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RESUMO 

 

A proposta central contida neste trabalho é analisar as relações dinâmicas entre 

desenvolvimento financeira, crescimento econômico e desigualdade da renda. Este trabalho se 

estende para a realidade internacional. Para tanto, organizou-se um painel balanceado de 

dados contendo 29 países selecionados aleatoriamente, com periodicidade anual considerando 

o período de 2004 a 2014. Visando alcançar o objetivo proposto, qual seja, a investigação da 

influência de uma variável sobre a outra, foi construído um modelo de Vetores 

Autorregressivos em Painel – PVAR, conforme metodologia proposta em LOVE e 

ZICCHINO (2006). O comportamento das variáveis também foi analisado através de Funções 

Impulso e Resposta, em que os principais resultados, de um modo geral, apontam para 

indícios de causalidade de Granger bidirecional entre crescimento e desenvolvimento 

financeiro; do que trata a desigualdade de renda, apenas as defasagens da própria 

desigualdade de renda são estatisticamente significantes. O que sugere um grau de 

persistência para esta variável, além de sugerir que as outras variáveis não são capazes de 

impactá-la. Nota-se que o período utilizado para a configuração deste trabalho encontrava-se 

durante a fase crítica da crise de 2008 que se instaurou nos países interferindo de maneira 

direta na variável utilizada de desenvolvimento financeiro, número de agências bancárias, 

contribuindo para um resultado desfavorável ao esperado. 

Palavras-chave:  Desigualdade Financeira, Desigualdade de Renda, Crescimento Econômico, 

Vetores Autorregressivos, Função Impulso-Resposta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The central proposal in this paper is to focus on the dynamic relationships between financial 

development, economic growth and income inequality. This work extends to the international 

reality. Therefore, we organized a balanced data panel containing 32 randomly selected 

countries on an annual basis considering the period from 2004 to 2014. In order to achieve the 

proposed objective, namely the investigation of the influence of one variable on the other, it 

was built a model of Autoregressive Vectors on Panel - PVAR, according to the methodology 

proposed in LOVE and ZICCHINO (2006). The variables was also analyzed by Impulse 

Response Functions and wherein the main results, in general, indicate bidirectional Granger 

causality between indicia financial growth and development; than is income inequality, only 

lags own income inequality are statistically significant. This suggests a degree of persistence 

for this variable and suggests that other variables are unable to have an impact on it. Note that 

the period used for the configuration of this work found itself during the critical phase of the 

2008 crisis that brought the countries interfering in a direct way in the variable used for 

financial development, the number of bank branches, contributing to an unfavorable outcome 

to expected. 

Keywords: Inequality Financial, Income Inequality, Economic Growth, Vector 

Autoregressive, Function impulse-response. 
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1.  INTRODUÇÃO 

De acordo com Rocha e Nakane (2007), o setor financeiro é uma das variáveis 

reais considerada como uma das mais importantes para a explicação do desenvolvimento 

econômico como um todo, desta maneira são difundidos estudos onde este interesse explica-

se por um velho, mas não totalmente esclarecido, fato estilizado de forte correlação ente 

crescimento econômico e variáveis financeiras. 

O setor financeiro tem um papel de fundamental importância dentro do modo 

capitalista de produção onde este é responsável por regular os recursos dos agentes 

poupadores, detentores de uma maior renda, e aloca tais recursos para aqueles agentes mais 

pobres que consomem mais que sua renda total, sob a forma de consumo ou por meio de 

investimento.  

O desenvolvimento financeiro é capaz de alterar estruturalmente a economia, 

quando aqueles agentes que são poupadores de seus recursos passam a ser investidores e 

alocam o seu capital de maneira eficiente com boas oportunidades de negócios, sendo capazes 

de expandir a produção de bens e serviços beneficiando desta forma a redução da 

desigualdade e a ascensão do nível de bem-estar da população. Porém como afirma Rocha e 

Nakane (2007), o sistema financeiro é um componente na determinação do crescimento 

econômico e suas fontes, mas não se pode rejeitar a relação no sentido contrário, em que o 

ritmo de crescimento altera a estrutura financeira do país. 

Em estudos recentes é apontado que a modernização da estrutura financeira de um 

país exerce influência positiva, tanto sobre o crescimento da economia, quanto sobre a 

redução das desigualdades, porém alguns estudiosos da teoria econômica discordam deste 

ponto e afirmam que a evolução do sistema financeiro seria consequência do desenvolvimento 

econômico e não o contrário. 

Existe uma preocupação na teoria do crescimento econômico entre a distribuição 

de renda e o processo de crescimento da economia, tais vínculos foram documentados por 

Kuznets (1955) onde ele afirma que pode haver uma longa oscilação da desigualdade frente 

ao crescimento da economia, constatando que a relação entre essas variáveis revela o 

comportamento de uma curva em forma de "U invertido". Esse comportamento é evidenciado 

a partir dos estágios iniciais de crescimento econômico quando há barreiras impactando assim 

em assimetrias de informação no mercado, ampliando dessa forma as desigualdades, que 
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porém após um estágio de equidade a relação entre tais variáveis passa a ser positiva no longo 

prazo. 

Esta pesquisa buscará, inicialmente, formular argumentos teóricos, sobre a 

relevância do sistema financeiro como um dos determinantes do crescimento econômico, bem 

como sua influência sobre a desigualdade de renda. Pretende-se observar as relações 

dinâmicas entre desenvolvimento financeiro, crescimento econômico e disparidades 

econômicas de renda tomando como base trinta e dois países selecionados aleatoriamente. 

Não sendo de interesse deste trabalho analisar as origens dessa concentração financeira, bem 

como os fatores macroeconômicos causadores de desigualdades econômicas, contudo, estudar 

as relações existentes entre as três variáveis 

As informações necessárias para o desenvolvimento desta pesquisa referentes ao 

desenvolvimento financeiro (número de agências bancárias) e crescimento econômico (PIB 

per capita ) foram extraídas do site  do Banco Mundial, e quanto aos dados sobre 

desigualdade de renda, as fontes primárias utilizadas foram coletas de três sites distintos - 

Banco Mundial,  OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development, da 

United Nations University e PORDATA - base de dados  Portugal contemporâneo, sendo 

feito posteriormente uma média aritmética dos valores encontrados para preencher os dados 

que apresentavam carência de informações.  

