento na região, o volume, por exemplo, destinado a região que detém 28% da 

população do país, pelo BNDES foi de menos de 10%. O estudo também destaca o papel da 

microfinanças, principalmente por se mostrar eficaz em sociedades desiguais, que também 

demonstraremos nesse estudo, o peso da desigualdade na região e sua perpetuação. 

                                                
1 Período avaliado no trabalho, anterior a 2002. 
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3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

 

3.1 A Amostra de Municípios 

 

Haja vista que o objetivo central da dissertação consiste em avaliar o impacto da 

disponibilidade de crédito sobre o desenvolvimento econômico dos municípios da região 

Nordeste, procedeu-se com dois cortes iniciais na amostra. 

O primeiro consiste em tentar mitigar a heterogeneidade em função da dinâmica 

da atividade econômica local e em razão da escala no mercado de trabalho nos municípios 

nordestinos. Sendo assim, optou-se por avaliar somente aqueles municípios com população 

inferior a 100 mil pessoas. 

A metodologia dose resposta exige que o tratamento seja dado em forma de corte 

transversal, apresentando-se uma única observação temporal por município. Após a década de 

1990 ser caracterizada por ajustes na política econômica nacional, com destaques para o Plano 

Real em 1994, mudança no regime cambial em 1998 e o tripé macroeconômico em 1999, o 

Brasil viveu um período de crescimento estável a partir do ano de 2002 até o advento da crise 

internacional do subprime. Dessa forma, optou-se por mensurar a intensidade do tratamento 

recebido a partir do crédito per capita disponibilizado em 2002 para cada unidade municipal. 

A partir da adoção do limite populacional foram excluídas 47 observações, 

restando 1665 municípios que contemplam a região Nordeste. Destaca-se que destes, apenas 

698 possuíam ao menos uma agência bancária no ano de 2002, enquanto 1014 municípios não 

possuíam acesso direto ao crédito via bancos comerciais. 

O alto grau de concentração da atividade bancária observado em 2002 na região 

Nordeste apresenta consigo barreiras a serviços de intermediação financeira, como acesso a 

instrumentos de poupança, o que gera um efeito cascata sobre a capacidade de empréstimos 

para a população e empresas, mitigando o crescimento e desenvolvimento econômico 

impulsionado pelo efeito multiplicador do setor bancário (COELHO, 2007). 

Conforme pode ser observado na Tabela 1, a taxa de cobertura bancária 

(considerando a presença de agências bancárias) de municípios com até 100 mil habitantes era 

fortemente assimétrica na região Nordeste em 2002, oscilando entre 16% (Piauí) e 57% 

(Bahia e Sergipe). Na medida em que a restrição à tomada de crédito afeta diretamente a 

capacidade de investimento em tais municípios, sendo um fator limitante ao desenvolvimento 

socioeconômicos dos municípios. 
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Tabela 1: Grau de Cobertura Bancária dos Estados do Nordeste – Ano 2002 

UF 
Municípios (Até 100 

mil habitantes) 
Municípios com Agência(s) 

Bancária(s) 
Taxa de Cobertura 

Estadual 
Alagoas 99 35 35% 
Bahia 391 224 57% 
Ceará 168 77 46% 
Maranhão 183 77 42% 
Paraíba 214 44 21% 
Pernambuco 167 76 46% 
Piauí 212 33 16% 
Rio Grande do Norte 159 38 24% 
Sergipe 72 41 57% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Uma vez que o método adotado nos permite investigar a relação entre a dose 

(crédito per capita em 2002) e a resposta (medidas de desenvolvimento municipal), um 

segundo corte nas unidades municipais é realizado, de modo que a amostra final contemple 

somente observações com pelo menos uma agência bancária disponível. Portanto, será 

avaliado qual o impacto da intensidade do crédito per capita sobre o desenvolvimento dos 

municípios do Nordeste com população inferior à 100 mil pessoas. 

