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RESUMO
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Centro de Ciências Sociais e Humanas
Universidade Federal de Santa Maria

O MERCADO DE CRÉDITO E O CRESCIMENTO
ECONÔMICO BRASILEIRO SOB OS EFEITOS DA CRISE
FINANCEIRA INTERNACIONAL DE 2008
AUTORA: LARISSA CASTAGNA GONÇALVES
ORIENTADOR: DR. PAULO RICARDO FEISTEL
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 17 de dezembro de 2015.

A presente pesquisa buscou informar como se deu o desenvolvimento do mercado de
crédito brasileiro assim como o crescimento do país no período de 2006 a 2014, a partir da
crise financeira internacional de 2008. Para tal fim utiliza-se, além da pesquisa bibliográfica e
observação de dados secundários, uma análise econométrica a partir de regressões múltiplas
com as variáveis PIB, concessões acumuladas de crédito para pessoas físicas e jurídicas, taxa
selic e taxa de câmbio. Onde buscou-se captar também qual foi a influência dessas variáveis
no PIB no período antes da crise, durante a crise e após a crise. Os resultados obtidos foram
que, de modo geral, assim como o PIB, as concessões destinadas a pessoas físicas e jurídicas
também sofreram uma queda devido à crise de 2008. Porém, contata-se que como a economia
brasileira vinha apresentando uma trajetória ascendente nos períodos anteriores e devido às
políticas implementadas de forma eficiente pelo governo e pelo Banco Central a economia do
Brasil e o mercado de crédito, em 2009, já apresentavam sinais positivos de recuperação.

Palavras-chaves: crise do subprime, crescimento econômico brasileiro, mercado de crédito
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CREDIT MARKET AND ECONOMIC GROWTH BRAZIL
UNDER THE EFFECTS OF FINANCIAL CRISIS
INTERNATIONAL 2008
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This paper aims to describe the development of the brazilian credit market, just as this
country's economical growth, between the years of 2006 and 2014, specially from the
international financial crisis that took place in the year of 2008. To this end it was used,
besides bibliographical search and secondary data observation, an econometric analysis
starting from multiple GBP variables regression, cumulative credit concessions, selic rate and
exchange rate. It was also sought understanding the influence of all these variables on Brazil's
GBP before, during and after the crisis took place. The gathered results show that, generally
speaking, both the GDP and the concessions underwent a decline because of the
aforementioned crisis. However, it's noted that due to an ascending economical trajectory
before it, and because public policies that were put in place by the Central Bank, Brazil's
economy and credit market already showed signs of recovery by the year of 2009.

Keywords: subprime crisism, brazilian economical growth, bond market
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INTRODUÇÃO
As crises financeiras podem resultar em significativos prejuízos no funcionamento do
sistema financeiro e monetário, se manifestado tanto por um declínio nos regimes de taxa de
câmbio (crise cambial), ou até mesmo falha no sistema bancário (pânico Bancário), ou ainda
por uma diminuição da oferta de crédito e bloqueio nas atividades de comércio (fricções e
congelamento no mercado de crédito) (Denardin, 2014). Segundo o mesmo autor, as crises
têm sido frequentes ao longo do tempo, e destacando as últimas duas décadas surgiram em
diversos países que possuem diferentes níveis de renda e diferentes graus de desenvolvimento
econômico, como por exemplo no México em 1994, na Rússia em 1998, na Argentina em
2001, nos Estado Unidos em 2008 e nos países da zona do Euro em 2009. As crises
financeiras se tornaram um dos temas bastante discutidos pelos pesquisadores visto que atinge
vários países e representa uma ameaça para a estabilidade do sistema econômico.
A crise financeira internacional de 2008 que surgiu no mercado hipotecário norteamericano e desencadeou uma intensa crise no setor imobiliário provocou grandes impactos
em diversas economias já que os Estados Unidos possuem uma grande economia e exercem
grande influência na economia real de outros países.
Embora a crise financeira norte americana tenha surgido em 2007, foi em setembro de
2008, devido à quebra do banco de investimento Lehman Brothers, que ela se agravou e
tomou escalas mundiais, sendo seus efeitos vistos ao longo do ano de 2009 (IBGE, 2011). No
Brasil, os efeitos da crise começaram a ficar mais evidentes no decorrer de 2009.
Segundo Lacerda (2009), no ano de 2003 se deu a ampliação do crédito na economia
brasileira, essa ampliação se deu em consequência de dois elementos. O primeiro deles seria a
garantia de que a política econômica não iria sofrer alterações devido ao novo governo. E, o
segundo motivo seria devido ao “cenário de menor volatilidade macroeconômica e de
expectativa de redução na taxa básica de juros, no qual induziu os bancos do país a
redefinirem suas estratégias operacionais, priorizando a expansão do crédito” (Lacerda, 2009,
p. 34).
O mercado de crédito é um instrumento importante para economia brasileira visto
que ele estimula o crescimento econômico. Quando o governo quer estimular a economia,
muitas vezes ele parte do mercado de crédito, barateando ou estendendo as linhas de crédito
para as famílias (uma vez que o consumo das famílias tem uma participação significativa no
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PIB, cerca de 60%) e, assim impulsionar o consumo das mesmas e consequentemente o da
economia. Porém, segundo Oliveira [2013?] “o crédito por si só não garante o crescimento da
economia mas é um grande acelerador do consumo que consequentemente aumenta a
produção das empresas”. Segundo Melo (2009, p.17) “Os acontecimentos relacionados com a
crise americana sugerem que o crédito em patamares elevados e inadequados pode surtir
efeitos muito negativos no crescimento econômico de médio e longo prazo”.
Como o mercado de crédito, se administrado de forma eficiente, pode ter significativa
importância para a economia, fomentando o consumo por exemplo, esta pesquisa tem como
propósito identificar quais foram os impactos no mercado de crédito brasileiro diante da crise
financeira mundial e, qual o impacto de alterações no mercado de crédito no PIB.
Uma vez que a política monetária é um dos mecanismos para a realização da política
econômica, segundo Melo (2009) é através do crédito, da taxa de juros e da taxa de câmbio
que pode-se transmitir as alterações da política monetária para o lado real da economia
agregada. Assim, qualquer alteração que ocorra no mercado de crédito vai propagar-se na
política monetária. Se a política monetária tivesse problemas e estes acarretassem em choques
no mercado de crédito, iria ter como consequência uma postura mais cuidadosa dos bancos
em relação à cocessão de crédito. Isto é, “os bancos passariam a ser bem mais seletivos em
relação aos potenciais tomadores, potencializando os efeitos do aperto da política monetária”
(Melo, 2009, p. 13).
De acordo com o mesmo autor, é importante para a política macroeconômica de que o
Banco Central do Brasil (BACEN) possa ajustar a dosagem de crédito na economia, visto que
uma política de crédito mais folgada geraria provavelmente diversas consequências
indesejáveis de "inflação no médio e longo prazo, níveis insuportáveis de inadimplência,
dentre outros, proporcionando um descasamento cada vez maior entre os lados financeiro e
real da economia agregada". Já uma política de crédito de cunho mais restritiva possivelmente
provocaria "um baixo nível de atividade econômica, um aumento no nível de desemprego,
aumento do direcionamento das instituições financeiras em financiar a dívida pública através
da compra de mais títulos públicos e menos empréstimos, dentre outras consequências"
(Melo, 2009, p. 13).
Como a crise financeira internacional iniciou-se nos Estados Unidos e dado que este
desempenha uma importante participação mundialmente e sendo uma das mais importantes
economias, a crise gerou impactos em grande parte dos países, principalmente aqueles que
possuíam uma relação econômica mais próximas aos Estados Unidos.

11

As ocorrências relacionadas à crise financeira de 2008, propõe que a política de
crédito mal executada pode gerar consequências com estágios muito elevados e inadequados,
fazendo com que surjam provavelmente efeitos indesejáveis no crescimento econômico de
médio e longo prazo. Assim, como a crise financeira desencadeou uma série de fatores ao
redor do mundo atingindo diversos países porém em diferentes proporções, tem-se como
justificativa analisar os impactos da crise financeira internacional de 2008 no mercado de
crédito brasileiro, visto que este, se executado de forma eficiente, desempenha um papel
importante na economia fomentando o consumo e a produção.
Visto que os Estados Unidos exercem uma grande influencia mundial, a crise
internacional financeira de 2008, no qual sua matriz foi a quebra do banco de investimentos
norte-americano Lehman Brothers, atingiu diversas economias mundiais porém em diferentes
escalas. No Brasil, a crise atingiu a economia em um momento de auge, no qual completava
uma sequência de seis trimestres de crescimento em aceleração. É nesses momentos de auge
que as empresas produzem mais e planejam novos investimentos assim, o crédito bancário é
essencial. Nesse sentido, o mercado de crédito brasileiro sofreu impactos devido à crise,
desacelerando a economia brasileira, porém sem quedas muito significativas.
Particularmente, analisando a economia real brasileira, o Produto Interno Bruto
segundo dados do IBGE, houve uma retração do PIB no quarto trimestre de 2008, seguindo
uma trajetória declinante ate o quarto trimestre de 2009 no qual apresentou um percentual do
PIB positivo (5,3%) porém não foi suficiente para anular os efeitos negativos. Contudo, no
primeiro trimestre de 2010 parece que a economia brasileira já havia se recuperado da crise,
no qual o trimestre ficou com cerca de 9,2%.
Analisando os países da zona do Euro, no ano de 2007 o Produto Interno Bruto
contava com um percentual de 3,2, no qual já havia sofrido uma queda se comparada com o
ano de 2006 (3,4). Em 2008, o Pib desses países terminou com 0,4% e já no ano seguinte teve
resultados negativos, cerca de -4,5%. Não muito diferente do Brasil, os países da zona do
Euro também alcançaram um resultado positivo em 2010 (2,0%) (IBGE).
Outro país que possui relação econômica importante com os Estado Unidos é o Japão,
se analisar o Produto Interno Bruto deste país constatamos que houve uma elevação do Pib
entre 2006 (1,7%) e 2007 (2,2%). Porém em 2008 e 2009 houve uma queda significativa, de 1,0% e -5,5 respectivamente. Apesar disso, no ano seguinte houve novamente uma elevação
no Pib, no qual fechou o ano de 2010 com um valor positivo de 4,7% (IBGE).
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Deste modo, este estudo busca mostrar os efeitos da crise financeira internacional de
2008 focando no mercado de crédito brasileiro e, como os choques no mercado de crédito
influenciaram o crescimento econômico brasileiro, no período de 2006 a 2014 (IBGE).
Para tal fim, o presente estudo esta dividido, além dessa introdução e da conclusão, em
mais quatro sessões. No capítulo 2 é exposto uma breve caracterização da crise de 2008 que
iniciou-se no mercado imobiliário norte-americano, buscando mostrar resumidamente quais
foram os impactos na economia real norte-americana, também de alguns países que
mantinham fortes relações com os Estados Unidos e da economia real do Brasil como um
todo.
No capítulo 3, buscou-se fazer uma evolução do mercado de crédito e do PIB entre os
anos de 2006 a 2014, onde são mostradas diversas variáveis que sofreram reduções e/ou
expansões durante esse período, a fim de verificar se a crise de 2008 afetou de alguma
maneira o andamento da economia brasileira.
No capítulo 4 é apresentada a metodologia do estudo e por fim, no ultimo capítulo é
exibido os resultados e discussões, que foram realizados através do auxilio do software Stata
10 para a realização dos testes e gráficos.
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2 A CRISE FINANCEIRA INTERNACIONAL DE 2008

Este capítulo tem por finalidade mostrar brevemente como iniciou-se a crise
financeira de 2008 nos Estados Unidos que se desencadeou através do mercado hipotecário
devido ao crédito Subprime. Enfatizando quais foram os efeitos no desenvolvimento da
economia norte-americana, do Brasil e também de alguns países que mantinham fortes
relações com os Estados Unidos.