Os dados pesquisados referem-se ao período de 2004 a 2011 e a partir deles, três 

painéis balanceados foram construídos representando as variáveis que se quer explicar com o 

presente trabalho, quais sejam: desigualdade financeira, desigualdade da renda e crescimento 

econômico. 

O trabalho foi estruturado em cinco capítulos. Dos quais o primeiro capítulo 

compreende esta introdução apresentando a abordagem do tema proposto, a justificativa do 

tema e a exposição dos principais objetivos. O segundo capítulo compreende a revisão de 

literatura, onde são expostas as abordagens teóricas e empíricas sobre a relação entre o 

desenvolvimento financeiro e crescimento econômico, e desigualdade de renda. O terceiro 

capítulo descreve a metodologia utilizada para se estimar os coeficientes de interesse através 

de modelos autoregressivos com uma estrutura de dados em painel (PVAR), utilizando 

métodos de estimação via GMM combinados a transformações  de helmet nas variáveis. O 

quarto capítulo apresenta a análise dos dados encontrados, e por fim o quinto capítulo traz 

uma síntese dos principais resultados encontrados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os frequentes obstáculos à liberalização financeira nos países em desenvolvimento, e 

os graves danos que as recentes crises financeiras têm imposto a essas economias, motivam 

estudos acerca das possíveis relações entre o setor financeiro, crescimento econômico e 

desigualdade de renda. Portanto, caberia investigar se existe uma dinâmica na economia 

mundial onde o desenvolvimento do setor financeiro promova o crescimento e reduza a 

desigualdade de renda. 

A função do setor financeiro em canalizar recursos de poupadores para potenciais 

investidores tem papel fundamental em economias em desenvolvimento. Neste processo, os 

agentes econômicos que possuem oportunidades de investimento obtêm os fundos necessários 

para a realização de seus planos de investimento, o que promove o crescimento da economia. 

Boas oportunidades de investimentos são capazes de expandir a produção de bens e serviços, 

além de favorecer a redução de desigualdades e elevar o nível de bem-estar da sociedade. 

Nesse sentido, cabe citar o estudo de Fazzari, Hunnard e Petterson (1988) que demonstra 

como as restrições de recursos comprometem o investimento privado e, por conseguinte, o 

crescimento, mesmo em economias desenvolvidas, onde as opções de investimento não são 

escassas.  

Diversas contribuições teóricas e empíricas vêm apontando para a ideia de que o 

desenvolvimento do setor financeiro pode ser capaz de reduzir a pobreza e a desigualdade nos 

países em desenvolvimento, além de acelerar o crescimento econômico. 

Do lado teórico, Acemoglu (2009) argumenta que, em geral, o desenvolvimento 

financeiro é capaz de alterar estruturalmente a economia. Isto decorre do fato de que: (i) o 

desenvolvimento do mercado financeiro permite uma melhor diversificação de riscos 

agregados Acemoglu e Zilibotti (1997); (ii) os mercados financeiros permitem o 

compartilhamento de riscos e a suavização do consumo para pessoas físicas, além de permitir 

uma melhor diversificação de riscos idiossincráticos. A melhor partilha de riscos 

idiossincráticos leva a uma melhor alocação dos recursos entre os indivíduos, o que tende a 

promover o crescimento;
1
 (iii) O desenvolvimento financeiro também pode reduzir as 

                                                      
1
 O modelo de Acemoglu e Zilibotti (1997), também como exemplo, sugere que a melhor diversificação de 

riscos agregados é capaz de levar a uma melhor alocação de recursos em todos os setores / projetos 
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restrições de crédito para os investidores permitindo, assim, a transferência direta de fundos 

para os indivíduos com melhores oportunidades de investimento.  

O segundo e terceiro pontos não só afetam a alocação de recursos na sociedade, mas 

também a distribuição de renda, pois a diversificação de riscos idiossincráticos e relaxamento 

de restrições no mercado de crédito podem levar a um melhor rendimento e uma melhor 

diversificação do risco apenas para os indivíduos que participam do mercado financeiro. Por 

outro lado, como a diversificação do risco é capaz de reduzir o risco do consumo, abre-se 

espaço para que os indivíduos incorram em mais risco, o que pode afetar significativamente a 

distribuição de renda.  

A ideia do modelo teórico de Acemoglu (2009) é a de endogenizar o desenvolvimento 

financeiro com base numa proposta de mitigação de risco entre os indivíduos que participam 

do mercado financeiro. O modelo fornece, ainda, uma base metodológica para se testar, de 

forma diferenciada, a relação entre a desigualdade de renda e o crescimento econômico, assim 

como o desenvolvimento financeiro, contribuindo com evidências acerca do inconclusivo 

padrão de U invertido da curva de Kuznets entre desigualdade de renda e crescimento 

econômico. A literatura aborda essa questão através da inclusão de outros regressores na 

equação para testar a robustez das estimações e sustentação do formato dessa curva (LEVINE 

e RENELT, 1992). Em conexão com esta proposta, Li et. all (1999) introduziu 

desenvolvimento financeiro como controle na equação de Kuznets, e concluiu seu efeito 

positivo sobre o índice de Gini para países de renda baixa/média e alta. Alternativamente, 

outros estudos com aplicações empíricas, a exemplo de Lee et. al (2012), embora sem 

racionalidade teórica, procuram compreender a simultaneidade causal entre desenvolvimento 

financeiro, crescimento e desigualdade de renda. 

O trabalho de Lee et. al (2012) destaca-se por inovar na estratégia empírica, pois, 

embora a inter-relação entre crescimento e desigualdade de renda venha sendo amplamente 

estudada,
2
 até então não se havia proposto uma variável que pudesse ser incorporada aos 

modelos empíricos que captasse plenamente a ideia de desigualdade financeira. Entretanto, há 

que destacar também sua deficiência, pois, além de carecer de apelo teórico, os autores não 

fazem o uso apropriado dos dados disponíveis, pois optam por trabalhar com séries temporais, 

ao invés de trabalharem com dados em painel. 