 

3.2 Fonte de Dados 

 

Os dados para a realização do exercício empírico foram compilados a partir das 

informações do Banco Central do Brasil (Bacen), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 

Ministério do Trabalho (MTE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). As variáveis estão descritas 

na Tabela 2, e segundo a sua função na estratégia empírica, foram divididas em três grupos: 

 

i) Variáveis de Impacto: Contempla os indicadores de desenvolvimento municipal, a 

partir dos quais será mensurada a resposta ao tratamento avaliado. Destaca-se que 

em todos os casos será utilizada a taxa de crescimento entre os períodos de 2000 e 

2010;  

ii) Variável Explicativa: Contém a variável de tratamento, no presente caso o nível de 

crédito per capita em 2002;  

iii) Variáveis Observáveis: Este último grupo é composto pelas características 

observáveis no período pré-tratamento. Chamadas também de variáveis de 

pareamento (matching variables), as mesmas exercerão a função de controlar as 

condições iniciais dos municípios, de modo que após a reponderação via 
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Propensity Score Generalizado, o nível de tratamento recebido se torna aleatório 

em relação às características observáveis. Portanto, elas serão responsáveis por 

tornar o tratamento um experimento quase aleatório. 

 

Tabela 2: Descrição das Variáveis 

Variáveis Definição Ano Fonte 
Variáveis de Impacto 

IDH Índice de desenvolvimento humano 2000, 2010 PNUD 
GINI Índice de Gini 2000, 2010 PNUD 

P0 Taxa de Pobreza do Município (P0) 2000, 2010 PNUD 
Variável Explicativa 

Crédito per 

capita 
Operações de crédito em termos per capita. 2002 Bacen 

Características Observáveis 
INV_PC Despesas de Capital em Investimento em termos per capita 2002 STN 

SAUDE_PC Despesas na Função Saúde em termos per capita 2002 STN 
EDUC_PC Despesas na Função Educação e Cultura em termos per capita 2002 STN 
População População Residente Total 2000 PNUD 

GINI Índice de Gini 1991, 2000 PNUD 
IDH Índice de desenvolvimento humano 2000, 2010 PNUD 

URB 
Taxa de Urbanização do Município: mensurada como a razão entre 
a população residente na zona urbana e a população residente total. 

2000 PNUD 

POB Taxa de Pobreza do Município (P0) 1991, 2000 PNUD 
PIB_PC Produto Interno Bruto per capita. 2002 IBGE 

SAL_MED Salário Médio no Emprego Formal 2002 MTE 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

3.3 Abordagem Econométrica 

 

Esta dissertação busca inferir o efeito do nível de crédito per capita em 2002 

(tratamento) dos municípios nordestinos com população igual ou inferior à 100 mil pessoas 

sobre a taxa de crescimento dos indicadores de desenvolvimento econômico (resposta) entre 

2000 e 2010. 

O volume de crédito é função de uma série de fatores observáveis pré-tratamento 

(índices de gastos per capita dos municípios, nível de desigualdade, tamanho da população, 

entre outros) é necessária a adoção de uma técnica de pareamento para garantir a estrutura de 

um quase-experimento, de modo que, condicional ao escore de propensão, o nível de 

tratamento recebido torna-se uma variável aleatória. 

Note que a estrutura de análise adotada exige que o escore de propensão seja 

estimado com tratamento contínuo, uma vez que é função do uso do volume de crédito per 

capita por município. Nessa linha, Hirano e Imbens (2004) propõem o estimador dose-

resposta, o qual é modelado em três estágios. 
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3.3.1 Propensity Score Generalizado 

 

Suponha a existência de  municípios com ao menos uma agência 

bancária em seu território. Seja  os níveis de crédito per capita em 2002,   um intervalo 

contínuo de tratamento , e  um vetor de covariáveis de pré-tratamento que são 

utilizadas para estimar o Propensity Score Generalizado (GPS).  

Assuma  como o resultado correspondente a um nível específico de crédito 

per capita. O GPS é computado como a densidade condicional do nível de tratamento dado as 

covariadas de pré-tratamento. O GPS é denotado como , onde 

. 

O GPS possui propriedades de balanceamento similares aos instituídos no PSM. 