2.1 A crise do Subprime e a Economia Real dos EUA

A crise financeira internacional teve início em meados de 2007 no mercado
hipotecário norte-americano, no qual é um sistema que faz empréstimos a famílias para
adquirirem imóveis próprios, e devido à grande influência dos Estados Unidos na economia
mundial fez com que grande parte dos países sofresse também suas consequências em sua
economia, porém de formas distintas.
O começo da crise se deu quando o preço da moradia nos Estados Unidos começou a
declinar em meados de 2007, sendo que, segundo Busnardo (2014) entre 2000 e 2006 o índice
Case-Shiller1 mostrou um aumento de 130% nos preços dos imóveis. Essa expansão
aconteceu devido às políticas adotadas pelo FED2 após a queda da Nasdaq3e o atentado de 11
de setembro de 2001, segundo Simas (2013) foram adotadas política monetária expansionista
que tinha por objetivo estimular o consumo e a produção, no qual houve também uma maior
propensão ao crédito, pois o FED emitiu mais moeda e diminuiu a taxa de juros. Porém,
Junior & Filho (2009) afirma que as reduções que ocorrem nas taxas de juros podem ser
responsáveis pela formação de bolhas especulativas, fazendo com que haja o surgimento de
crises financeiras.
1

Índice de preços dos imóveis dos Estados Unidos

2

Federal Reserve System - Banco Central dos Estados Unidos

3

Mercado de ações norte-americano que reúne empresas de alta tecnologia
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A redução da taxa de juros permitiu conter a recessão americana, porém de forma
superficial e curta, pois o mercado de trabalho continuou se agravando mesmo depois do fim
da recessão. E, quando a política monetária recuperou sua eficiência, a força foi para o
mercado hipotecário (Pacheco, 2013).
A maior facilidade de crédito acabou incentivando a população americana a conseguir
a casa própria, dessa forma os cidadãos que já tinham imóveis começaram a fazer hipotecas e
a assumir novos empréstimos, o que fez com que os imóveis se valorizassem.
Essa valorização se deu, de acordo com Junior & Filho (2009), principalmente por
dois motivos. Primeiramente pela ampliação que vinha ocorrendo no mercado hipotecário
norte-americano devido ao surgimento de novos tomadores de empréstimos imobiliário que
muitas vezes não tinham condições de arcar com seus financiamentos, os chamados subprime.
Em segundo lugar devido ao crescimento do processo de securitização desses créditos.
O processo de securitização se dá quando os bancos ao invés de ficarem com a
negociação do empréstimo residencial por tempo indeterminado, passavam a atuar como
intermediários, ou seja, eram oriundos das operações concedidas as famílias subprime, porém
vendiam esses créditos aos investidores de capitais. Desse modo, segundo Junior & Filho
(2009), os bancos não ocupavam seus balanços por longos períodos de tempo com apenas um
tomados, além disso não precisariam se preocupar com a qualidade do crédito, pois os
processos de securitização pertenciam a avaliações de riscos independentes.
Desse modo com os preços dos imóveis em alta e través do processo de securitização,
os bancos credores de hipotecas veem uma boa oportunidade para gerar mais lucros. A partir
daí, começam a realizar mais empréstimos hipotecários para vender aos investidores de
capitais. Por sua vez, esses investidores faziam empréstimos e compravam milhares de
hipotecas de outros bancos, e os classificam como fundos CDO4, Junior & Filho (2009)
afirmam que esses fundos podiam ser compostos por diversos direitos sobre contratos. Isso
indica que todos os meses esses investidores recebiam os pagamentos dos proprietários das
hipotecas.
Os bancos investidores dividiam a CDO em três níveis: seguro, intermediário e
arriscado. Então, contratavam agências de classificação para categorizar os investimentos.
Assim, um investimento 100% seguro era classificado como ‘AAA’, esses investimentos só
teriam prejuízos caso todas as outras categorizações tivessem sofrido perdas integrais. O
investimento com risco médio era classificado como ‘BBB’. E, o terceiro nível, o arriscado,
4

Collateralized Debt Obligations - Obrigação de crédito colateralizada - é um tipo de crédito estruturado
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nem era classificado. Para compensar um maior risco, o nível arriscado recebe uma taxa de
retorno maior, enquanto que, o nível mais seguro recebe uma taxa de retorno menor.
Segundo Ferraz (2013) os CDOs eram interessantes por essa diferenciação de
juros, já que os juros pagos pelos títulos eram mais altos, pois, correspondiam a uma alta
rentabilidade e consequentemente altos riscos, e os juros que eram pagos aos investidores
eram relativamente baixos, uma vez que se tratava de um título do tipo ‘AAA’.
Assim, os bancos investidores vendiam o nível mais seguro para outros investidores
que só queriam investimentos sem nenhum tipo de risco, já o nível de risco intermediário era
vendido para outros bancos e o nível arriscado para outros fundos de risco. Dessa forma os
bancos investidores faturavam milhões e pagavam seus empréstimos, e ambas as partes se
beneficiavam nesse processo.
Os investidores que compravam um investimento do tipo ‘AAA’ queriam mais desses
investimentos, pois consideravam que o dinheiro foi bem investido. Consequentemente, o
banco investidor faz contato com os bancos credores solicitando mais hipotecas, estes por sua
vez as fazem contato com os corretores requerendo mais proprietários de imóveis, porém os
corretores não conseguem encontrar mais nenhuma família, pois todas que tinham condições
de fazer uma hipoteca já possuíam uma.
Com os valores dos imóveis altos, os bancos credores começaram a conceder
empréstimos hipotecários para os indivíduos de risco, ou seja, os credores começaram a fazer
empréstimos para pessoas que não tinham comprovação de renda e que já tinham históricos
de inadimplência, ou até que cumpriam com seus pagamentos, mas não tinham garantias
suficientes. Desse modo, ao invés dos credores fazerem empréstimos aos indivíduos que são
responsáveis com seus pagamentos, os chamados de hipotecas prime, eles decidiram conceder
empréstimos para as pessoas inadimplentes e que não possuíam garantias, os chamados de
hipotecas subprime.
O pagamento das subprime era dividido em duas etapas: por serem empréstimos de
longo prazo, geralmente de 30 anos, em um período inicial normalmente de 2 ou 3 anos as
prestações e as taxas de juros eram fixas e moderadamente baixas. Já no segundo período de
pagamento de 27 ou 28 anos, as prestações e os juros se tornavam mais elevados, sendo que a
taxa de juros era flutuante (Ozenda, 2013).
Os tomadores subprimes também estariam habilitados para conseguir um
financiamento, porém com taxas de juros mais elevadas, além disso, como ressalta Ozenda
(2013) quando acabava a primeira etapa de pagamentos com juros mais baixos essas famílias
não conseguiam continuar pagando seus empréstimos então substituíam a dívida atual por
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uma nova hipoteca mais cara, porém nas mesmas etapas de pagamentos, com 2 a 3 anos de
juros baixos. Isto era possível devido à valorização dos imóveis na época e as famílias
conseguiam fazer outro financiamento para quitar o anterior. Porém, quando houve a
desvalorização dos imóveis no final de 2006, as famílias tiveram uma maior dificuldade na
hora de renegocias às hipotecas subprime, que consequentemente levou a um grande excesso
de inadimplência (Schneider, 2011).
As hipotecas subprime, que contavam com uma participação de 8,5% no total dos
novos créditos hipotecários em 2003, tiveram uma expansão e passaram a somar cerca de
20,1% no ano de 2006 (Filho, 2009).
Segundo Busnardo (2014) essas hipotecas de risco existem desde os anos 90, mas se
tornaram mais usuais nos anos 2000, nesse período havia um consenso positivo entre os
economistas sobre o sistema imobiliário, uma vez que permitia que as famílias conquistassem
a casa própria acreditando que o preço do imóvel não baixasse, e que o valor da hipoteca
diminuísse em relação ao preço do imóvel. “Essa situação, baseada na premissa do aumento
do preço do imóvel, criava um conforto tanto para os credores, quanto para os mutuários”
(Busnardo, 2014, p. 11).
Os bancos credores optavam pela estratégia do subprime, pois se as famílias não
conseguissem arcar com suas obrigações, poderiam liquidar o empréstimo entregando o
imóvel ao banco financiador, e assim ele poderia vender para outra família que quisesse o
imóvel e lucrar com isso.
O problema começa, segundo Junior & Filho (2009), a partir do desaquecimento do
mercado imobiliário devido ao aumento da taxa básica de juros que aumentou de 1% ao ano
em 2004 para cerca de 5,25% ao ano em meados de 2006, dessa forma ficou mais caro para as
famílias subprimes pagarem as parcelas de financiamento, o que resultou em um aumento da
inadimplência. Outra consequência dessa elevação dos juros, fez com que ocorresse uma
queda de 30% na venda total de imóveis até setembro de 2007 e se as residências eram novas,
esse percentual subia para 50% no mesmo período. Acarretando assim na redução dos preços
dos imóveis, ou seja, numa oferta maior do que a demanda. Portando as hipotecas começaram
a valer mais do que os próprios imóveis, fazendo com que as famílias que tinham condições
de pagar as hipotecas, deixassem de cumprir essa obrigação, pois não era compensatório,
dessa forma o nível de inadimplência aumentou em taxas absurdas. Assim, devido o aumento
do número de entrega de imóveis, as instituições financiadoras passaram a vendê-los em
leilões, o que fez com que os preços fossem reduzidos ainda mais (Junior & Filho, 2009).
Como o preço dos títulos subprime também declinou, visto que estavam associados
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aos preços das residências, muitas instituições que adquiriram esse títulos acabaram tendo
grandes perdas. Na época, a situação econômica era propícia de desconfiança e incertezas, os
bancos sentiram a necessidade de vender ativos para rolar suas dívidas, porém como várias
outras instituições também estavam passando pela mesma situação, a grande quantidade de
venda de ativos acabou resultando em um excesso de oferta e consequentemente diminuição
nos preços. Essa corrida bancária gerou problemas de solvência e quebra de várias instituições
financeiras. Assim, “a redução brusca dos preços reduziu o patrimônio da economia como um
todo, e como o mercado americano está conectado com o mundo todo, a crise logo se
espalhou”. (Simas, 2013, p. 39).
Para Busnardo (2014, p.11) “ficou evidente então que, em muitos casos, os
empréstimos eram muito mais arriscados do que imaginava o credor ou compreendia o
mutuário”.
Além de todos esses fatores que promoveram a crise, foi em setembro de 2008 que ela
se intensificou pois, com um prejuízo de US$3,9 bilhões no terceiro trimestre de 2008 o
banco Lehman Brothers, que era considerado o quarto maior banco de investimento
americano, fechou as portas. Outro fator para a intensificação da crise foi a reação do Fed em
não fornecer apoio financeiro a uma possível operação de compra da organização. Essa
decisão gerou pânico nos mercados globais e fez com que bancos e empresas, que
apresentavam condições financeiras favoráveis, começassem a ter dificuldades em obter
novos recursos e linhas de crédito de curto prazo. Segundo Junior (2009), a quebra do banco
Lehman Brothers foi o ponto crucial para o agravamento da crise, pois a partir de setembro de
2008 as preocupações e desconfianças aumentaram em relação à saúde do sistema bancário e
os impactos que a economia real norte americana sofreria.
Com relação aos efeitos da crise subprime na economia real americana, inicialmente é
analisado as exportações dos Estados Unidos que apresentaram uma queda de
aproximadamente US$ 243 bilhões entre os anos de 2008 e 2009. Do mesmo modo, houve
também uma redução das importações que foi de US$ 563 bilhões. Assim, a balança
comercial também apresentou quedas durante a crise, no qual houve um declínio de mais de
US$ 319 bilhões. (Dados da OCDE, 2012).
Como pode ser visto no gráfico 1, o PIB do país teve uma queda entre os anos de 2008
e 2009 que se contabilizaram em US$ 299 milhões. Onde, segundo Martins (2014) em 2008 o
PIB ficou com percentual negativo desde 1991 (-0,1%), cerca de -0,3% , e em 2009 em torno
de -2,8%.
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Gráfico 1: PIB dos Estados Unidos
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Bureau of Economic Analysis (Real Gross Domestic
Product)

No que diz respeito à venda de imóveis novos nos Estados Unidos, segundo Martins
(2014), em 2005 no auge da bolha foram vendidas cerca de 1 milhão e 239 mil unidades, no
qual havia tido uma queda de 300 mil unidades entre 2004 e 2005. Em 2008 foram vendidas
apenas 377 mil unidades, caindo para 352 mil unidades em 2009, e no ano seguinte houve
uma queda de 326 mil unidades. Pode-se verificar essa oscilação no gráfico 2:
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Gráfico 2: Venda de imóveis novos, entre 1980 a 2013
Fonte: Transcrito de Martins (2014)

O índice de preço dos imóveis vinha se expandindo desde 2000 com taxas favoráveis
mensais de crescimento. Essa valorização dos imóveis foi impulsionada pelo aumento do
crédito imobiliário americano, juntamente com as baixas taxas de juros devido a tragédia do
11 de setembro de 2001. O gráfico 3 mostra que em setembro de 2006 o índice de preços dos
imóveis alcançou seu nível máximo de valorização que foi em torno de 206.52. Constatou-se
também que a partir de 2007 houve uma grande desvalorização dos imóveis, diminuindo
cerca de 66 milhões entre 2007 e 2009.