 

                                                      
2
 Ver Ehrhart (2009) para um survey sobre o assunto. 
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2.1 Esboço Teórico Preliminar do Modelo 

O modelo de desenvolvimento financeiro apresentado em Acemoglu (2009) é inspirado no 

trabalho de Townsend (1979) e Greenwood e Jovanovic (1990) e tem como foco a 

diversificação de riscos idiossincráticos, o que complementa alguns pontos teóricos deixados 

de fora no trabalho de Acemoglu e Zilibotti (1997).  

O modelo tem como base uma economia de gerações sobrepostas em que cada 

indivíduo vive por dois períodos e tem preferência dada por : 

 

   , ( )  (   )-      ( )         (   )   (1) 

 

onde  ( ) denota o consumo do bem finale    denota o operador de esperança dada a 

informação disponível no tempo  .  

Não há crescimento populacional e a população total de cada geração é normalizada 

para a unidade. Ao supor que cada indivíduo nasce com alguma dotação de trabalho,  , a 

distribuição das dotações entre os agentes passa a poder ser representada por uma função de 

distribuição  ( ) limitada em [  ̅    ].3 . Supõe-se que o trabalho é fornecido inelasticamente 

por todos os indivíduos durante o primeiro período da vida e que a distribuição de dotações de 

trabalho é constante ao longo do tempo, com média    . No segundo período de suas vidas, 

os indivíduos não podem fornecer trabalho e só podem consumir a renda advinda de capital.  

A função de produção agregada da economia é dada por  ( )   ( )  ( )    

 ( ) ,  onde   (   ). Há dois ativos a disposição do indivíduo no primeiro período: um 

ativo livre de risco e um ativo arriscado. Por conveniência, o único risco existente na 

economia está associado à conversão de poupança em capital através do ativo de risco. O 

ciclo de vida de uma família típica pode ser descrito, então, conforme o diagrama exposto a 

seguir. 

O diagrama sugere que indivíduos jovens percebem uma renda que é dividida em três 

componentes: uma poupança,   ( ), que é desmembrada no ativo livre de risco,  ( ), e no 

                                                      
3
 Esta função pode ser entendida como o índice de Gini, o qual é limitado em (0,1), por exemplo. 
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ativo arriscado,  (   ), onde   (   ) representa uma realização de um conjunto de possíveis 

estados da natureza; salários provenientes do trabalho,  ( ), e consumo,   ( ), onde o 

subscrito 1 indica o consumo do indivíduo no primeiro período. A poupança é convertida em 

capital,  (     ),  após a realização da incerteza, sobre o qual incorrem juros,  (     ); 

além disso, também há o consumo do indivíduo no segundo período,   (     ). 

 

Diagrama 1 – Ciclo de vida de uma família típica 

 

Fonte: Adaptado com base em Acemoglu e Zilibotti (1997).  

 

Admite-se que os agentes podem salvaguardar todos os seus rendimentos do trabalho 

adquiridos no primeiro período em um ativo livre de risco, o qual paga uma taxa de retorno  , 

ou investir toda a renda de seu trabalho no ativo arriscado, o qual retorna    , onde   é um 

ruído branco idêntico e independentemente distribuídos entre os indivíduos.  

Assume-se que    , o que sugere que o ativo mais arriscado deve oferecer, em 

média, uma maior recompensa. A diferença fundamental deste modelo com relação ao 

modelo de Acemoglu e Zilibotti (1997) é a hipótese de que   é um ruído branco idêntico e 

independentemente distribuídos entre os indivíduos. Isso permite aos agentes reunir seus 

recursos e mitigar o risco idiossincrático, desfrutando, assim, de maiores  . Esta ideia tem 

como base a teoria da arbitragem, a qual sugere que, se todos os indivíduos juntassem seus 

recursos e aplicassem apenas no ativo arriscado, eles garantiriam um retorno médio de 

exatamente  .  
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Em termos práticos, é mais conveniente supor que tal estratégia não seja possível, pois 

o retorno real das aplicações financeiras é proveniente de uma série de decisões individuais, 

as quais não podem ser observadas pelos demais agentes, a não ser que algum 

acompanhamento financeiro seja realizado.  

Townsend (1979) sugere que este acompanhamento financeiro teria um custo     

para cada indivíduo. Este custo pode ser entendido como um custo para ingresso no mercado 

financeiro, tal como um custo de corretagem ou alguma tarifa bancária. Nestes termos, o 

indivíduo passar a fazer parte de uma "coalizão financeira" sempre que o mesmo arque com 

tal custo. Quando isso ocorre, os retornos reais de todos os indivíduos que participam da 

coalizão, ou do mercado financeiro, passam a ser observados. Note-se que, como este custo é 

fixo, uma implicação imediata desta especificação é a de que a adesão aos mercados 

financeiros seria mais atraente para os indivíduos mais ricos, pois o peso do custo fixo no 

orçamento seria inversamente proporcional à renda do indivíduo.  

Se o indivíduo não se juntar aos mercados financeiros, então nenhum outro agente na 

coalização é capaz de observar a realização do retorno sobre sua poupança. Com efeito, 

nenhum contrato financeiro para a mitigação de riscos idiossincráticos torna-se possível, 

desde que tal contrato envolveria agentes que têm um alto valor realizado de  , os quais 

deveriam fazer transferências para aqueles que observam baixos valores realizados de  . 

Note-se que, sem monitoramento, cada agente vai declarar um baixo valor de  , recebendo, ao 

invés de fazer pagamentos a posteriori. A antecipação deste tipo de comportamento 

oportunista impede qualquer partilha de riscos na ausência de monitoramento.  