Assume-se que para municípios com o mesmo valor , a probabilidade de que  não 

seja função do valor de : 

 

 

1) 

 

Onde  é uma função indicadora. Seguindo Robsenbaum e Rubin (1983) a 

identificação do tratamento do GPS assume a hipótese de ignorabilidade fraca: 

 

Teorema 1: (Ignorabilidade Fraca condicional ao GPS). Suponha que a atribuição 

do tratamento satisfaça a proposição de ignorabilidade fraca, dado as variáveis de pré-

tratamento : 

 

 2) 

Então para cada , 

 

3) 

 

A partir daí, o GPS pode ser utilizado para eliminar quaisquer vieses associados 

com os fatores observáveis a partir das covariadas. 

 



18 
 

Teorema 2: Suponha que a atribuição do tratamento satisfaça a proposição de 

ignorabilidade fraca, dado as variáveis de pré-tratamento , então: 

 

 

4) 

 

e 

 

5) 

 

3.3.2 Modelando a Distribuição Condicional do Tratamento dado as Covariadas 

 

Para obter a função dose-resposta é necessário estimar o valor esperado da 

variável de resultado como uma função de duas escalares, o nível de tratamento  e o  .  

O estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) assume que o nível 

condicional de crédito per capita em 2002 segue uma distribuição normal: �6���:�1�0�<�Ú�4E

�Ú�5�:�Æ�Œ
�6�=. Os parâmetros �Ú�4, �Ú�5, e �Œ�6 são obtidos por máxima verossimilhança. Dado isto, o 

GPS é modelado como: 

 

�2�5�)L
�s

¥�t�Ł�Œ�6â
���������>

�s

�t�Œ�6â
k�6F�Ú�4

âF�Ú�5
â�:o

�6

�? 

 

(6) 

Após obter o GPS, estima-se os valores esperados das variáveis de resultado 

�’�:�;���6�Æ�4�;, condicional sobre o nível de tratamento do crédito per capita e o estimado. 

Seguindo a abordagem de Hirano e Imbens (2004) segue-se um polinômio de segunda ordem 

tanto da variável de tratamento quanto do controle, permitindo uma modelagem não linear do 

efeito do tratamento sobre a variável de resposta. 

 

�î�<�’�:�;���6�Æ�2�5�)�;�=L�Ù�4E�Ù�5�6E�Ù�6�6
�6E�Ù�7�2�5�)E�Ù�8�2�5�)

�6E�Ù�9�6  (7) 

 

 

Onde �î�<�ä�= é uma função quadrática para capturar a não lineariedade do modelo. 
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3.3.3 Estimando a Função Dose-Resposta 

 

O último estágio consiste no cálculo do resultado potencial médio em diferentes 

níveis de tratamento. Em termos específicos, para obter uma estimativa da função dose-

resposta, estima-se o resultado potencial médio para cada nível de tratamento de interesse: 

 

    

 (8) 

Onde  é o vetor dos parâmetros estimados na etapa anterior. Destaca-se, por fim, 

que o cálculo do erro padrão para o cômputo dos intervalos de confiança foi obtido por 

bootstrap, com 200 replicações. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
4.1 Análise Descritiva dos Dados 

 

Em relação às condições vivenciadas no ano de 2000, observa-se que a amostra 

era composta por municípios com baixo nível de desenvolvimento humano (IDH entre 0.350 

– 0.544). Note que o índice de Gini, que aponta a diferença entre os rendimentos dos mais 

pobres e dos mais ricos, variando entre 0 (perfeita igualdade) e 1 (perfeita desigualdade), 

apresentou coeficiente médio de 0.573, indicando uma alta concentração de renda. 

Por fim, o índice de pobreza P0, indicou que em média 61.04% domicílios por 

município apresentam renda per capita abaixo da linha de pobreza (R$ 70,00 nos valores de 

2000), confirmando o cenário vulnerável da região em análise. 