Gráfico 3: Índice de Preços de Imóveis S&P/CS nos Estados Unidos entre 2000 e 2014
Fonte: Tranding Economics

Analisando o gráfico 4, percebe-se que o nível de inadimplência também aumentou,
assim como as cobranças judiciais (ou “foreclosures”, que seria quando o imóvel é tomado
por parte do credor). Em 2006 o nível de inadimplência estava em 4,6% e o nível de
cobranças judiciais em 1,19%, essas taxas vinham se mantendo estáveis ao longo dos anos,
porém quando houve a queda do valor dos imóveis, essas taxas começaram a elevar-se,
chegando em 2010 a um patamar de 9,3% a taxa de inadimplência e a 4,6% a taxa de
cobranças judiciais. (Matins, 2014).
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Gráfico 4: Nível de inadimplência e cobranças judiciais, nos anos de 1990 a 2010
Fonte: Transcrito de Martins (2014)

Outra variável importante para analisar é o volume de falências das empresas que
ocorreram nos Estados Unidos durante o período da crise. Analisando o gráfico 5, percebe-se
que a partir de 2007 esse nível vinha crescendo atingindo seu auge em 2010 onde 82.446 mil
empresas declararam falência. A partir do primeiro trimestre de 2010 esse volume vem
diminuindo ao longo dos anos analisados.

Gráfico 5: Volume de falências de empresas nos Estados Unidos entre 2006 e 2014
Fonte: Tranding Economics
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Em relação à taxa de desemprego dos Estados Unidos entre 2006 a 2014, que pode ser
observada no gráfico 6, constatou-se que a partir da quebra do Lehman Brothers em setembro
de 2008, essa taxa se expandiu, chegando ao seu patamar máximo de 10,8% no quarto
trimestre de 2009. Porém, desde 2010 esse índice vem diminuindo ao longo dos anos.

Gráfico 6: Taxa de desemprego dos Estados Unidos entre 2006 a 2014
Fonte: Tranding Economics

Com toda incerteza que rodeava as instituições financeiras, o Banco Central dos
Estados Unidos, de acordo com Ozenda (2013) começou, em meados de 2007, a injetar
liquidez na economia, juntamente com o governo que reduziu as taxas básicas de juros e as
taxas de redesconto, assim começava o processo de afrouxo monetário. No qual “essa
iniciativa tinha a intenção de diminuir o spread entre as taxas de juros interbancárias e as
taxas oficiais de juros e a volatilidade de mercado” (Ozenda, 2013, p. 35). Analisando o
gráfico 7, observa-se que a taxa de juros começou a crescer a partir de 2006, alcançando 5,3%
e devido às decisões do Fed houve uma queda no final de 2007, que vem se mantendo
constante até 2014.
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Gráfico 7: Taxas de juros dos Estado Unidos entre 2006 a 2014.
Fonte: Tranding Economics

A partir de dezembro de 2007, o FED, implementou o TAF - Tern Auction Facility um programa onde o banco central dos Estados Unidos realizava leilões de empréstimos de 28
dias, com taxas inferiores que a de redesconto, além de ainda aceitarem uma gama de ativos
como garantia, o que se tornava uma vantagem em relação às operações de mercado aberto. E
ainda, o FED além de diminuir a taxa de redesconto, também reduziu a taxa de empréstimos
do banco central a bancos comerciais (Ozenda, 2013)
Além disso, após a quebra do banco Lehman Brothers, o FED ampliou a liquidez na
economia norte-americana de duas formas distintas. De um lado, estabelecendo “a diminuição
da parcela de títulos do Tesouro Americano em sua carteira, os quais passaram a ser trocados
por créditos privados menos líquidos que estavam nas carteiras dos bancos” (Junior & Filho,
2009, p.311).
Por outro lado, “ampliando o volume total de crédito ao setor privado mediante a
utilização de vários instrumentos, como operações compromissadas e leilões de crédito”
(Junior & Filho, 2009, p.311).
Atualmente, o mercado de crédito dos Estados Unidos é mais controlado, tendo uma
maior restrição de quem vai conceder empréstimos e ainda com maiores exigências de
garantias. Já que segundo Busnardo (2014) após a crise de 2008, ficou evidente que havia um
descuido em relação ao controle de crédito e de capitais que financiavam o mercado de
hipotecas.
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2.2 O desenvolvimento da crise nas economias da Zona do Euro e no Japão

A crise financeira de 2008 atingiu diversas economias, o presente estudo destaca os
acontecimentos sofridos nesse período nos países da zona do Euro e no Japão.
Em relação ao crescimento do PIB nos países pertencentes à zona do euro, apresentou
quedas a partir de 2008, onde declinou cerca de USD 1.304 bilhões. Isso significa que o PIB
recuou – 5,6% trimestrais. O PIB voltou a crescer apenas em 2010 alcançando
aproximadamente USD 13.700 bilhões. Essa analise pode ser verificada no gráfico 8:

Gráfico 8: PIB anual dos países da zona do euro entre 2006 a 2014.
Fonte: Tranding Economics

A taxa de desemprego desses países apresentou crescimento a partir de 2008, como
pode ser observado no gráfico 9, alcançou em 2010 10,4%. De modo semelhante, o número
de população desempregada chegou a 16 mil em 2010. No qual nos anos seguintes esse
patamar não diminuiu.
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Gráfico 9: taxa de desemprego nos países da zona do euro entre 2006 a 2014.
Fonte: Tranding Economics

O gráfico 10 mostra as importações e as exportações dos países da zona do euro, podese observar que em no final de 2008 ambas apresentaram quedas significativas. As
exportações no final de 2009 alcançaram EUR 91 milhões, onde tiveram uma queda de
aproximadamente EUR 50 milhões. Similarmente, as importações que em meados de 2008
apresentava EUR 148 milhões passaram a atingir em 2009 EUR 99 milhões, havendo uma
queda por volta de 49 milhões.

Exportações
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Importações

Gráfico 10: Exportações e importações dos países da zona do euro entre 2006 a 2014.
Fonte: Tranding Economics

Outra variável importante que sofreu quedas bruscas foi em relação à confiança do
consumidor dos países da zona do euro, que pode ser observada no gráfico 11. A partir do
quarto trimestre de 2007 essa taxa apresentava já trajetória decrescente. Em 2009 ela decaiu
mais ainda chegando ao seu menor patamar com -34,30.

Gráfico 11: Confiança do consumidor dos países da zona do euro entre 2006 a 2014.
Fonte: Tranding Economics

A economia dos países da zona do euro tiveram impactos significativos que afetaram
toda sua estrutura, no qual mesmo apresentando resultados positivos nos anos seguintes a
crise, ainda são considerados pouco suficientes se comparados com anos precedentes a crise.
Por outro lado na economia do Japão, constatou-se como pode ser observado no
gráfico 12, que o PIB vinha apresentando taxas trimestrais negativas do PIB desde 2008, e no
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primeiro trimestre de 2009 recuou 9,4%. Por mais que tenham ocorrido esses resultados
negativos, o PIB japonês ainda assim conseguiu ter um resultado positivo, porém bem menor
se comparado com os outros anos, recuperando seu ritmo de crescimento no terceiro trimestre
de 2009.

Taxa de crescimento trimestral do PIB (%)

Crescimento anual do PIB (bilhões)

Gráfico 12: Taxa de crescimento trimestral do PIB e Crescimento anual do PIB entre 2006 a 2014.
Fonte: Tranding Economics

No gráfico 13 é apresentada a taxa de desemprego no Japão no período de 2006 a
2014, contatou-se que a partir de 2008 essa taxa começou a se expandir, alcançando no final
de 2009 seu patamar máximo de 5,6%, isso significa que 3.680 mil pessoas estavam
desempregadas nesse período. Após essa fase, em 2010 essa taxa passou a decrescer ao longo
dos anos.
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Gráfico 13: Taxa de desemprego no Japão entre 2006 a 2014.
Fonte: Tranding Economics

Com relação às exportações e importações japonesas apresentadas no gráfico 14,
pode-se observar que as exportações no final de 2008 apresentavam JPY 7.681,69 bilhões,
enquanto que em 2009 passaram a alcançar JPY 2 bilhões, sofrendo uma queda de JPY 5.681
bilhões entre os anos de 2008 e 2009. De forma semelhante, às importações também
apresentaram quedas nesse mesmo período de aproximadamente JPY 5.700 bilhões.
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Gráfico 14: Exportações e importações do Japão entre 2006 e 2014
Fonte: Tranding Economics

Entre 2008 e 2010 o volume de empresas que declararam falência também cresceu,
atingindo um patamar mensal de 1.580, porém a partir de 2010 esse volume vem declinando
ao longo dos anos analisados, como pode ser verificado através do gráfico 15:
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Gráfico 15: Volume de falências de empresas japonesas entre 2006 e 2014
Fonte: Tranding Economics

O nível de confiança do consumidor, apresentado no gráfico 17, alcançou seu menor
patamar desde 1982, com um nível de 27,4 em 2009, um nível relativamente baixo para um
país que nos anos anteriores vinha apresentando um nível de confiança dos consumidores
acima de 50.

Gráfico 17: Nível de confiança do consumidor japonês entre 2006 e 2014
Fonte: Tranding Economics

Desse modo, mesmo o Japão sendo uma das maiores economias do mundo, também
sofreu por causa na crise financeira internacional de 2008, havendo um desaquecimento da
sua economia que se iguala ao que foi vivido nos Estados Unidos e na Europa. Houve uma
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retração da economia especialmente por causa da redução da demanda global por seus
produtos, principalmente equipamentos eletrônicos e automóveis.