Supondo que   tem uma distribuição que coloca probabilidade positiva em     , 

então, se um indivíduo realiza o investimento arriscado, existe uma probabilidade positiva de 

que toda a sua poupança seja perdida. Logo, isto implica que sem algum tipo de mitigação de 

risco, os indivíduos sempre deverão escolher o ativo livre de risco. Suponha, agora, que a 

economia começa com algum capital inicial de  ( ). Assim sendo, um indivíduo   com uma 

dotação de trabalho    terá o rendimento de seu trabalho dado por: 

 

  ( )   ( )     ,                                                       (2) 
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onde  ( )  (   ) ( )  é a taxa de salário competitivo no tempo  . Depois que os 

rendimentos do trabalho são realizados, os indivíduos primeiro tomam suas decisões de 

poupança e, em seguida, escolhem em quais ativos irão investir. As preferências descritas em 

(1) sugerem que os indivíduos devem poupar uma fração constante igual a  ( )    (   ) 

de sua renda, independentemente do seu nível de renda ou da taxa de retorno.  

Posto isso, o ganho de não ingressar no mercado financeiro para indivíduo   no 

instante   é de:  

 

  
 ,  ( )  (   )-     (

 

   
  ( ))      (

  (   ) 

   
  ( ))                     (3) 

 

Essa expressão leva em conta que a taxa de retorno sobre o capital no segundo período 

da vida do indivíduo será de  (   ) e que o indivíduo receberá um retorno bruto   sobre 

sua poupança, a qual equivale a    ( ) (   ).  

Em contrapartida, se o indivíduo decide ingressar no mercado financeiro (assumindo 

que há indivíduos o suficiente nesta coalisão de modo a proporcionar diversificação do risco), 

seu ganho será dado por: 

 

  
 ,  ( )  (   )-     (

 

   
(  ( )   ))      (

  (   ) 

   
(  ( )   ))  (4) 

 

Note-se que tal expressão leva em conta que o indivíduo terá que incorrer no custo   

para aderir ao mercado financeiro, ou seja, o retorno do indivíduo, neste caso, será com base 

na renda líquida de   ( )   . Repare que, neste caso, o indivíduo também poupa uma fração 

 ( )    (   ) do presente, mas, em troca, ele recebe um retorno bruto superior    . A 

razão pela qual o indivíduo vai, necessariamente, receber   ao invés do retorno arriscado, 

   , decorre do fato de que, o ingresso no mercado financeiro funciona como uma coalizão 

financeira onde cada indivíduo diversifica totalmente seus riscos idiossincráticos e recebe, 

assim, o retorno médio  .  

Confrontando as equações (3) e (4) chega-se a uma renda do trabalho de corte, 



9 

 

 

   
 

  (   )
 

   

                            ,                                   (5) 

 

a qual sugere que indivíduos com rendimentos no primeiro período superior a    irão se 

juntar ao mercado financeiro, enquanto que indivíduos que perceberem   ( )    , não. 

Assim, a evolução da economia pode ser descrita com base na evolução dos 

rendimentos individuais. Tais rendimentos têm dois componentes: dotações individuais de 

trabalho e estoque de capital no momento  , o qual determina o salário por unidade de 

trabalho,  ( )  (   ) ( ) . Seja   ( ) a fração de indivíduos que irão ingressar no 

mercado financeiro no tempo  , é possível se demonstrar que    ( ) será formada pela fração 

de indivíduos que possuem        ( ). Alternativamente, usando o fato de que as doações 

de trabalho têm uma distribuição dada por   ( ), a fração dos indivíduos que irão investir no 

mercado financeiro pode ser determinada de acordo com: 

 

  ( )     .
  

 ( )
/     .

  

(   ) ( ) 
/                                        (6) 

 

Com isso em vista, o estoque de capital no tempo      pode ser escrito como: 

 

 (   )  
 

   

[
 
 
 
 
  (∫    ( )

  

(   ) ( ) 

 
) (   ) ( ) 

          ∫ ((   ) ( )    )  ( )
 

  

(   ) ( ) ]
 
 
 
 
 

                    ,       (7) 

 

o que leva em conta que todos os indivíduos com dotação de trabalho menor que 
  

 (   ) ( ) 
 

irão escolher o ativo livre de risco, recebendo, assim, o retorno bruto de   sobre suas 

economias, enquanto que aqueles que possuem dotação acima deste limiar irão incorrer no 

custo fixo de monitoramento,  , para, em seguida, receber o retorno    .  
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É possível demonstrar que  (   ) é crescente em  ( ) e haverá crescimento do 

estoque de capital e, portanto, do produto, sempre que o estoque de capital estiver abaixo do 

seu nível desteady-state.  

A inspeção da equação de acumulação (7), da participação de indivíduos no mercado 

financeiro (6), juntamente com a regra de renda limite para ingressar no mercado financeiro 

(5) leva a uma série de conclusões interessantes: 

(i) Tal como  ( ) aumenta, isto é, conforme a economia se desenvolve, a equação (6) 

indica que mais pessoas irão aderir ao mercado financeiro. Consequentemente, um maior 

nível de capital vai levar a maior aceitação de risco, mas esse risco também será mais bem 

mitigado. Além disso, o desenvolvimento econômico também induz a uma melhor 

composição do investimento, pois uma fração maior de indivíduos começará a usar suas 

poupanças de forma mais eficiente. Assim, o desenvolvimento econômico leva, 

endogenamente, a uma maior produtividade, melhorando a alocação de recursos na economia. 

Em consequência disso, o modelo sugere que o desenvolvimento econômico e 

desenvolvimento financeiro andam de mãos dadas. 

(ii) Note-se, entretanto, que o modelo admite um (potencial) efeito causal do 

desenvolvimento financeiro para o crescimento econômico. Imagine que as sociedades 

diferem de acordo com seus custos de entrada no mercado financeiro, ou seja, há diferentes  s 

para diferentes economias, isto pode advir de diferentes custos de monitoramento ou de 

diferentes custos das transações financeiras. Assim, sociedades com  s menores terão uma 

maior participação nos mercados financeiros, o que endogenamente ampliaria a produtividade 

destas economias. Com efeito, embora o equilíbrio entre desenvolvimento financeiro e 

econômico seja determinado conjuntamente, as diferenças nos níveis de desenvolvimento 

financeiro passam a ser impulsionadas por fatores institucionais exógenos. Isto sugere que   

e, por conseguinte, o desenvolvimento financeiro, terão um potencial efeito causal sobre o 

crescimento econômico. 