 

Tabela 3: Estatísticas Descritivas das Variáveis de Impacto 

Variáveis Obs Média Desvio Pad. Mínimo Máximo  
IDH_00 645 0.443 0.054 0.283 0.617 

36.50% 
IDH_10 645 0.605 0.039 0.504 0.748 

GINI_00 645 0.573 0.053 0.350 0.800 -6.89% 
GINI_10 645 0.534 0.048 0.390 0.780 
POB_00 645 61.044 9.947 17.380 86.560 

-37.18% 
POB_10 645 38.346 9.755 9.840 64.910 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

No entanto, houve uma nítida melhora nos indicadores de desenvolvimento 

econômico adotados entre o período de 2000 a 2010, destacando-se principalmente o aumento 

de 36.50% na média do IDH e na redução de 37.18% na taxa de pobreza (P0). 

O Índice de Gini foi o que apresentou uma evolução menos robusta, com uma 

redução média de 6.89% no período de dez anos, esse resultado retrata a dificuldade 

enfrentada na redução da desigualdade de renda na região Nordeste. 

Com relação ao nível de crédito per capita dos municípios em 2002, observa-se 

uma forte assimetria na distribuição do mesmo. Com relação às medidas de posição, o nível 

médio de crédito per capita era de cerca R$ 2442, enquanto o segundo quartil (mediana) 

apresentou o valor de R$ 1345.31, indicando que mais de 50% dos municípios receberam 

valores inferiores à média. 
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Tabela 4: Estatísticas Descritivas do Crédito per capita 

Variável Obs Média Q1 Q2 Q3 Desvio Padrão Assimetria Curtose 

Crédito 645 2422.420 639.320 1345.310 3340.029 2724.72 1.8107 6.088 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Haja vista que o GPS exige a identificação de grupos a serem pareados, definiu-se 

por utilizar os três quartis da distribuição para dividir a amostra em quatro grupos, nos quais o 

grupo 1 contém os municípios com crédito per capita entre (0; 639.32], o grupo 2 as unidades 

com valores entre (639.32; 1345.31], enquanto os grupos 3 e 4 contém níveis no intervalo 

(1345.31; 3340.029] e (3340.029; 13917.93], respectivamente. Por fim, a função densidade do 

crédito per capita, confirma a forte assimetria apresentada nos dados, indicando maior 

concentração de municípios com baixos níveis de crédito per capita (até R$ 1500). 

 

Figura 1: Função Densidade do Crédito per capita – Ano de 2002. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

4.2 Balanceamento das Variáveis Explicativas Observáveis 

 

A robusta especificação do GPS é necessária para garantir que os municípios com 

o mesmo escore de propensão possuam funções densidades de probabilidade similares em 

relação às características observáveis, de modo que condicionado ao escore de propensão 

generalizado, o nível de crédito per capita disponibilizado pelas agências bancárias seja uma 

variável aleatória. 

Em outras palavras o GPS deve garantir que o grupo de tratados e não tratados para 

cada sub-conjunto amostral possuam estatísticas semelhantes nas variáveis explicativas pré-
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tratamento. Uma das alternativas para testar esta hipótese refere-se ao teste de diferença de 

médias no vetor de características observáveis, tanto mais adequado será o GPS quanto maior 

for a quantidade de variáveis em que a diferença padronizada de médias entre os tratados e 

não-tratados seja estatisticamente nula. 

A Tabela 5 apresenta o balanceamento das covariadas antes e depois da realização do 

pareamento via GPS. Note que a amostra pareada para os níveis de tratamento subjacentes aos 

grupos 1 e 2 apresentou uma robusta melhora no balanceamento das variáveis explicativas no 

período pré-tratamento, o teste de diferença de médias rejeitou a hipótese nula de 

homogeneidade nos valores médios somente para a taxa de urbanização (urb_00) e taxa de 

população (pop_00) ao nível de significância de 5%.  