2.3 O progresso da crise na economia brasileira

Com a quebra do banco de investimento Lehman Brothers no final de 2008, a crise
intensificou-se e ganhou proporções globais, atingindo inclusive a economia brasileira. Com a
economia desfavorável, vários países tomaram decisões em relação à política econômica, com
o objetivo de diminuir os impactos negativos na economia.
O governo brasileiro já vinha conduzindo uma política econômica mais rígida, o que
favoreceu a estrutura econômica para o enfrentamento da crise.
Segundo Assunção; Ortiz; Pereira (2012) a crise de 2008 gerou uma perda para a
União de R$16,97 bilhões, essa redução foi resultado da desaceleração da atividade
econômica. Em relação aos Estados e Municípios estima-se uma diminuição de foi de R$2,2
bilhões e R$3,16 bilhões, respectivamente, no qual são representados basicamente pelas
transferências.
Analisando o Produto Interno Bruto segundo dados do IBGE, o quarto trimestre de
2008 fechou com uma variação de apenas 0,9% e já no primeiro trimestre do ano seguinte
houve uma retração de - 2,6%, seguido de - 2,3% e - 1,3% no segundo e terceiro trimestre
consecutivamente. Apenas no quarto trimestre de 2009 que pode-se observar uma variação
positiva de 5,3% porém não foi suficiente para anular o efeito negativo e o PIB de 2009
fechou com uma média de - 0,3%. Contudo, no primeiro trimestre de 2010 parece que a
economia brasileira já havia se recuperado da crise, no qual o primeiro trimestre alcançou
cerca de 9,2%.
Em relação às exportações brasileiras, houve uma queda de aproximadamente US$ 45
milhões entre os anos de 2008 e 2009. Similarmente, analisando os mesmos anos, houve
também diminuição das importações que foram cerca de US$ 46 milhões. Assim, a balança
comercial que já vinha apresentando quedas desde 2007, durante a crise houve um declínio de
mais de US$ 151 milhões, e no ano seguinte também houve queda de US$ 454 milhões. A
balança comercial brasileira começou a progredir novamente apenas em 2011 (Bacen, 2012)
Essa consequência foi devido à crise financeira de 2008 no qual atingiu diversas
economias em grandes e pequenas escalas. Segundo Duarte (2009) no caso da economia
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brasileira, esta não apresentou vulnerabilidade nos primeiros momentos da crise, apresentando
crescimento das importações e exportações em 2007. Já no início de 2008, a balança
comercial evidenciou crescimentos significativos, segundo Duarte (2009) isto ocorreu devido
à apreciação do câmbio no qual aumentou o valor das exportações. Porém, logo em seguida
houve um declínio nas exportações no qual foi influenciado pela queda das importações. No
qual, “a crise financeira afetou principalmente o mercado de crédito, do qual os importadores
brasileiros fazem uso com frequência na demanda dos bens importados” (Duarte & Fonseca,
2009, p. 2).
Como consequência da crise internacional de 2008, houve uma estagnação da
economia brasileira no ano de 2009, porém nos anos seguintes, mostrou uma tendência de
recuperação dos indicadores. (Jardim, 2013).
O Brasil, nos anos anteriores a crise de 2008, apresentava um bom desempenho em
relação aos investimentos e consumo. E, umas das primeiras medidas tomadas pelo governo
brasileiro como resposta para crise foi em relação às decisões de política fiscal, no qual tinha
por objetivo restaurar a demanda, a produção e o emprego que foram atingidos pela crise, a
fim de recuperar a antiga trajetória de expansão. A principal providência tomada nesse sentido
foi à redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de alguns setores
estabelecidos, no qual os mais favorecidos foram o setor automobilístico, o setor de
construção civil e o setor de eletrodomésticos de linha branca (Borghi, 20123). A queda no
IPI foi de grande importância para que fossem reduzidos os efeitos da crise, principalmente
nas grandes empresas, no qual estimulou também o consumo e a geração de novos postos de
trabalho nesses setores.
No setor de automóveis, a política de redução do IPI foi diferenciada pois foi adotada,
em dezembro de 2008, a alíquota zero para carros populares, isto é, os carros de mil
cilindradas. Já em relação aos veículos que possuíam motor de 1.1 até 2.0, a alíquota do
imposto foi reduzida pela metade. Com relação aos veículos comerciais a alíquota caiu para
1%, e para os caminhões, foi zerada. Essas políticas vigoraram até setembro de 2009, quando
decidiram que elas retornassem aos poucos aos seus patamares antes da crise. Assim, em
novembro de 2008 foi comercializado cerca de 178 mil unidades, cem mil a menos do que o
registrado em julho do mesmo ano, porém as vendas foram recuperadas já em 2009. Quando
se deu o fim da alíquota reduzida para os automóveis, a demanda reduziu-se, mas por um
curto período de tempo, apesar disso havia a expansão do crédito e também da atividade
econômica, dessa forma o crescimento retornou no final de 2010. (Borghi, 2013).
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Com relação ao setor de construção civil em março de 2009, teve a alíquota de IPI
zerada para vários produtos, mas o setor também foi estimulado pela iniciativa de ampliação
dos empréstimos da Caixa Econômica Federal para os programas de moradias financiados
pelo governo. (Borghi, 2013). Além disso, segundo TCU (2009) como também houve queda
na produção industrial de insumos entre outubro de 2008 e fevereiro de 2009, o governo
brasileiro optou por fazer um aumento de R$ 18 mil no limite de empréstimos para compra de
material de construção. E para estimular o consumo nos demais setores ocorreu a
disponibilização de crédito de R$ 2 bilhões, em novembro de 2008. Em consequência destas
medidas houve uma elevação da produção industrial de insumos da construção civil em 2009,
porem ainda apresentava níveis menores que no mesmo período de 2008.
No que diz respeito ao setor de eletrodomésticos da linha branca, o IPI foi reduzido
também em 2009, porém os bens que consumiam menos energia tiveram uma desoneração
maior. Essa política vigorou ate janeiro de 2010. (Borghi, 2013). Outra medida tomada foi
para aumentar as vendas no varejo, pois entre setembro e dezembro de 2008 as vendas caíram
e para reverter essa situação o governo em novembro de 2008, disponibilizou crédito de R$ 2
bilhões para assim estimular o consumo em diversos setores.
Já, o setor agrícola teve uma queda na produção de máquinas agrícolas, em meados de
outubro de 2009 se estendendo até fevereiro de 2009, a ação do governo se limitou a
antecipação de crédito de R$ 5 bilhões para o financiamento da safra agrícola. A produção de
máquinas agrícolas indica o nível de atividade econômica na agricultura, que apesar da
medida adotada houve um declínio em 2009, se comparada ao ano de 2008. Pode-se atribuir a
lenta recuperação do setor, a restrição ao crédito, à diminuição da procura mundial por
produtos agrícolas e consequentemente a queda dos preços das commodities agrícolas.
Segundo Assunção; Ortiz; Pereira (2012) no final de 2008, houve também uma
redução da alíquota do IRPF para o ano de 2009 a fim de estimular a demanda agregada e
desoneração do IOF sobre o crédito ao consumir, com o objetivo de recuperar o crédito
privado. Ainda houve, porém como uma medida compensatória, um aumento da alíquota do
IPI do fumo.
Os policy makers da economia brasileira, adotaram providências a partir do
investimento no mercado interno, onde realizou aumento do crédito na economia, tendo em
vista o crescimento do consumo das famílias, e da mesma forma aumentou a disponibilidade
de crédito dos bancos, principalmente dos bancos públicos. (Jardim, 2013).
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Além disso, houve medida também pelo lado de despesa, como:
o reajuste do salário mínimo, o pacote da habitação, a extensão dos prazos e
elegibilidades do seguro desemprego e o reajuste do bolsa família. O impacto fiscal
destas medidas é estimado em R$ 17,4 bilhões em 2009. Especificamente em
relação ao IPI Automóveis, estima-se que a redução deste tributo foi responsável por
20,7% das vendas ocorridas entre janeiro e novembro de 2009, sendo que as
medidas de incentivo ao crédito, como a redução do IOF também tiveram impactos
não desprezíveis. (Assunção, 2012?, p.10).

A respeito da política monetária e creditícia, a medidas adotadas tiveram dois
objetivos, o primeiro seria conter a desaceleração do crédito, e o segundo seria aumentar os
ativos dos bancos públicos, que aumentam sua captação de depósitos, a fim de compensar a
redução dos ativos dos bancos privados, e também compensar os efeitos da baixa
alavancagem das instituições financeiras não bancárias. (Carneiro; Bolle, 2008).
Foi estabelecido que a política cambial seguisse o sistema de câmbio flexível, no qual
as reservas seriam utilizadas somente para diminuir a volatilidade cambial. Essa medida
reflete que não há uma tentativa de determinar um teto de flutuação da moeda, e também
sinaliza uma concepção de que a depreciação do Real irá ajudar a diminuir o déficit na conta
corrente, sobretudo se a contração do crédito e as mudanças dos estoques da economia
diminuírem os efeitos sobre a inflação. (Alves; Veríssimo, 20010). Houve ainda estratégias
visando desenvolver o mercado interno, no qual se inclui as medidas de redução da taxa
básica de juros pelo Banco Central como:

medidas para estimular o crédito; postergação do recolhimento de impostos para
aumentar a capitalização das empresas e evitar problemas de liquidez das unidades
produtivas; redução de impostos para estimular o consumo; fortalecimento do PAC
como indutor aos investimentos públicos no setor produtivo (com os recursos dos
fundos
de
pensão);
ampliação
das
funções
do
BNDES, que antes emprestava dinheiro somente para as grandes empresas, e passou
a emprestar para as pequenas e médias empresas; ampliação do Conselho Monetário
Nacional (CMN); e alteração da regulamentação do sistema financeiro de caráter
preventivo. Da mesma forma, os programas sociais, tais como o Programa Bolsa
Família, foram mantidos e houve ampliação do número de beneficiários do
programa (no final de 2009, tínhamos 11 milhões de famílias). (Jardim, 2013)

A economia brasileira, por mais que tenha ocorrido uma queda significativa no PIB
em 2009 de – 0,2%, e queda das exportações e importações, e desaceleração da atividade
econômica gerando para a União uma perda de R$ 16,97 bilhões. Mostrou que as decisões
tomadas em relação à política fiscal, com o objetivo de recuperar o consumo e a produção
afetados pela crise, foram eficientes. De modo geral a economia do Brasil reagiu à crise de
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2008 de forma positiva, pois já no ano seguinte o crescimento do PIB alcançou 7,6%,
mostrando uma trajetória ascendente de recuperação dos indicadores.

2.4 A Crise Financeira e Alguns Estudos no Brasil

A crise Financeira Internacional de 2008 fez com que surgissem importantes debates e
estudos sobre este assunto abordando diferentes contextos.
Melo (2009) afirma que com a crise, o crédito assumiu uma significativa importância,
no qual segundo ele “provocou uma busca pelo entendimento de como o canal de crédito
transmite os efeitos da política monetária na economia agregada”. Assim, seu estudo tem
como objetivo principal investigar o impacto de diferentes séries de crédito não só no PIB
agregado , mas também nos PIBs setoriais. Para tal fim, o autor selecionou séries agregadas
de crédito das famílias, empresas, setor privado e do setor público. Também foram escolhidas
séries de crédito direcionadas ao crédito rural, foi usado em seu estudo o da agricultura,
pecuária, investimento rural, comercialização rural e custeio rural. E, ainda a taxa de
crescimento da relação crédito\PIB foi utilizado como proxy da liquidez agregada e PIBs
setoriais.
Para a elaboração dos modelos o autor usou a metodologia VAR/VEC, teste de
causalidade de Granger, Função Impulso Resposta e Decomposição de Variância de
Cholesky. A coleta de dados se deu de forma secundária no qual foram obtidos dados
trimestrais tirados do site do Ipeadata de 2000 a 2008.
Os resultados obtidos mostraram que é possível explicar uma indução do crescimento
via crédito às famílias, e que a indução do crescimento via crédito às empresas, e crédito ao
setor privado são consistentes apenas no longo prazo. Já o crédito do setor público é ineficaz
para o crescimento econômico de longo prazo. Com relação às séries de crédito rural ao
investimento que são direcionadas à agricultura em relação ao PIB real do setor agropecuário
apresentaram impacto positivo no PIB real agropecuário. Concluiu-se ainda, que a indústria, o
comércio e a agropecuária foram os setores que mais induziram impactos positivos aos
demais setores econômicos estudados. Porém os setores que mais receberam impactos
positivos dos outros setores foram a indústria, o setor financeiro e a construção. Com relação
aos setores mais sensíveis aos choques de política monetária foram à construção, setor
financeiro e o comércio