(iii) Conforme foi visto, em qualquer ponto no tempo, serão os agentes mais ricos, 

aqueles com maior dotação de renda do trabalho, que irão ingressar no mercado financeiro. 

Portanto, inicialmente, o mercado financeiro vai ajudar aqueles que já estão em boas situações 

financeiras a aumentar a taxa de retorno sobre as suas poupanças. Isto pode ser pensado como 

um “efeito desigualdade de renda advindo do mercado financeiro”. 
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(iv) O fato de que a participação no mercado financeiro é crescente em  ( ) também 

implica que, quando a economia cresce, pelo menos nas fases iniciais do desenvolvimento 

econômico, o “efeito desigualdade do desenvolvimento financeiro” se tornará mais forte. 

Portanto, presumindo-se que a economia começa com relativamente poucos indivíduos ricos, 

a primeira expansão do mercado financeiro vai aumentar o nível de desigualdade de renda da 

economia, pois uma fração menor dos agentes na economia, pelo menos inicialmente, se 

beneficiará de maiores retornos. 

(v) Conforme  ( ) aumenta, um “efeito de equalização do mercado financeiro” passa 

a funcionar. Neste ponto, a fração da população que ingressa no mercado financeiro e 

aproveita os maiores retornos é cada vez maior. É possível se demonstrar que, se o nível de 

steadystate do estoque de capital    for tal que   
  

(   ) ( ) 
 , então, eventualmente, todos os 

indivíduos vão ingressar no mercado financeiro e todos eles receberão a mesma taxa de 

retorno sobre as suas poupanças. 

Os dois últimos pontos são extremamente interessantes, primeiramente por que eles 

revelam uma relação entre crescimento e desigualdade e, segundo, porque tal relação parece 

estar em fina sintonia com a ideia da curva de Kuznets, a qual sugere que a desigualdade de 

renda tende a se ampliar conforme a economia vai se desenvolvendo, atinge um ápice, e 

depois declina.  
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3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 Nesta seção, descreve-se a base de dados, conceituam-se as variáveis utilizadas 

e especifica-se o modelo econométrico utilizado para obtenção dos resultados apresentados na 

Seção 5. 

 

3.1 Base de Dados 

A base de dados utilizada na estimação está organizada através de um painel 

contendo periodicidade anual incluindo os períodos de 2004 a 2011. 

 Inicialmente foi coletada uma amostra de 196 países, que posteriormente foi 

reduzida devido a carência das informações oferecidas, por não estarem disponíveis durante a 

pesquisa, diminuindo assim o total de dados utilizados para uma amostra de 29 países. 

Foram coletadas informações sobre o PIB per capita, sendo este o dado 

econômico utilizado como referência ao crescimento econômico dos países, o número de 

agências bancárias comerciais (por 100.000 adultos) sendo este o agregado para mensurar o 

desenvolvimento financeiro, em que ambos foram fornecidos pelo Banco Mundial. O índices 

de Gini por sua vez, mensurando a desigualdade na distribuição de renda em vários países. 

Os dados utilizados nos índices de gini inicialmente foram coletados através do 

site do Banco Mundial, após essa primeira observação notou-se que a amostra apresentava  

dados incompletos com carência de informações para vários países no intervalo proposto ao 

estudo, visto isso posteriormente realizou-se uma busca no site da OECD - The Organisation 

for Economic Co-operation and Development -  coletando algumas informações, ainda assim 

insuficientes para completar as informações  para uma amostra significativa; por último os 

dados da amostra dentro do período utilizado foram completados após a inclusão de 

informações retiradas da United Nations University e PORDATA - base de dados  Portugal 

contemporâneo -  obtidos através de uma média aritmética. 
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Tabela 1 – Lista de Países 

Nome dos Países Código dos Países 

  

Argentina ARG 

Armênia ARM 

Bélgica BEL 

Belarus BLR 

Bolívia BOL 

Costa Rica CRI 

República Checa CZE 

República Dominicana DOM 

Equador ECU 

Eslováquia SVK 

Eslovênia SVN 

Estônia EST 

Finlândia FIN 

Reino Unido GBR 

Georgia GEO 

Grécia GRC 

Honduras HND 

Irlanda IRL 

Islândia ISL 

Itália ITA 

República do Quirguistão KGZ 

Luxemburgo LUX 
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continuação 

Nome dos Países Código dos Países 

  

Moldova MDA 

Montenegro MNE 

Peru PER 

Polônia POL 

Portugal PRT 

Paraguai PRY 

Uruguai URY 

Fonte: Banco Mundial (2015). 

3.2 Especificação do Modelo 

As técnicas tradicionais de séries temporais muitas vezes se deparam com os 

obstáculos relacionados à instabilidade temporal dos parâmetros a serem estimados em cada 

modelagem. Planos econômicos e crises financeiras, dentre outros choques adversos, dão 

suporte à Crítica de Lucas e expõem a vulnerabilidade das técnicas tradicionais de estimação 

com dados em séries de tempo. 

Reconhecendo esta limitação, esse estudo propõe uma estimação de modelos 

autoregressivos com uma estrutura de dados em painel (PVAR), mas, assim como na proposta 

de Love e Zicchino (2006), tal opção implicará na utilização de métodos de estimação via 

GMM combinados a transformações de helmet nas variáveis. 

O modelo VAR de primeira ordem para dados em painel a ser implementado 

segue a seguinte formulação: 

                                                                (E1) 

                                                             (E2) 

                                                                (E3) 
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onde    é definida como uma medida de Desenvolvimento Financeiro;    é a 

Taxa de Crescimento Econômico;    é uma medida de Desigualdade de Renda. Para 

quantificá-las, essas variáveis seguirão as medições padrão na literatura internacional. 