 

Tabela 5: Teste de Balanceamento das Covariáveis Antes e Depois do GPS 

 
G1 (Cred_pc[17.00, 639.321]) G2 (Cred_pc[642.52, 1349.43]) 

Covariadas Antes Depois Variação Viés Antes Depois Variação Viés 
inv_pc -5.927 -5.986 0.99% 3.407 0.7666 -77.50% 

educ_pc -20.829* -6.745 -67.62% -6.078 -3.9637 -34.79% 

saude_pc -1.997 -0.626 -68.63% 0.758 -1.1021 45.40% 

habit_pc -5.326 -4.029 -24.35% 1.293 -1.0125 -21.69% 

População 10000* 4517.7* -54.82% 5372.8* 3021.5 -43.76% 

urb_00 0.132* 0.045* -65.79% 0.047* 0.01762 -62.51% 

GINI_91 0.029* 0.011 -63.72% 0.009 0.00019 -97.89% 

GINI_00 0.015* -0.003 -79.87% 0.005 -0.00284 -43.20% 

POB_91 -4.524* -0.463 -89.76% -3.188* -1.2011 -62.23% 

POB_00 -5.952* -1.133 -80.97% -3.530* -0.96416 -72.69% 

pibpc_02 564.345* -24.748 -95.61% 417.803 106.64 -74.48% 

IDH_00 0.033* 0.003 91.67% 0.021* 0.00758 -63.90% 
IDH_91 0.037* 0.006 -85.00% 0.022* 0.00839* -61.86% 
sal_med~02 -6.512 -6.781 4.13% 6.559 2.9309 -55.31% 
Variação Média no Viés -61.76% -51.86% 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apesar do pareamento não garantir igualdade estatística nas médias e nas 

características observáveis citadas, é relevante observar que o GPS reduziu robustamente a 

diferença de médias para ambas as variáveis, observando-se uma redução de 65.79% na taxa 

de urbanização e de 54.82% com respeito a taxa de população. 

Ainda com respeito ao grupo 1, do ponto de vista global houve uma redução média de 

61.76% no viés padronizado com respeito às variáveis observáveis no período pré-tratamento, 

corroborando a hipótese de um certo grau de ajustamento da amostra pareada. 

As conclusões da acurácia do GPS em relação aos municípios com nível de tratamento 

contido no grupo 2 são análogas às realizadas para o grupo 1. Houve uma redução média de 
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51.86% na diferença padronizada de médias quando se compara a amostra antes do 

pareamento com o pós-tratamento, a exceção do IDH_91, não foi possível rejeitar a hipótese 

nula de ausência de diferença nas médias para todas as demais variáveis observáveis no 

período pré-tratamento. 

 

Tabela 6: Teste de Balanceamento das Covariáveis Antes e Depois do GPS 

Variables G3 (Cred_pc[1378.70, 3429.321] G4 (Cred_pc[3533.22, 13513.21] 

Covariadas Antes Depois 
Variação do 
Viés 

Antes Depois 
Variação do 
Viés 

inv_pc -2.605 -1.6711 -35.85% 5.266 -0.94539 -82.05% 

educ_pc 2.658 4.8013 80.64% 24.984*** 2.4802 -90.07% 

saude_pc 1.15 1.254 9.04% 0.096 -0.27812 189.71% 

habit_pc 5.016 4.1909 -16.45% -0.991 -3.174 220.28% 

Populacao -925.844 -3481.5* 276.04% -1.5e+04*** 32.342 -99.98% 

urb_00 -0.044* -0.06382* 45.05% -0.140*** -0.02738 -80.44% 

GINI_91 -0.007 -0.00855 22.14% -0.032*** -0.00851 -73.41% 

GINI_00 -0.002 -0.00093 -53.50% -0.019*** -0.0053 -72.11% 

POB_91 0.53 1.6963 220.06% 7.398*** 1.4046 -81.01% 

POB_00 1.431* 2.5833 80.52% 8.297*** 1.6559 -80.04% 

pibpc_02 -314.023 -392.08 24.86% -689.407** -579.31 -15.97% 

IDH_00 -0.008* -0.01365* 70.63% -0.048*** -0.00789 -83.56% 

IDH_91 -0.007* -0.01422* 103.14% -0.053*** -0.01089 -79.45% 

sal_med~02 5.892 4.4943 -23.72% -6.091 -1.1644 -80.88% 

Variação Média no Viés 57.33% -36.35% 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Já em relação ao grupo 3, houve uma sensível piora no balanceamento após o 

pareamento instituído, o viés médio elevou-se em 57.33%, denotando uma baixa aderência. 