35

Já, o estudo desenvolvido por Schneider (2011) tem como objetivo investigar se a
crise gerou impactos no funcionamento normal do mercado de crédito bancário brasileiro. A
metodologia usada é classificada principalmente como bibliográfica, visto que o autor trás
uma revisão bibliográfica, porém ele também utiliza métodos quantitativos, no qual trás uma
análise estatística de dados secundários, tirados do site do Banco Central do Brasil. A
conclusão que este autor chegou foi a de que houve sim uma estagnação na concessão de
crédito porém em pequena escala. Essa diminuição se deu basicamente por causa da queda
dos empréstimos às pessoas jurídicas. Assim, as instituições financeiras públicas se
esforçaram para aumentar a concessão de crédito com o objetivo de compensar a redução dos
empréstimos das instituições financeiras privadas e estrangeiras.
O propósito do estudo de Freitas (2009) foi discutir os impactos da crise na economia
brasileira, dando destaque à suposta estagnação do mercado de crédito bancário doméstico a
partir de setembro de 2008. A autora relata que é que devido à dinâmica concorrencial
surgiram práticas de alto risco no sistema bancário no qual os bancos menosprezaram esses
riscos, e portanto tiveram consequências como a intensificação dos impactos da crise
internacional sobre economias periféricas, dentre as quais inclui o Brasil. Ainda se baseia na
ideia de que, no caso brasileiro, os bancos são cautelosos na fase de reversão econômica, a
autora considera que essa característica dos bancos se tornou mais intensa e grave, no qual
ocasionou na forte retração do crédito e teve como consequência a desaceleração da atividade
econômica. Por fim, o diagnóstico equivocado que o Banco Central fez, relatando que a
economia brasileira estava crescendo acima do seu potencial. Se não fosse por esse equivoco,
a autora relata que o Banco Central poderia ter agido de forma a suavizar a redução de crédito
e consequentemente o encolhimento da atividade econômica no ultimo trimestre de 2008. A
autora ainda relata que “o Banco Central como autoridade monetária não percebeu a
gravidade da desaceleração em curso nas economias avançadas e suas implicações para
economia brasileira” (FREITAS, 2009, p:126). A metodologia usada é principalmente
bibliográfica, mas possui também algumas análises de dados.
A autora concluiu que devido a uma maior atividade econômica, aliado ao
crescimento do mercado interno fez com que as instituições bancárias adotassem estratégias
para a ampliação do crédito para as empresas, especialmente na modalidade de capital de giro.
Assim, em relação ao contexto de aumento do custo de captação das empresas, alguns bancos
começaram a oferecer empréstimos que eram ligados às operações com derivativos de dólar e
condições de custo mais favoráveis. Nessas operações de crédito os bancos ofereciam taxas
entre 50% e 75% dos juros do Depósito Interfinanceiro e variação cambial a partir de uma
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cotação predeterminada. Devido a essa estabilidade da taxa de câmbio fez com que os bancos
e empresas duvidassem do risco dessas operações. Estas, foram introduzidas no Brasil pelos
bancos de investimento estrangeiros e depois expandido para os bancos privados nacionais.
Esse tipo de empréstimos fez com que os impactos da crise fossem mais intensos no mercado
bancário brasileiro, visto que logo depois da quebra do banco Lehman Brothers houve um
forte aumento da aversão aos riscos no qual estimulou uma fuga generalizada para a qualidade
dos investidores globais, houve também a interrupção das linhas externas de crédito
comercial, no qual teve como resultado a repentina desvalorização da moeda brasileira. E,
quando há o retorno das expectativas, os bancos são extremamente cautelosos e esse
comportamento faz com que o crédito seja retraído, no qual resulta na rápida desaceleração da
atividade econômica. É devido aos boatos sobre perdas de empresas e bancos e por
desconhecerem o grau de exposição dos demais integrantes de risco, os bancos acabam
retraindo o crédito tanto para as empresas como para outros bancos. Assim, a direção da
política monetária e as decisões referentes à meta da taxa de juros são tomadas com base nos
cenários prospectivos de desempenho macroeconômico, desse modo a autora conclui que o
Banco Central do Brasil tomou decisões desfavoráveis para a economia brasileira
Sant’anna, Jurior e Araujo (2009) analisam a evolução do mercado de crédito bancário
brasileiro, no período de 2004 a 2008. Os autores concluíram que houve uma expansão
contínua das operações de crédito em relação ao PIB, principalmente pelo crescimento das
concessões de crédito para às pessoas físicas, porém em 2008 uma parcela significativa do
crescimento do crédito era designado às empresas. Em setembro de 2008, quando houve o
agravamento da crise, ao contrário do que se esperava o volume de crédito não diminuiu.
Segundo os autores isso ocorreu devido à atuação anticíclica dos bancos públicos, no qual
compensou a desaceleração das operações de crédito dos bancos privados.
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3 EVOLUÇÃO RECENTE DA CRISE NO MERCADO DE CRÉDITO E PIB
BRASILEIRO

Este capítulo procura apresentar de forma sucinta o desenvolvimento tanto do mercado
de crédito quanto do PIB da economia brasileira no período de 2006 a 2014, onde procura-se
analisar a economia financeira e real do Brasil, antes e após o evento da crise financeira
internacional de 2008, mostrando também algumas medidas que o Banco Central do Brasil e
o governo federal propuseram para superar tal evento.

3.1 Evolução do mercado crédito

O mercado de crédito é um instrumento importante para economia brasileira visto que
ele estimula o crescimento econômico, pois quando o governo quer incentivar a economia
muitas vezes ele parte do mercado de crédito barateando ou estendendo as linhas de crédito
para as famílias (uma vez que o consumo das famílias tem uma participação significativa no
PIB, contando com cerca de 60%) fazendo com que haja um estímulo para o consumo e
consequentemente impulsionando a economia. Assim, com uma maior disponibilidade de
crédito as famílias conseguem adquirir bens duráveis e investir principalmente em moradias e
educação. Porém, segundo Oliveira (2013) “o crédito por si só não garante o crescimento da
economia mas é um grande acelerador do consumo que consequentemente aumenta a
produção das empresas”.
Segundo Melo (2009, p.17) “Os acontecimentos relacionados com a crise americana
sugerem que o crédito em patamares elevados e inadequados pode surtir efeitos muito
negativos no crescimento econômico de médio e longo prazo”.
Desse modo, os governos buscam controlar o mercado de crédito para que se tenha
uma regulação do crédito, uma política monetária e um direcionamento do mesmo.
De acordo com Filho (2009), a regulação do crédito está ligada a mecanismos, regras e
instituições que tem como objetivo preservar o funcionamento dos mercados financeiros.
Quando o governo executa esse papel, ele automaticamente estabelece normas que
influenciam na dimensão global dos mercados, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da
demanda.
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Em relação à política monetária, esta intervêm sobre a quantidade de moeda da
economia, sobre a taxa de juros e sobre o nível de valorização dos ativos. O propósito da
política monetária é precaver as condições correntes da liquidez, visando à evolução dos
preços dos bens e dos ativos, no nível de atividade, do nível de emprego, do balanço de
pagamentos, ente outros. (Filho, 2009).
Diferentemente das duas primeiras atuações, o direcionamento de crédito não tem seu
foco no mercado como uma totalidade, mas seu objetivo final é impactar as condições em que
há empréstimos oferecidos a certos setores, regiões e empresas, afetando por exemplo as taxas
de juros, os prazos entre outros fatores, ou seja, essa ação tem como propósito “afetar a
distribuição do crédito no interior do mercado em favor de segmentos da economia julgados
prioritários pelo governo” (Filho, 2009, p. 13). Para tal fim o governo pode conduzir
diferentes medidas. Se o objetivo é induzir o mercado a aumentar seu atendimento a setores
estipulados, o governo pode conceder aos bancos privados alguns estímulos, como fundos
com condições especiais, subsídios aos juros e ainda garantias. Esses métodos têm como
objetivo alterar o risco, o custo ou o prazo dessas operações. Outro instrumento de suma
importância para o direcionamento de crédito são os bancos públicos, nessa situação o
governo é inteiramente responsável por oferecer crédito, ou seja, o Estado opera diretamente
sobre a concorrência bancária. (Filho, 2009).
A disponibilidade de crédito afeta tanto o nível de atividade econômica, quanto
distribuição da renda, em especial os recursos financeiros são de extrema importância para
determinar o nível de investimento e também o nível de crescimento não só de empresas, mas
também de toda a economia. É por essa razão que as atitudes do governo em relação à
alocação de crédito são relevantes.
Desde 2003 as liberações de recursos pelo BNDES apresentaram firmemente um
percurso ascendente, onde os créditos orçamentários tiveram um aumento que foram de R$
43,2 bilhões no ano de 2003, para R$ 64,5 bilhões em 2007. Foi um aumento de
aproximadamente 50% em termos reais, o que corresponde a uma taxa de crescimento em
torno de 10% ao ano. Assim, essas liberações entre os anos de 2003 a 2007, tiveram uma
grande contribuição para que o crédito global tivesse uma trajetória crescente. (Filho, 2009)
Em janeiro de 2006 o saldo total das operações de crédito eram de R$ 112 bilhões, no
qual R$ 72 bilhões foram designados às pessoas jurídicas e R$ 40 bilhões para pessoas física.
Já dezembro de 2014, como pode-se observar no gráfico 4, esse saldo total das operações de
crédito da economia brasileira cresceu e foi para R$ 365 bilhões, sendo R$ 179 bilhões
destinados a pessoas jurídicas e R$ 186 bilhões pra pessoas físicas.
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O crédito já vinha se expandindo desde 2004, devido às expectativas otimistas em
relação à retomada do emprego e da renda, houve a criação do crédito consignado com
desconto em folha de pagamento e também a aceleração dos investimentos produtivos a partir
de 2006. (Dieese, 2014).
Entre janeiro de 2008 e janeiro de 2009, pode-se observar uma queda das concessões
de crédito. Em janeiro de 2008 o total das operações de crédito contava com cerca de R$ 145
bilhões, em que R$ 95 bilhões foram destinados às pessoas jurídicas e R$ 50 bilhões foram
consignados a pessoas físicas. Em janeiro do ano seguinte, o número total de concessões de
crédito caiu para R$ 133 bilhões, onde as concessões acumuladas tanto para pessoas jurídicas
quanto para pessoas físicas também apresentaram quedas, ficando com um total de R$ 84
bilhões e R$ 49 bilhões, respectivamente. Essa expansão do mercado de crédito em relação às
operações concedidas as famílias e as empresas é apresentado no gráfico 18:
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

set/14

jan/14

mai/14

set/13

mai/13

set/12

jan/13

mai/12

set/11

jan/12

mai/11

set/10

jan/11

mai/10

set/09

jan/10

jan/09

mai/09

set/08

mai/08

set/07

jan/08

mai/07

set/06

jan/07

jan/06

mai/06

-

Concessões acumuladas de crédito concedido para pessoas físicas
Concessões acumuladas de crédito concedido para pessoas jurídicas
Concessões acumuladas de crédito concedido para pessoas físicas e jurídicas

Gráfico 18: Concessões de crédito acumuladas em bilhões entre 2006 a 2014
Fonte: Elaborado pelo autor com base dos dados do Banco Central

Em 2006, assim como nos dois anos anteriores, a evolução das operações de crédito
foi sustentada pela atual conjuntura positiva do período, que se deu devido ao dinamismo da
atividade econômica, a queda da inflação, a redução das taxas de juros e a ampliação dos
prazos. Esses fatores foram fundamentais para estimular a demanda por recursos bancários,
tanto pelas pessoas jurídicas mas, principalmente pelas pessoas físicas. Pode-se dizer que os
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mesmos fatores também ajudaram decisivamente para que houvesse uma expansão da oferta
de crédito que fosse compatível com a expansão da demanda. (Bacen, 2006).
Houve expansão das operações de crédito destinadas às pessoas físicas no qual
alcançaram em dezembro de 2006 cerca de R$ 43 bilhões. Simultaneamente, o saldo das
operações para pessoas jurídicas teve um excedente em dezembro de R$ 87 bilhões. Nesse
ano, as operações de crédito total, concedidas para pessoas físicas e jurídicas, somaram, em
12 meses, aproximadamente R$ 1.429 bilhões.
Segundo dados do Bacen (2006) esse crescimento foi incentivado pelo declínio nas
taxas ativas dos empréstimos e financiamentos, que se deu devido ao processo de
flexibilização da política monetária que iniciou-se em setembro de 2005 e determinava que a
taxa básica de juros tivesse reduções consecutivas. Pode-se observar essas quedas no gráfico
19:

Gráfico 19: Taxa básica de juros durante o ano de 2006
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Banco Central

Observa-se no gráfico 20 que em contrapartida houve um aumento da inadimplência
em 2006 se comparado com os anos anteriores, no qual houve um maior número de crédito
em atraso, onde se comparado com o inicio do ano houve uma média de aumento de 2,5% no
nível de empresas inadimplentes e uma média de aumento de 7,5% mensal no nível das
famílias inadimplentes até dezembro de 2006.
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Gráfico 20: Taxa de inadimplência para pessoas físicas e jurídicas de 2006 (%)
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Banco Central