Na especificação acima, a trajetória temporal de *    + é afetada por valores 

correntes e passados de *    + e *    +. A variável *    + é influenciada por valores correntes 

e defasados de *    + e *    + e finalmente, a trajetória temporal de *    + é afetada também 

por valores correntes e passados das demais variáveis. Assumir-se-á que os erros são ruídos-

brancos não correlacionados e de variância finita. Suprimindo o subscrito   das equações, por 

conveniência notacional, a abordagem teórica é similar à tradicional de séries temporais e o 

sistema pode ser reescrito em forma matricial da seguinte maneira: 

[
       

       

       
] [

   

   

   

]  [

   

   

   

]  [

         

         

         

] [

     

     

     

]  [

    

    

    

]              (E4) 

 

Ou, ainda, em forma reduzida, 

                                                       (E5) 

O modelo representado pelas equações (E1), (E2) e (E3) é chamado de VAR 

estrutural. Na forma matricial, definida pela equação (E4), é necessária alguma teoria para 

que sejam aplicadas restrições à matriz  , de modo a permitir que se identifiquem seus 

coeficientes. Em verdade, esse sistema não pode ser diretamente estimado devido à correlação 

entre os componentes das diferentes linhas de    e   .4 Se o sistema em (E5) for multiplicado 

por    , obtém-se o VAR em forma reduzida: 

                   ,                                            (E6) 

onde:             ,             e          . 

É possível, ainda, incorporar ao modelo questões como heterogeneidade 

individual não observada e choques agregados
5
; isto pode ser feito incorporando à 

especificação (E6) um vetor de efeito fixo   , para permitir essa heterogeneidade, e outro 

                                                      
4
 Note que     é correlacionado com      e     ,     é correlacionado com      e     , e vice-versa. 

5
 Ao não se permitir a heterogeneidade, seria necessário impor a restrição de que a estrutura 

subjacente é a mesma para cada uma das unidades de corte transversal, o que não parece muito 
sensato dado o contexto. 
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vetor de dummies,     , para capturar choques macroeconômicos internos que afetam os 

estados. Assim procedendo, a equação VAR em forma reduzida (E6) transforma-se em: 

                                                             (E7) 

Espera-se que o termo de erro    satisfaça a condição de ortogonalidade 

E[      ]= [     ] = 0, s < t.  Quando essa condição é satisfeita, então os valores defasados 

das variáveis descritas em (E5) são qualificados como variáveis instrumentais para a equação 

(E6). 

Nas formas reduzidas descritas em (E6) e (E7), os erros    são compostos de 

processos de ruídos-brancos    e, portanto, possuem média igual a zero, variância constante e 

finita, além de serem individualmente serialmente não-correlacionados, entretanto, em geral, a 

covariância dos choques    não é igual a zero. 

Os parâmetros do PVAR em sua forma reduzida, descrito em (E6), podem ser 

estimados pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), entretanto, ao incorporar 

os efeitos fixos como descrito em (E7), a diferenciação da média, normalmente usada para 

eliminação desses efeitos individuais, levará a estimadores viesados. Este é o primeiro 

obstáculo na opção por dados em painel e para contorná-lo, a primeira rotina seguirá o 

procedimento de helmet conforme Arellano e Bover (1995), o qual elimina a média entre 

todas as observações futuras disponíveis para cada estado, em cada ano. Esse procedimento 

preserva a ortogonalidade entre as variáveis transformadas e os regressores defasados, sendo 

estes usados como instrumentos, e a estimação desses regressores deve ser por meio do 

Método dos Momentos Generalizados em Sistema (System GMM), como atentam Love e 

Zicchino (2006). 

O modelo reduzido suprime então os problemas de estimação existentes no 

modelo estrutural, pois torna-se viável, a partir disso, a obtenção dos elementos das matrizes 

   e   , assim como os da matriz de variância-covariância de   . Entretanto, a estimação do 

modelo reduzido gera menos estimativas do que o número de parâmetros do modelo primitivo 

descrito em (E4). Com efeito, para que o sistema se torne identificado é necessário fazer 

algumas restrições ao modelo estrutural. 

As funções impulso resposta são baseadas numa representação de média móvel do 

sistema, a qual segue: 

     ∑   
     

 
           ,                                              (E8) 
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onde   é uma função dos parâmetros do modelo e   
  é a i-ésima potência da 

matriz    da equação (E7). Note-se, entretanto, que esta representação não é muito útil para se 

investigar os efeitos, por exemplo, de      em     ou em    , pois a correlação existente 

entre eles faz com que os mesmos tendam a se mover em conjunto. Como os erros *    + são 

uma função dos choques originais *    +, *    + e  *    +, então podemos escrever    como: 

     ∑       
 
           ,                                                     (E9) 

onde os coeficientes    são chamados de funções impulso-resposta. Assim sendo, 

tem-se que 
   

     
    é uma matriz onde o elemento            representa o impacto de um 

choque de uma unidade de           em     .  

Para se quantificar a resposta acumulada de um elemento de    à uma inovação 

imprevista de algum elemento de    é necessário que os componentes de     sejam ortogonais. 

Isso pode ser feito através da aplicação da ortogonalização de Cholesky: se for assumido que 

   (   
 
 ) é positiva definida, então existe uma única matriz triangular inferior   com     

ao longo da diagonal principal, e uma matriz   com entradas positivas ao longo da diagonal 

principal de modo que, 

                                                                                   (E10) 

Seja 

                    ,                                                           (E11) 

então  (   
 
 )      (   )   . Como       , o vetor    tem uma 

representação de média móvel em termos de   : 

     ∑        
 
           .                                                     (E12) 

Nestes termos, tem-se, por exemplo, que 

    

        
              ,                                                     (E13) 

 

onde     é a primeira coluna da matriz  . O gráfico de (E12) como função de 

    é uma função de impulso resposta ortogonalizada. 
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Embora a decomposição de Cholesky permita a identificação exata dos 

parâmetros do modelo estrutural, assim como a análise das funções impulso-resposta, há um 

problema: é que a ordem em que as variáveis estão dispostas no vetor    [ver (E4) e (E5)] 

define a forma das restrições, de modo que diferentes ordenações geram diferentes restrições. 