Ressalta-se também que no universo de 14 covariáveis de controle, em quatro casos o teste “t” 

rejeitou a hipótese nula de igualdade nas médias, sendo estas a taxa de urbanização, taxa de 

pobreza ambas no ano de 2000, além do IDH nos anos de 1991 e 2000, respectivamente. 

No entanto, os resultados invertem-se para o Grupo 4, onde novamente à exceção 

do IDH_91, rejeitou-se a hipótese nula para todas as demais variáveis. A redução média do 

viés foi da importância de 36.35%. 

Em suma, reconhecendo as limitações do GPS em mitigar a heterogeneidade 

observada no Grupo 3, o pareamento demonstrou uma performance relativamente robusta, 

validando a presente etapa com ressalvas. 
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4.3 Função Dose Resposta 

 

Tendo em vista a presença de heterogeneidade em algumas variáveis observáveis 

mesmo após a realização do GPS, deve-se ter cautela com a interpretação dos resultados 

obtidos.  

No intuito de mensurar o impacto da disponibilidade de crédito em termos per 

capita sobre um conjunto de indicadores de desenvolvimento econômico a nível de 

municípios da região Nordeste o estudo diferencia-se ao utilizar a metodologia de dose 

resposta, onde é possível observar qual o efeito marginal da intensidade do tratamento (dose) 

sobre a taxa de resultado da variável dependente (resposta). Destaca-se adicionalmente que ao 

especificar a função dose resposta na forma quadrática, o modelo nos permite capturar a 

existência de não linearidade no efeito do tratamento, garantindo uma maior acurácia aos 

resultados observados. 

 
4.3.1 Efeito do Tratamento sobre o Índice de Desenvolvimento Humano 

 

A primeira dimensão de desenvolvimento econômico a ser avaliada na presente 

dissertação refere-se ao IDH-M dos municípios nordestinos que possuem ao menos uma 

agência bancária. No intuito de observar o impacto da disponibilidade crédito no ano de 2002 

sobre a variável de resposta, optou-se por trabalhar com a última em termos de taxa de 

crescimento entre os períodos de 2000 até 2010, últimos períodos em que o indicador foi 

calculado a partir dos dados do Censo. 

Os parâmetros observados na Tabela 7 são utilizados para estimar a função dose 

resposta, e segundo Hirano e Imbems (2004) não possuem uma interpretação econométrica 

direta. Pode-se destacar que os coeficientes associados ao crédito per capita, em nível, na 

forma quadrática e na interação com o escore de propensão foram estatisticamente 

significantes a um nível de 5%, indicando causalidade do mesmo sobre a taxa de crescimento 

do IDH dos municípios contemplados na amostra. 
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Tabela 7: Parâmetros Estimados para a Função Dose Resposta – IDH 

d_idh_10 Coef. Std. Err. t p-valor 

Cred -1.1E-05* 5.33E-06 -2.100 0.036 

cred_sq 1.34E-09* 4.20E-10 3.190 0.002 

Pscore 0.124892 0.1832028 0.680 0.496 

pscore_sq -0.19925 0.4474078 -0.450 0.656 

cred_pscore -7.1E-05* 0.0000126 -5.640 0.000 

_cons 0.409967 0.016424 24.960 0.000 

R2 0.1841 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A função dose resposta e o efeito marginal do tratamento sobre o IDH são 

apresentadas nas Figuras 2 e 3, as linhas sólidas representam o efeito sobre a taxa de 

crescimento do IDH dos municípios, dada a intensidade de crédito per capita disponível, 

enquanto as linhas tracejadas representam o intervalo de confiança de 95%. 