Nesse mesmo ano, o Banco Central do Brasil criou algumas medidas em relação ao
crédito, à primeira delas foi a Resolução 3.347 onde se estabelecia novos projetos
relacionados com o setor imobiliário, a que se sobressai é a “aplicação do fator de
multiplicação de 1,5 no cumprimento da exigibilidade relativas às aplicações em imóveis com
valores entre R$ 80 mil e R$ 100 mim” (Bacen, 2006, p. 13).
O governo federal ainda realizou um novo conjunto de medidas que visava “reduzir os
custos dos financiamentos e desonerar as operações destinadas ao setor habitacional, como
também ampliar a oferta de crédito” (Bacen, 2006, p. 13).
Já através da resolução 3.401 o governo tinha como objetivo diminuir os riscos nas
operações de crédito e aumentar a concorrência do sistema financeiro.
Ao longo do ano de 2007 as operações de crédito mantiveram sua trajetória positiva.
Juntamente com a expansão do crédito, houve também a ampliação dos prazos dos
financiamentos, diminuição das taxas ativas e queda na inadimplência. Segundo o relatório de
crédito do Bacen (2007) essa redução da inadimplência pode ter favorecido positivamente o
desenvolvimento do mercado de trabalho, tal como elevação da renda real e do emprego.
Com base na análise de dados do Banco Central, contatou-se que as concessões de
crédito acumuladas para as famílias e empresas aumentaram cerca de R$ 191 bilhões em
relação ao ano anterior, resultando no acumulado de 12 meses um total de R$ 1.620 bilhões.
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Onde, R$ 1.054 bilhões foram concedidos às pessoas jurídicas e R$ 567 bilhões foram
concedidos as famílias.
Em relação à taxa básica de juros, semelhante ao ano de 2006, também apresentou
queda, o que favoreceu também para o aumento do crédito.
As principais medidas que foram adotadas pelo Bacen e pelo Conselho monetário
Nacional, visava aumentar a transparência e a concorrência do mercado de crédito (Bacen,
2007).
Em 2008 o Brasil começou a sentir os impactos da crise sobre os mercados financeiros
domésticos, principalmente depois da quebra do Lehman Brothers. Porém, a economia
brasileira apresentava um contexto de estabilidade do sistema bancário e monetária,
simultaneamente o mercado de crédito doméstico que estava em expansão, também
apresentava estabilidade. Esse cenário foi fundamental para o país combater a crise. Outro
fator que favoreceu a economia brasileira foram às ações adotadas pelo Banco Central, que
visava regularizar a liquidez e compensar a escassez de linhas de crédito internacional. Com
essas medidas, “o Banco Central logrou rapidamente contornar restrições identificadas no
mercado de crédito, de modo que, ao final do ano, as operações de crédito aumentaram 31,1%
em relação ao ano anterior e atingiram cerca de 41,3% do Produto Interno Bruto (PIB)”
(Bacen, 2008).
O governo federal por sua vez, teve como uma de suas estratégias a redução da oferta
de crédito pelos bancos privados, no qual passou a ser sustentada pelos bancos públicos
principalmente nos financiamentos aos setores industrial, agrícola e habitacional. (Dieese,
2014).
A trajetória do crédito foi negativamente afetada devido aos efeitos decorrentes crise
financeira, onde acarretou na redução das fontes externas de financiamento, pela debilitação
do nível de atividade econômica doméstica e também pela deterioração das expectativas dos
agentes econômicos. Além disso, as consequências da crise foram reduzidos na economia
brasileira devido a iniciativas como “o provimento de moeda estrangeira, via leilões
realizados pelo Banco Central, e de liquidez em moeda nacional, por intermédio da liberação
de recursos oriundos dos recolhimentos compulsórios” (Bacen, 2008, p. 13).
Pode-se verificar no gráfico 21, que nessa conjuntura as concessões acumuladas para
as famílias juntamente com as das empresas tiveram um aumento de R$ 184 bilhões entre
2007 e 2008. Essa relação diminuiu se comparado com o aumento que se teve entre
2006/2007. Em relação às operações acumuladas para pessoas físicas houve uma pequena
diminuição, o que foi sustentado pelo aumento das operações feitas a pessoas jurídicas.
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Gráfico 21: Concessões acumuladas para pessoas físicas e jurídicas entre 2006 e 2008
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Banco Central

É possível verificar no gráfico 22, que a inadimplência nesse período teve um pequeno
aumento em relação às concessões feitas as famílias, já para as empresas essa relação
diminuiu um pouco. A inadimplência de ambas as categorias chegou, em dezembro de 2008, a
4,4%.

Gráfico 22: Inadimplência de pessoa física e jurídica no período de 2008
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Banco Central
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Devido ao crescimento do custo médio das operações no contexto do crédito
referencial, isso resultou no aumento das incertezas e da aversão ao risco juntamente com a
elevação do spread bancário, e também da taxa Selic, no qual esta chegou a atingir em
dezembro de 2008 cerca de 13,75.(Bacen, 2008). Essa situação pode ser observada no gráfico
23:

Gráfico 23: Taxa Selic e spread bancário em 2008
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Banco Central

Com o objetivo de suavizar a crise na economia brasileira, o governo implementou
algumas medidas. Primeiramente aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). O governo
ainda decidiu tomar medidas que visava melhorar a liquidez dos bancos e facilitar o acesso ao
crédito. Outra medida foi à redução dos recolhimentos compulsórios e adicionais exigidos
sobre depósitos a vista, a prazo e em caderneta de poupanças, da mesma maneira sobre os
depósitos interfinanceiros de sociedades de arrendamento mercantil. O governo ainda decidiu
aumentar o direcionamento obrigatório de depósitos a vista em operações de crédito rural.
(Bacen, 2008).
Após setembro de 2008 que foi o momento em que a economia real e o mercado
financeiro da economia brasileira mais sentiu os transtornos da crise financeira internacional.
Porém, já em 2009 pode-se dizer que a economia do Brasil já estava se reerguendo. Segundo
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Bacen (2009), houve um aumento de 15,2% no saldo das operações de crédito do Sistema
Financeiro Nacional, esse valor corresponde a quase 45% do PIB. Esse resultado pode ser
atribuído, em grande parte, ao governo federal que tomou iniciativas de ações anticíclicas a
fim de conter a repercussão da crise. Em relação as medidas que foram executadas pelo Banco
Central estas se restringem a estratégias que envolveram principalmente “o provimento de
liquidez, no intuito de restabelecer a funcionalidade dos mercados” (Bacen, 2009, p. 3), assim
em 2009 houve uma expansão de aproximadamente 29,1% do crédito direcionado e também
crescimento da participação dos bancos públicos no total de crédito do Sistema Financeiro
Nacional, que em 2008 atingiu um total de 36,3% e em 2009 passou a somar cerca de 41,5%.
No mesmo ano, o saldo das operações de crédito concedidas tanto para pessoas físicas
quando para pessoas jurídicas totalizou cerca de R$ 1.779 bilhões em 12 meses, no qual
houve uma queda de aproximadamente R$ 25 bilhões em relação ao ano anterior. Onde, as
concessões realizadas para as famílias tiveram um aumento de 8,6% no ano de 2009. Essa
expansão dos empréstimos destinados às pessoas físicas foi devido a evolução das variáveis
do mercado de trabalho juntamente com a queda das taxas de juros e também com os níveis
de inadimplência que se encontravam nesse momento mais estáveis. (Bacen, 2009).
Com relação às concessões acumuladas concedidas para as empresas, após da queda
que sofreu em 2008 devido a crise, alcançou 2,9% no ano seguinte. Segundo o Bacen (2009)
isso reflete os impactos negativos da crise em relação a confiança do setor empresarial, ao
mesmo tempo refletindo as restrições na oferta de crédito bancário de curto prazo à pequenas
e médias empresas, no qual se deparavam com grandes obstáculos para desempenhar seus
compromissos financeiros. Esse desempenho foi encenado no gráfico 24:
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Gráfico 24: Concessões acumuladas concedidas para pessoas físicas e jurídicas
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Banco Central

Assim, “após a superação das dificuldades de liquidez de 2008, os recolhimentos
compulsórios

sobre

depósitos

a

prazo

e

interfinanceiros

de

sociedades

de

arrendamento mercantil foram revistos, de forma a enxugar o excesso de liquidez do
sistema”. (Bacen, 2009).
Após a superação da crise financeira internacional, em 2010, as operações de crédito
da economia brasileira continuaram se expandindo. Segundo o relatório de crédito anual do
Banco Central de 2010, essa expansão do crédito se deu devido principalmente a evolução da
demanda doméstica que foi imotivada pelo dinamismo do mercado de trabalho e pelos
indicadores de confiança dos agentes econômicos. Com relação à taxa de juros das operações
destinadas às pessoas físicas apresentaram trajetória declinante de 2,4% de janeiro a
dezembro, progresso oposto quando observado as operações à pessoas jurídicas que tiveram
um aumento de 1,5% no mesmo período.
Houve também uma queda da inadimplência principalmente em operações que
envolvem pessoas físicas, onde manteve a trajetória declinante desde fevereiro de 2010,
conforme mostra o gráfico 25, atingindo 4,5% no final do ano.
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Gráfico 25: Taxa de inadimplência de pessoas físicas e jurídicas
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Banco Central

Nesse ano, o Banco Central continuou direcionando suas medidas para o processo de
recomposição dos depósitos compulsórios e diminuição dos benefícios concedidos para
regularizar a liquidez bancária que foi atingida pela crise financeira internacional de 2008.
Foram medidas macroprudenciais, que “visaram conter a expansão do crédito em segmentos
específicos, de modo a assegurar o desenvolvimento sustentável do mercado de crédito,
desestimulando contratações com prazos muito dilatados” (Bacen, 2010, p.9).
Pode-se dizer que as medidas implementadas em 2010 se mostraram consistente para o
mercado de crédito em 2011. Nesse sentido, as operações de crédito apresentaram uma leve
expansão, onde as operações de crédito concedidas às famílias e as empresas tiveram um
aumento de R$ 188 bilhões. Sendo que no total de 12 meses, foram concedidos empréstimos a
pessoas físicas R$ 815 bilhões e, as concessões para pessoas jurídicas alcançaram R$ 1.311
bilhões em 12 meses.
A taxa de juros para ambas as categorias se mantiveram estáveis, porém em
contrapartida, a inadimplência apresentou um pequeno aumento nesse período tanto das
famílias quanto das empresas que cresceram cerca de 0,4% e 0,2% no ano respectivamente.
(Bacen, 2011)
Semelhantemente a 2011, o ano seguinte não foi de muitas mudanças no mercado de
crédito brasileiro, no qual mantiveram um ritmo de expansão mais moderado, com uma
diminuição na força da atividade econômica. Segundo o Bacen (2012), devido à flexibilização
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da política monetária nacional, como mostra o gráfico 26, fez com que as taxas de juros
fossem reduzidas a patamares historicamente baixos.

Gráfico 26: Taxa de juros das operações destinadas a pessoas físicas e jurídicas (%), nos anos de 2010 a 2012.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Banco Central

Esses níveis baixos da taxa de juros, colaborou também para que se verificasse uma
tendência favorável tanto do grau de comprometimento de renda das famílias como dos
índices de inadimplência. No qual em relação as famílias esse índice de inadimplência
diminuiu 1,1% no ano, similarmente as empresas também apresentaram uma queda nesse
índice, cerca de 0,3% no mesmo período.
Sobre as concessões acumuladas destinadas tanto para pessoas físicas quanto para
pessoas jurídicas tiveram um acréscimo no ano de 11,5%. Sendo que as concessões para as
famílias aumentou 15,5% no ano e as operações destinadas as empresas também apresentaram
um saldo de 7,8%. Esse aumento gradativo é apresentado no gráfico 27:
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Gráfico 27: Concessões acumuladas concedidas para pessoas físicas e jurídicas (bilhões) durante 2010 a 2012.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Banco Central

Em contrapartida, em 2013 houve um menos ritmo de expansão que foi causado pelo
aumento da taxa básica de juros no segundo trimestre, resultando numa diminuição de
empréstimos voltados ao consumo.
Notou-se que nesse ano, houve um aumento das taxas de juros do mercado de crédito,
e como é apresentado no gráfico 28, houve também queda no índice de inadimplência onde
após atingir seu auge em meados de 2012, indicador iniciou trajetória de queda e alcançou, no
final de 2013, o menor valor da série histórica.

50

Gráfico 28: Índice de inadimplência de pessoas físicas e jurídicas (%) de 2010 a 2013.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Banco Central

Nesse contexto, as concessões acumuladas feitas as famílias e as empresas somaram
R$ 3.592 bilhões em 12 meses. Em 2013 as concessões acumuladas de crédito para pessoas
físicas e jurídicas se expandiu 5,5%. Onde, os estoques de crédito destinados às famílias e as
empresas somaram, respectivamente R$ 1.783 e R$ 1.809 bilhões.
No ano seguinte, esse cenário continuou praticamente o mesmo, com as operações de
crédito ainda em expansão. E pela primeira vez desde 2006, como mostra o gráfico 29, as
operações acumuladas de crédito para as famílias excederam o somatório das operações
acumuladas de crédito pelas empresas, onde alcançaram, no acumulado de 12 meses, um total
de R$ 1.974 bilhões, e as concessões acumuladas para as empresas somaram cerca de R$
1.651 bilhões.