Com efeito, a ordenação em que as variáveis estão dispostas no VAR deve obedecer a alguma 

racionalidade econômica. 

Love e Zicchino (2006) sugerem que as variáveis que antecedem a ordenação do 

VAR afetam as variáveis que se seguem de modo contemporâneo, assim como suas 

defasagens, enquanto que as variáveis que são especificadas posteriormente afetam as 

variáveis seguintes apenas em termos defasados, ou seja, as variáveis que antecedem o 

modelo VAR são “mais exógenas”. O modelo teórico de Acemoglu (2009) prescreve essa 

ordem de endogenia. 

 

3.3 Causalidade de Granger 

Uma maneira de se investigar de que forma uma variável influencia a outra e/ou 

vice-versa é através da análise de causalidade de Granger. O teste mais simples, nesse sentido, 

foi proposto por Holtz-Eakin et al. (1988).  

 

Considere o seguinte sistema de equações, conhecido como panel vector 

autoregressive (PVAR): 

 

           ∑   
      

 
    ∑   

      
 
                                 (E14) 

           ∑   
      

 
    ∑   

      
 
                                 (10) 

 

onde i é a unidade de corte transversal, t são os anos,    e    são termos de 

intercepto comuns a todas as unidades,      e     são efeitos fixos que captam a 

heterogeneidade individual dos estados e são constantes ao longo do tempo, e k denota a 

defasagem que varia de 1 até K. 
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Com relação à hipótese de causalidade de Granger, no teste de Holtz-Eakin et al. 

(1988) ela é verificada a partir do teste de Wald. Trata-se de um teste de restrições aplicado 

aos parâmetros do modelo estimado. Assim, haverá causalidade unidirecional no sentido de 

Granger de   para   se nem todos os   
 s forem iguais à zero em (E14), mas todos   

 s forem 

iguais à zero em (E15). De forma oposta, haverá causalidade no sentido de Granger 

unidirecional de   para   se todos os   
 s forem iguais à zero em (E14), porém nem todos os  

  
 s forem iguais a zero em (E15). Pode haver causalidade de Granger bidirecional entre   e   

se nem todos os   
 s e nem todos os   

 s forem iguais à zero. Por fim, podem ocorrer 

situações em que não há causalidade de Granger entre   e  . Para tanto, basta que todos os 

  
 s e todos os   

 s sejam iguais a zero. 
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4. RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

Nesta seção, a técnica de vetor autoregressivo é aplicada aos painéis de variáveis 

descritos anteriormente com o intuito de se investigar a relação dinâmica entre as mesmas. 

Inicialmente, para que o sistema se torne identificado, assumimos que os choques na 

desigualdade financeira corrente têm efeito contemporâneo no crescimento econômico, 

enquanto que choques nesta variável só tem efeitos na desigualdade financeira com uma 

defasagem. Além disso, assumimos que os choques no crescimento econômico corrente têm 

efeito contemporâneo na desigualdade de renda, enquanto que choques na desigualdade só 

têm efeitos no crescimento com uma defasagem.
6
  

No intuito de se trazer dinâmica ao modelo, foi estimado um VAR com três 

defasagens, o qual é exposto a seguir: 

 

FIGURA  1 -  RESULTADO DA ANÁLISE DE REGRESSÃO da equação 1 – VARIÁVEL 

DEPENDENTE: GYt 

 

Equação 1 – Variável Dependente GYt 

 b_GMM se_GMM t_GMM 

GY_t-1 1.1605022 .09095345    12.759298 

DF_t-1 -.00577916 .00330631   -1.7479186 

DY_t-1 -.00552257 .00705496   -.78279164 

GY_t-2 -.38820877 .1075493   -3.6095891 

DF_t-2 .00938868 .00574044    1.6355335 

DY_t-2 .00424003 .00801179   .52922375 

GY_t-3 .22712864 .07799112    2.9122371 

DF_t-3 -.00456508 .0039803   -1.1469178 

DY_t-3 .00430915 .00658404    .6544839 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 A ordem de exposição das variáveis no VAR foi a seguinte:  gy, df dy. 
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FIGURA  2 -  RESULTADO DA ANÁLISE DE REGRESSÃO da equação 1 – VARIÁVEL 

DEPENDENTE: DFt 

 

Equação 2 – Variável Dependente DFt 

 b_GMM se_GMM t_GMM 

GY_t-1 2.0606811    1.4819105     1.390557 

DF_t-1 1.3843989    .11833442    11.699039 

DY_t-1 -.14984514     .1122216   -1.3352611 

GY_t-2 -4.9987133      1.9455828 -2.5692627 

DF_t-2 -.06223085    .24307594   -.25601403 

DY_t-2 .03493385        .12011408 .2908389 

GY_t-3 2.8265491       1.0201524 2.7707126 

DF_t-3 -.32719898    .15514633   -2.1089702 

DY_t-3 .14707578    .09943101    1.4791741 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

 

 

FIGURA  3 -  RESULTADO DA ANÁLISE DE REGRESSÃO da equação 1 – VARIÁVEL 

DEPENDENTE: DYt 

 

Equação 3 – Variável Dependente DYt 

 b_GMM se_GMM t_GMM 

GY_t-1 -.31823472  .97436939   -.32660583 

DF_t-1 -.01680225    .05659512   -.29688513 

DY_t-1  .5935834  .10466498    5.6712705 

GY_t-2 .30410761    1.4446967    .21049928 

DF_t-2 .05773189       .09884849 .58404424 

DY_t-2 .32414548     .1263169    2.5661293 

GY_t-3 .11819294    .91037403    .12982899 

DF_t-3 -.0414955    .05951448    -.6972338 

DY_t-3 .04307303    .09041765    .47637851 

Fonte: Elaboração da autora 
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4.1 Interpretação Das Estimativas 

 

Ao analisar o efeito das variáveis defasadas no desenvolvimento financeiro (DFt), 

observa-se que os efeitos defasados dessa variável são estatisticamente significantes para a 

primeira e a terceira defasagem. O efeito é maior quando se tem uma defasagem (1.38) e 

torna-se negativo e menor em módulo (-0.33). O crescimento econômico (GYt-s) tem efeito 

negativo e estatisticamente significante para uma defasagem (-5.0) mas torna-se positivo e 

significativo (2.83) quando se tem três defasagens. Isto pode estar sugerindo uma relação 

próxima daquela preconizada pelo modelo teórico de Acemoglu (2009). 