O painel superior – função dose resposta – indica uma associação positiva entre o 

nível de crédito per capita disponível e a taxa de crescimento do IDH dos municípios. 

Destaca-se que a curva sugere uma relação não linear do efeito dose, apresentando um pico 

quando o nível de crédito per capita alcança a faixa de R$ 200 – a resposta na taxa de 

crescimento do IDH aproxima-se de 0.42% - e a partir daí um efeito descendente. 

No painel inferior – Efeito Marginal do Tratamento – é confirmada a hipótese de 

retornos marginais decrescentes do efeito dose, na medida em que a partir do montante de 

crédito igual à R$ 800 o limite superior do intervalo de confiança é menor do que zero, 

indicando significância do ponto de vista estatístico.  

Dessa forma, os resultados indicam que a intensidade do crédito per capita 

disponível em 2002 nas unidades municipais exerce um efeito positivo a taxas decrescentes 

sobre a taxa de crescimento do IDH das mesmas, a partir de um nível de R$ 800.  

Essa relação pode indicar que no estágio inicial, com baixos índices de crédito 

uma pequena variação na disponibilidade de crédito em termos absolutos representa uma 

importante alteração na dinâmica municipal em termos relativos, elevando o nível de 

desenvolvimento.  
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Figura 2: Função Dose Resposta – Sobre IDH 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 

Figura 3: Efeito Marginal Tratamento - IDH 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.3.2 Efeito do Tratamento sobre o Índice de Gini 

 

A segunda dimensão de desenvolvimento em análise a partir do efeito dose refere-

se à distribuição da riqueza nas unidades municipais, sendo esta mensurada a partir do Índice 

de Gini. Novamente, utilizou-se a taxa de crescimento entre 2000-2010 como variável 

dependente da função dose resposta. 
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Em referência aos parâmetros estimados para a função dose resposta, somente o 

crédito per capita em sua forma elevada ao quadrado apresentou significância do ponto de 

vista estatístico a um nível de 10% de significância. 

 

Tabela 8: Parâmetros Estimados para a Função Dose Resposta - Gini 

d_gini_10 Coeficiente  Erro padrão Estatística t p-valor 

Cred -7.3E-0 5.03E-06 -1.45 0.148 

cred_sq 7.73E-10* 4E-10 1.93 0.054 

Pscore 0.128245 0.17507 0.73 0.464 

pscore_sq -0.39454 0.419191 -0.94 0.347 

cred_pscore -1.3E-05 1.17E-05 -1.07 0.287 

_cons -0.05307 0.015798 -3.36 0.001 

R2 0.0465 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O efeito dose, Figura 4, apresenta efeito negativo entre o crédito e a taxa de 

crescimento do Gini, com a magnitude do impacto oscilando entre -0.045% e -0.065%, 

sugerindo que o aumento na disponibilidade de crédito reduz a desigualdade observada na 

unidade municipal. 

Note que o efeito marginal do tratamento reportado pela Figura 5 inclui em seu 

intervalo de confiança de 95% o valor zero ao longo de quase todo o intervalo de variação do 

nível de crédito per capita, indicando que a hipótese nula que o incremento na dose não 

acarreta em alterações marginais sobre a taxa de crescimento do Gini não pode ser rejeitada a 

um nível de 5%. Em termos práticos, esse resultado sugere a inexistência de não linearidade 

na relação entre o nível de crédito e a taxa de crescimento do Gini. 
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Figura 4: Função Dose Resposta - Gini 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 
 
Figura 5: Efeito Marginal do Tratamento - Gini 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
4.3.3 Efeito do Tratamento sobre o Índice de Pobreza – P0 

 

No intuito de avaliar o efeito dose numa dimensão estritamente monetária, utiliza-

se como variável dependente a taxa de crescimento do Índice de Pobreza (P0) nos municípios 

contemplados na análise, entre o período de 2000-2010.  Nessa linha, diferente da análise no 

IDH e no Índice de Gini, a hipótese é que a disponibilidade de crédito possui um efeito 

imediato sobre o indicador, na medida em que aspectos subjacentes às liberdades individuais, 
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tais como educação e saúde exigem um intervalo de tempo maior para apresentar sinais de 

melhoria. 