Gráfico 29: Concessões acumuladas concedidas para pessoas físicas e jurídicas (bilhões) entre 2006 a 2014 .
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Banco Central

O nível de inadimplência de pessoas físicas diminuiu 0,7% de dezembro de 2013 a
dezembro de 2014. Em sentido oposto, a inadimplência das empresas teve um pequeno
aumento nesse período, ao redor de 0,1% apenas.
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Outra variável que apresentou uma ampliação, como mostra o gráfico 30, foi a taxa
básica de juros onde em dezembro de 2013 estava em R$ 10 e já em dezembro de 2014 foi
para R$ 11,70.

Gráfico 30: Variação da Selic entre 2013 e 2014
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Banco Central

3.2 Evolução do PIB brasileiro - 2006 a 2014

O PIB (produto interno bruto) é uma das variáveis mais importantes da economia e é
também uma das mais utilizadas pois representa o somatório, em valores monetários, de todos
os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região, no qual se enquadram
países, estados ou cidades, e tem por objetivo quantificar a atividade econômica dessas
regiões.
Em 2006, segundo dados do IBGE, o PIB brasileiro cresceu 0,8% em relação ao ano
anterior, alcançando um crescimento de 4%. Em valores correntes esse resultado alcançou
cerca de R$ 2.369 trilhões.
Já em 2007, a partir de dados do IBGE, foi possível verificar que esse valor cresceu ao
redor de 2,1% em relação a 2006 e o PIB alcançou seus 6,1% que em valores correntes foi de
R$ 2.661 trilhões.
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Da mesma forma, em 2008 o PIB atingiu 5,2%, nesse período porém houve uma
redução em relação ao ano anterior de 0,9%. (IBGE, 2008).
Observa-se no gráfico 31 que o principal setor que contribuiu para esse aumento do
PIB, entre 2006 a 2008, foi o setor de serviços que atingiu entre 2006, 2007 e 2008 cerca de
56,46%, 57,29% e 56,31% respectivamente, outro setor que também teve um percentual
significativo no PIB, é o da industria contando com 24,69% no primeiro ano, 23,91% no ano
seguinte e 23,74% em 2008.

Gráfico 31: Participação dos setores da economia no PIB entre 2006 a 2008
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IBGE

A região que mais contribuiu para os setores de serviços, indústria, e agropecuário foi
a região sudeste seguido da região sul.
No setor de serviços, em 2006, a região sudeste foi a que mais contribuiu apresentando
55,98% seguida da região sul com cerca de 15,55%, já a região norte conta com um
percentual bem inferior atingindo seus 4,63%, como pode-se observar no gráfico 32:
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Gráfico 32: Participação por região do setor serviços em 2006
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IBGE

Na tabela 1, pode-se observar que no ano de 2009 o PIB apresentou um resultado
inferiores em relação aos outros anos, onde nos três primeiros trimestres mostrou valores
negativos, somando no total um decréscimo de – 0,2%, apenas no quarto trimestre que o
desempenho do PIB se recuperou, mas não foi suficiente para suprir os valores negativos dos
trimestres anteriores. Assim, comparado esse resultado ao ano de 2008 houve uma queda de
5,4%, foram uns dos piores resultados do PIB do Brasil no período analisado.

Ano/trimestre

Desempenho do PIB

2009/T1

-2,6

2009/T2

-2,3

2009/T3

-1,3

2009/T4

+5,3

Tabela 1: Desempenho do PIB por trimestres em 2009
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Bacen
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Esse resultado negativo pode-se dizer que foi em consequência da crise financeira
internacional de 2008, que após a quebra do banco estadunidense Lehman Brothers se
intensificou e alcançou a economia brasileira.
A respeito do desenvolvimento do PIB em 2010, este chegou a crescer 7,5% em
relação a 2009. Essa expansão foi bastante favorável para a economia brasileira, no qual
segundo o IBGE (2011) foi considerada a maior taxa de crescimento dos últimos 24 anos. A
elevação da taxa de crescimento do PIB foi influenciada pela forte demanda interna e pelo
decréscimo do desempenho econômico do ano anterior. O setor de serviços nesse ano,
alcançou 57,03% ou cerca de R$ 2.150 bilhões. E, a indústria somou R$ 906 bilhões ao redor
de 24,03%.
Em 2011 o desenvolvimento do PIB voltou a cair. Comparando com 2010 o PIB
sofreu uma queda de 3,7%, alcançando nesse ano uma taxa de crescimento de 3,9%. Segundo
IBGE (2011) essa diminuição do funcionamento do PIB pode ser atrelado à política contra a
inflação, que foi adotada pelo Banco Central e, acabou expandindo as taxas básicas de juros
tendo como consequência o desestímulo para o consumo. Dessa forma, o PIB em 2011
apresentou um resultado abaixo da potencialidade da economia brasileira (IBGE, 2011).
Em relação ao desempenho dos principais setores da economia analisando os anos de
2009, 2010 e 2011, pode-se observar no gráfico 33, assim como nos anos anteriores não
houve grandes alterações já que as taxas de mantiveram estáveis.
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Gráfico 33: Participação dos setores da economia no PIB entre 2009 a 2011
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IBGE

No ano seguinte o desempenho do PIB continuou em trajetória declinante onde
cresceu 1,8% em 2012, cerca de 2,1% a menos do que no ano precedente.
Segundo o IBGE (2012), o desempenho pelo lado da oferta apresentou, no setor de
serviços uma expansão de 1,7%, em contrapartida a agropecuária e a indústria demonstrou
quedas de 2,3% e 0,8% respectivamente. Pelo lado da demanda, houve queda no consumo das
famílias.
O governo afim de estimular o crescimento do PIB, executou algumas medidas como a
redução da taxa básica de juros, diminuição de impostos como o IPI (Imposto sobre produtos
industrializados) para alguns setores da economia no qual se incluíram os eletrodomésticos,
automóveis e materiais de construção. (IBGE, 2012).
Porém, mesmo com o governo adotando tais medidas para acelerar a economia, o PIB
ainda apresentou um baixo crescimento nesse ano.
A economia brasileira cresceu 2,7% em 2013, isto é, a soma dos recursos que o Brasil
produziu nesse ano alcançou R$ 5,158 trilhões, assim o PIB se expandiu cerca de 0,9% a
mais, do que em 2012.
Em relação aos setores, houve um crescimento de 7,0% na agropecuária, em seguida
houve aumento de 2,0% no setor de serviços e 1,3% da indústria. Em 2012, o baixo
desempenho do PIB (1,8%), havia sido assegurado principalmente pelo desempenho positivo
do setor de serviços, no qual foi o único que apresentou resultados positivos naquele ano.
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O desempenho positivo da agricultura se deu pelo aumento de 24,3% da produção de
soja, de 10% na produção de cana de açúcar, de 13% na de milho e de 30,4% na de trigo. Já a
expansão da industria foi puxado em torno de 2,9% pela atividade de eletricidade e gás, água,
esgoto e limpeza urbana. Em relação ao desempenho do setor de serviços, este foi
impulsionado pelo maior avanço no setor de informação, seguido por transporte,
armazenagem e correio juntamente com o comércio, apresentando taxas de crescimento de
5,3%, 2,9% e 2,5%, respectivamente. Do mesmo modo, pelo lado da demanda, o consumo das
famílias, que sempre alavancou o crescimento da economia brasileira, apresentou um
percentual positivo cerca de 2,3%, porém, esse aumento foi menos intenso se comparado com
anos anteriores. O fator que contribuiu para esse aumento, foi a expansão da quantidade
salarial e também pela ampliação do saldo de operações de crédito com recursos livre para
pessoas físicas. (IBGE, 2013).
Como é apresentado no gráfico 34, em 2014 o desempenho do PIB apresentou um
crescimento de apenas 0,1% e foi considerado o pior resultado desde 2009 quando o PIB
apresentou uma retração de - 0,2%.

Gráfico 34: Desempenho do PIB trimestral entre 2006 e 2014
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Bacen.

Analisando o desempenho dos setores, houve uma queda em relação ao ano anterior,
onde a agricultura apresentou um crescimento de apenas 0,4 e os serviços cerca de 0,7%, já o
setor industrial apresentou uma retração de -1,2%. Esse declínio nos setores ocorreu devido a
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diversos fatores como também na perda de produtividade e na retração do desempenho nesse
âmbito.
O consumo das famílias também decaiu em relação ao ano anterior, no qual cresceu
apenas 0,9% pois em 2014, diferentemente de 2013, o crédito com recursos livres para as
pessoas físicas não se expandiu, afetando assim o consumo das famílias. (IBGE, 2014).

3.3 Relação crédito e PIB na economia brasileira

Em consequência do maior volume de crédito disponível na economia é possível que
haja um impulso no crescimento do país através do consumo e do investimento.
Com uma maior quantidade de crédito destinada ao consumo das famílias, tenderá a
aumentar o poder de compra das pessoas e assim ocasionar um impacto positivo sobre o
crescimento econômico. Do mesmo modo, ocorrerá também, devido ao maior volume de
crédito, uma elevação na oferta de produtos. Esta por sua vez, é estimulada além do aumento
do consumo, também pelo aumento nos investimentos e assim estimulará o crescimento do
país. (Oliveira, 2013?).
Desse modo, o poder que o sistema financeiro exerce em promover crescimento
econômico é de grande relevância pois os bancos possuem um papel importante como
transmissor da política monetária na capacidade que estes têm de direcionar o volume de
crédito na economia contribuindo para novos investimentos que por sua vez resultam no
aumento do estimulo na atividade econômica.
Segundo Oliveira (2013?, p. 4):
A importância do mercado de crédito no crescimento econômico está ligada
diretamente às necessidades que as pessoas físicas e jurídicas têm a curto e médio
prazo. Para pessoas físicas esse mercado atua na concessão de crédito
disponibilizando então um poder de compra maior, e é através desse mercado que as
pessoas conseguem créditos para a aquisição de bens e serviços.

Essa importância que o mercado de crédito exerce na economia é devido ao fato de
que o crédito é essencial para o financiamento do consumo das famílias e do investimento dos
setores produtivos. Um dos motivos para a economia brasileira ter se expandido foi em
virtude da ampliação do mercado de crédito, no qual pode-se observar no gráfico 35, onde em
dezembro de 2006 a relação crédito/PIB era de 30,7%, passando a 55,8% em fevereiro de
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2014. Essa relação apresentou, nos anos analisados, uma trajetória ascendente com ganhos
percentuais de aproximadamente 2,8% ao ano.

Gráfico 35: Relação do crédito n PIB (%) entre 2006 a 2014
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Bacen.

Apesar da baixa participação total do crédito em relação ao PIB, um aumento no
produto interno bruto do país pode ser consequente de uma elevação no mercado de crédito
brasileiro, isto é, a expansão no crédito favorece o desenvolvimento econômico e, essa relação
vem crescendo nos últimos anos. (Galeano, 2012)
Segundo Melo (2009) o crédito é uma variável de grande importância para o sistema
econômico visto que faz parte das contas de consumo e de investimentos dos indivíduos
possibilitando agilidade nas transações e expansão da economia, quando administrado de
forma eficiente. O autor ainda afirma que “desde Schumpeter os bancos são reconhecidos
como instituições responsáveis pela indução da inovação tecnológica através da atividade de
intermediação bancária” (MELO, 2009, p. 18).
Quando há um choque de liquidez consequentemente atinge negativamente os bancos
na capacidade que estes têm de emprestar recursos financeiros, como resultado eles são
aconselhados a restringir os requisitos para a concessão de crédito, ou seja, são induzidos a
serem mais seletivos em relação aos indivíduos que solicitam crédito, com isso os bancos
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podem restaurar os níveis de recursos. O crédito que é disponibilizado pelos bancos é
concentrado basicamente para consumo via empréstimos às famílias e para investimentos via
empréstimos às empresas. Assim, quando há choques e ocorre uma queda na disponibilidade
de crédito, isso resulta no impacto direto no consumo e no investimento. (Oliveira, 2013).
Porém, não se pode resolve o problema de baixo crescimento do país pelo aumento da
expansão do crédito, pois é preciso considerar outros fatores como o nível da taxa de juros e a
inadimplências, pois se ocorre um aumento muito grande da inadimplência ocorrerá uma
queda no crescimento do país.
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4 METODOLOGIA

O estudo pretende investigar qual é o efeito no mercado de crédito diante da crise
financeira internacional de 2008, bem como o efeito no crescimento econômico do Brasil
quando ocorrem tal alterações no mercado de crédito brasileiro. O modelo econométrico para
tal fim, é baseado no modelo de Melo (2009), no qual possui uma elaboração de modelos
VAR/VEC e utiliza-se variáveis como o Crédito, Produto Interno Bruto (PIB), Taxa de juros
doméstica (Selic) e a Taxa de câmbio, pois segundo o autor influenciam na determinação do
volume de crédito na economia.
Assim a presente pesquisa partirá dos modelos estruturados da seguinte forma:
O primeiro modelo (1) busca verificar a relação do PIB com as demais variáveis entre
o período de 2006 a 2014.
Pib it = B1Credito it + B2Selic it + B3Cambio it + єit

(1)

Onde a variável Pib representa o Produto Interno Bruto do Brasil entre os anos
de 2006 a 2014; a variável crédito apresenta as concessões acumuladas tanto para pessoas
físicas como também para pessoas jurídicas entre 2006 a 2014; a variável Selic, é a taxa
básica de juros e, a variável Cambio representa a taxa de câmbio do período final entre 2006 e
2014, e variável є representa o termo de erro.