Do que trata a Desigualdade de Renda (   ), apenas as defasagens da própria 

desigualdade de renda são estatisticamente significantes. O que sugere um grau de 

persistência para esta variável, além de sugerir que as outras variáveis não são capazes de 

impactá-la. Esta evidencia defronta, portanto, o modelo teórico que embasa esse trabalho. 

Com relação ao efeito sobre o crescimento econômico (GYt), observa-se que, 

além de suas próprias defasagens, apenas o desenvolvimento financeiro (VFt-s) passado tem 

efeito sobre o mesmo. Este efeito é negativo e estatisticamente significante (-0.0057 com 

estatística t de -1.75) para a primeira defasagem mas torna-se positivo e limítrofe significativo 

para a terceira defasagem (0.0093), o que também corrobora o modelo de Acemoglu (2009).  

Note-se que, ao comparar o primeiro e o terceiro bloco de estimativas, os 

resultados apontam para indícios de causalidade de Granger bidirecional entre crescimento e 

desenvolvimento financeiro, ou seja,      . 

Em seguida apresentam-se as funções impulso-resposta geradas pelo modelo para 

6 períodos a frente. Os resultados desse exercício não foram muito atraentes. Como este 

exercício está em conformidade com os resultados do PVAR apresentados anteriormente, 

observa-se que apenas a resposta do desenvolvimento financeiro à um choque na taxa de 

crescimento – e vice-versa – está em conformidade com o modelo teórico de Acemoglu 

(2009).  

As FIRs sugerem que o choque de DF na taxa de crescimento é inicialmente 

negativo e se dissipa rapidamente, enquanto que um choque na taxa de crescimento tem um 

efeito positivo no desenvolvimento financeiro, e que esse efeito tende a se perpetuar durante 

um longo período de tempo.  
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Diferentemente da análise de impulso-resposta, a decomposição de variância 

permite avaliar a importância relativa (percentual) sobre os erros de previsão para uma 

determinada variável. Assim, a noção de sentido dos efeitos vista na análise de impulso-

resposta cede lugar ao valor relativo dos efeitos de cada variável sobre o erro de previsão de 

uma determinada variável. 
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                 GRÁFICO 1 - FUNÇÕES IMPULSO-RESPOSTA 
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Em seguida é feita uma análise da decomposição da variância com base no 

modelo PVAR estimado. A variância do erro de previsão foi decomposta para dez e vinte 

anos. Tem-se o percentual de variação na variável linha explicada pela variável coluna: 

 

FIGURA 4 - ANÁLISE DA DECOMPOSIÇÃO DA VARIÂNCIA  

Análise da Decomposição da Variância 

D[6,4] 

 t gy df dy 

gy 10 .9550401     .03814946 .00681044 

df 10 .05772803    .9375519   .00472007 

dy 10 .00415965   .01263171   .98320863 

dy 20 .78719626   .17782205   .03498169 

df 20 .03845913     .95793835 .00360252 

dy 20 .00364096   .01398345   .98237559 

     

Fonte: Elaboração da autora 

 

O que chama mais a atenção nesse exercício é o efeito de longo prazo do 

desenvolvimento financeiro na taxa de crescimento (20 anos). O modelo empírico sugere que 

aproximadamente 18% da variação na taxa de crescimento seria decorrente do 

desenvolvimento financeiro.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo buscar evidências de qual é o verdadeiro 

efeito que o desenvolvimento financeiro exerce sobre a desigualdade de renda e sobre o 

crescimento econômico para uma base de dados de países selecionados aleatoriamente no 

período de 2004 a 2011.  

Fica claro que os resultados obtidos neste trabalho não foram sustentados por 

nenhuma teoria estudada, isto resultou da deficiência nos dados encontrados, pois há uma 

carência de informações disponibilizadas. O período avaliado encontra problemas, pois se 

trata de um período próximo a crise (ano de 2008). Outro fator que prejudicou a pesquisa foi a 

heterogeneidade dos países utilizados, pois cada país tem suas particularidades em relação à 

sua economia, e após estudar países com diferentes níveis de desenvolvimento econômico o 

resultado obtido foge ao esperado. 

Para obter resultados sustentados pelo modelo de Acemoglu (2009), seria 

interessante utilizar dados econômicos a partir da análise de apenas um país, e entre um 

período antes ou pós crise de 2008, pois assim seus dados econômicos não teriam 

discrepâncias quanto aos valores estudados. Já a variável financeira: o número de agências 

bancárias comerciais (por 100.000 adultos), utilizada para esta pesquisa não foi a mais 

apropriada para ser utilizada, pois se tratou de um período onde muitas agências bancárias 

fecharam as portas comprometendo assim o resultado do trabalho. 

Fica claro com este estudo que é fantasioso imaginar que apenas o livre 

funcionamento do mercado financeiro através de sua  plena capacidade de seja o suficiente 

para garantir padrões convenientes e satisfatórios de distribuição de renda, pois é necessário 

reconhecer que para diminuir as disparidades é necessário um conjunto de ações envolvendo 

um conjunto abrangendo ações de políticas públicas, atuação das organizações não 

governamentais e do setor privado a fim de incentivar a inclusão social e financeira através de 

políticas sociais e também com destaque para a educação a fim de que amplie o acesso a 

direitos e a geração de oportunidades.  Portanto, é necessária um maior interesse por parte do 

governo com a realização de políticas públicas adequadas e competentes. 
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