Segundo a Tabela 9, os coeficientes associados ao crédito per capita ao quadrado 

e a interação entre o crédito-escore de propensão foram os únicos estatisticamente 

significantes a um nível de 10%. 

 

Tabela 9: Parâmetros Estimados para a Função Dose Resposta – P0 

d_pob_10 Coeficiente Erro padrão Estatística t P-valor 

Cred -5.66E-06 5.12E-06 -1.100 0.270 

cred_sq 8.68E-10* 4.07E-10 2.130 0.033 

Pscore 0.204 0.178 1.140 0.254 

pscore_sq -0.320 0.427 -0.750 0.454 

cred_pscore -5.3E-05* 0.000012 -4.420 0.000 

_cons -0.372 0.0161 -23.130 0.000 

R2 0.0997 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Note pela Figura 6 que o efeito dose é não linear, o que indica monotonicidade na 

relação entre o nível de crédito per capita e a taxa de crescimento do índice P0. Quando se 

associa o efeito dose à análise do efeito marginal do tratamento. 

Observe na Figura 10 que a partir de um nível de R$ 800 o acréscimo marginal na 

disponibilidade de crédito na unidade municipal gera efeitos cada vez mais negativos sobre a 

taxa de crescimento de P0, aumentando a efetividade na redução nos índices de pobreza 

municipal. 

Esse resultado pode estar relacionado aos efeitos de escala associados à 

disponibilidade crédito, gerando efeitos transbordamento aos estratos mais pobres da 

população local. Conjectura-se que à medida que o nível de crédito per capita municipal vai 

se elevando, tanto menor é o custo de oportunidade de alocar parte do crédito para o eixo com 

menos renda da população, quanto maior é o efeito gerado sobre a atividade econômica, 

gerando absorção da mão de obra com menores índices de qualificação formal. 
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Figura 6: Função Dose Resposta - P0. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Figura 7: Efeito Marginal do Tratamento – P0 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A região Nordeste do Brasil pode ser caracterizada pelos seus indicadores 

econômicos e sociais como a que possui o menor PIB per capita, os maiores índices de 

pobreza e desigualdade, além dos menores de desenvolvimento humano e bem estar. 

Diante desse contexto, essa pesquisa analisa o impacto da presença de unidades de 

negócios das instituições financeiras (agências bancárias) nos municípios do nordeste 

brasileiro, podendo apontar a influência da oferta de crédito per capita sobre os indicadores 

econômicos e sociais (IDH, GINI e P0) dos municípios nordestinos entre 2000 e 2010.  

Para alcançar esse resultado, utiliza-se a técnica de dose resposta para analisar em 

que nível de crédito per capita pode afetar os indicadores econômicos. Vale ressaltar a 

utilização do Propensity Score Generalizado para gerar maior robustez nos dados avaliados, 

com melhora significativa no balanceamento das 14 covariáveis, para 3 dos 4 quartis (Q1, Q2, 

e Q4) com ressalvas para Q3. 

Na avaliação da Função Dose Resposta, temos que ter certa cautela na 

interpretação dos resultados obtidos, diante da heterogeneidade de algumas variáveis, mesmo 

após o GPS. Por fim, os indicadores responderam positivamente para os níveis de crédito 

avaliados, sendo que para o IDH uma pequena variação na disponibilidade de crédito 

representa uma importante alteração na dinâmica municipal em termos relativos, elevando o 

índice de desenvolvimento. Para o índice de Gini a função Dose Resposta nos indica um 

efeito positivo, na relação crédito e a taxa de crescimento do Gini, porém a função efeito 

marginal do tratamento nos sugere a inexistência de não linearidade na relação a um nível de 

5%. Ao avaliarmos o efeito dose para o indicador P0, verificamos que a partir do nível de R$ 

800,00 os efeitos são cada vez mais negativos (Melhor), provavelmente por conta dos efeitos 

do transbordamento dos estratos mais pobres da população local. 
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