O segundo modelo (2) tem por objetivo investigar essa relação no período pré-crise,
ou seja, nos anos de 2006 e 2007.

Pibprecrise it = B1Creditoprecrise it + B2Selicprecrise it +
B3Cambioprecrise it + єi

(2)

A variável Pibprecrise representa o Produto Interno Bruto do Brasil antes da
crise, ou seja, entre 2006 e 2007; a variável créditoprecrise apresenta as concessões
acumuladas tanto para pessoas físicas como também para pessoas jurídicas entre 2006 e 2007;
a variável Selicprecrise, é a taxa básica de juros e, a variável Cambioprecrise representa a taxa
de câmbio do período final entre 2006 e 2007, e variável є representa o termo de erro.
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O terceiro modelo (3), procura captar como se deu a relação das variáveis com o PIB,
durante o período da crise, entre 2008 e 2009.
Pibcrise it = B1Creditocrise it + B2Seliccrise it + B3Cambiocrise it + єi
(3)
A variável Pibcrise representa o Produto Interno Bruto do Brasil durante a crise
financeira, isto é, entre 2008 e 2009; a variável créditocrise apresenta as concessões
acumuladas tanto para pessoas físicas como também para pessoas jurídicas entre 2008 e 2009;
a variável Seliccrise, é a taxa básica de juros no mesmo período e, a variável Cambiocrise
representa a taxa de câmbio do período final entre 2008 e 2009 e a variável є representa o
termo de erro.

O quarto (4) e ultimo modelo busca examinar essa relação pós crise de 2008,
englobando os anos de 2010 a 2014.

Pibposcrise it = B1Creditoposcrise it + B2Selicposcrise

it

+ B3Cambioposcrise it + єi

(4)

Em que, a variável Pibposcrise representa o Produto Interno Bruto do Brasil depois da
crise entre 2010 a 2014; a variável créditoposcrise apresenta as concessões acumuladas tanto
para pessoas físicas como também para pessoas jurídicas entre 2010 e 2014; a variável
Selicposcrise, é a taxa básica de juros e, a variável Cambioposcrise representa a taxa de
câmbio do período final entre 2010 a 2014, por fim a variável є representa o termo de erro.

4.1 Fonte dos Dados

Para a execução dessa pesquisa os dados serão classificados como séries temporais
onde pode ser entendido como “um conjunto de observações dos valores que uma variável
assume em diferentes momentos do tempo” (GUJARATI, 2011, p. 45), e será do tipo
secundário, ou seja, a base de dados foram retiradas do Banco Central do Brasil e do IBGE no
período de 2006 a 2014.
Os dados se resumem no PIB, taxa selic, taxa de câmbio, crédito destinado às famílias
e as empresas e crédito total. Todos os dados foram deflacionados pelo índice IGP-DI, tendo
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como ano base dezembro de 2014, no qual faz-se a correção monetária com o propósito de
minimizar ou até mesmo neutralizar as distorções causadas pela inflação na economia.
Por fim, a análise destes dados será do tipo quantitativo, pois os dados serão
observados e analisados, buscando captar se ocorreram alterações.

4.2 Principais testes a serem realizados

Os testes deste estudo vão ser realizados no Software Stata 10, no qual serão
executados cinco principais, e serão explicados na sessão 5 que se refere a análise de
resultados.
i) Teste vif5 para verificar a presença de multicolinearidade;
ii) Teste White para verificar presença de heterocedasticidade;
iii) Teste Dickey-Fuller Aumentado para verificar a presença de autocorrelação;
iv) Teste de causalidade de Granger, onde procura determinar o sentido causal entre as
variáveis;
v) Regressões a fim de verificar a relação das variáveis.

5

Fator de inflação da variância
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS

Nesse capítulo serão analisados os resultados obtidos no estudo com base no programa
software Stata 10. No qual, será verificado se há problemas de estimação no modelo, como
também irá ser realizado testes de causalidade e algumas regressões para verificar a relação
das variáveis com o PIB no período pré-crise, durante a crise, e pós-crise.

5.1 Testes de estimação
5.1.1 Análise sobre multicolinearidade
A multicolinearidade significa “uma relação linear “perfeita” ou exata entre algumas
ou todas as variáveis explanatórias (os X) do modelo de regressão” (GUJARATI, 2011, p.
330), ou seja, as variáveis explanatórias seriam altamente colineares.
Os efeitos que a multicolinearidade traz em uma regressão, é porque pode aumentar a
variância dos coeficientes de regressão tornando-os instáveis e difíceis de interpretar.
(GUJARATI, 2011)
Para sanar esse problema são utilizados diversos testes. O estudo destaca dois deles: i)
um teste informal e ii) um teste formal.
No primeiro caso, se faz a regressão com todas as variáveis do modelo, afim de
verificar se o coeficiente de determinação (R²) é alto ou não, onde um coeficiente de
determinação considerado elevado seria superior a 0,9. Se isso ocorrer juntamente com
poucas razões t significativas (P> |t| = < 0,05) será um sinal de presença de
multicolinearidade.
Podemos verificar, observando as figuras 1, 2, 3 e 4 que isso não ocorreu em nenhuma
das regressões.
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Figura 1: Regressão PIB entre 2006-2014

Fonte

SS

dF

MS

Modelo

1,62E+11

3

5,39E+14

Resíduo

3,55E+14

104

341331238

Total

1,97E+15

107

1,84E+13

PIB

Coeficiente Erro-padrão

Número de observações = 108
F( 3, 104) = 157.85
Prob > F = 0,0000
R² = 0,8199
Adj R² = 0,8147
Raiz MSE = 18475

t

P>|t|

[95% intervalo de confiança]

credito

322,1264

50,98928

6,32

0,000

221,0128

423,2401

selic

-2067,305

780,3631

-2,65

0,000

-3614,794

- 519,8154

-35907

6119,487

-5,87

0,000

-48042,17

- 23771,83

434656,1

19015,16

22,86

0,000

396948,3

472363,8

cambio
_constante

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

Figura 2: Regressão PIB pré-crise entre 2006 e 2007

Fonte

SS

dF

MS

Modelo
Residuo

8,27E+09
1,27E+09

3
20

2,76E+09
63430736,8

Total

9,54E+09

23

414898546

PIBprecrise

Número de observações = 24
F( 3, 20) = 43,48
Prob > F = 0,0000
R² = 0,8671
Adj R² = 0,8471
Raiz MSE = 7964,3

Coeficiente

Erro-padrão

t

P>|t|

creditoprécrise

607,8393

136,5708

4,45

0,000

322,9575

selicprecrise

-3588,472

756,0438

-4,75

0,000

-5165,552

-2011,393

cambioprecrise

8076,25

8658,098

0,93

0,362

-9984,226

26136,73

_constante

264052,6

44121,8

5,98

0,000

172016,1

356089

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

[95% intervalo de confiança]
892,721
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Figura 3: Regressão PIB durante a crise entre 2008 e 2009

Fonte
Modelo
Residuo
Total

SS
9,40E+09
6,11E+09
1,55E+10

PIBcrise

dF
3
20
23

MS

Número de observações = 24
F( 3, 20) = 10,26
Prob > F = 0,0003
R² = 0,6060
Adj R² = 0,5470
Raiz MSE = 17476

3,13E+09
305402936
674111549

Coeficiente Erro-padrão

t

P>|t|

[95% intervalo de confiança]

creditocrise

639,2402

309,8907

2,06

0,052

-7,180539

1285,661

seliccrise

-5485,030

1541,84

-3,56

0,002

-8701,251

-2268,808

cambiocrise
_constante

-13511,65
353509,5

13337,25
88315,64

-1,01
4,00

0,323
0,001

-41332,66
169286,3

14309,36
537732,7

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

Figura 4: Regressão PIB pós-crise entre 2010 a 2014

Fonte

SS

dF

MS

Modelo
Residuo

1,01E+10
1,09E+10

3
56

3,38E+09
195519772

Total

2,11E+10

59

357541267

PIBposcrise

Coeficiente Erro-padrão

Número de observações =60
F( 3, 20) = 17,30
Prob > F = 0,0000
R² = 0,4810
Adj R² = 0,4532
Raiz MSE = 13983

t

P>|t|

[95% intervalo de confiança]

creditoposcrise

355,0751

56,68649

6,26

0,000

241,5184

468,6318

selicposcrise

5077,168

1300,233

3,9

0,000

2472,488

7681,848

cambioposcrise
_constante

16299,43
229799

11305,72
37730,08

1,44
6,09

0,155
0,000

-6348,648
154216,6

38947,51
305381,5

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.
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Para certificar a ausência de multicolinearidade utiliza-se, após feita a regressão, o
teste VIF, onde mede o quanto a variância dos coeficientes de regressão estimados está
inflada em comparação a quando as variáveis independentes não são relacionadas linearmente
(Gujarati, 2011). A interpretação que se dá é que “se VIF de uma variável for maior que 10, o
que acontece quando R² é maior que 0,9, diz-se que esta variável é altamente colinear”
(MELO et al, 2010, p. 8), é aconselhável verificar também a estatística TOL (1/VIF) pois
quanto mais próximo de 1, menores são as chances de ter multicolinearidade, porém quando
mais próximo de 0, maior é o indicio desse problema. Como observa-se nas figuras 5, 6, 7 e 8,
que a partir do teste foi comprovada a ausência da multicolinearidade.

Figura 5: Teste Estat Vif para PIB entre 2006-2014

Variável

VIF

1/VIF

selic

4,68

0,213683

cambio

2,79

0,358332

credito
média VIF

2,28
3,25

0,438293

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10

Figura 6: Teste Estat Vif para PIB pré-crise entre 2006 e 2007

Variável

VIF

1/VIF

selicprecrise

2,87

0,348878

cambioprecrise

2,89

0,346534

creditoprecrise
média VIF

1,79
2,51

0,559185

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10

Figura 7: Teste Estat Vif para PIB durante a crise entre 2008 e 2009
Variável

VIF

1/VIF

seliccrise

1,12

0,890338

cambiocrise

1,49

0,673253

creditocrise
média VIF

1,36
1,32

0,734303

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10
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Figura 8: Teste Estat Vif para PIB pós-crise entre 2010 a 2014

Variável

VIF

1/VIF

selicposcrise

2,47

0,405288

cambioposcrise

1,34

0,744767

creditoposcrise
média VIF

2,49
2,10

0,401682

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10

5.1.2 Análise sobre heterocedasticidade

Outro problema de estimação é o da heterocedasticidade que ocorre quando as
variâncias dos erros não são constantes, ou seja, não possuem variância mínima, deste modo
os estimadores deixam de ser eficientes. E, se forem feitos testes mesmo sabendo do problema
da heterocedasticidade, os resultados encontrados poderão ser equivocados (Gujarati, 2010).
O teste que este estudo utiliza para a detecção da heterocedasticidade é o teste White,
onde a hipótese nula é a presença de homocedassticidades e a hipótese alternativa é a presença
de heterocedasticidade. Este teste apresenta a estatística do qui-quadrado que, utilizando um
nível de significância de 95%, for menor que 0,05 rejeita-se a hipótese nula e, portanto, há
presença de heterocedasticidade e não de homocedasticidade.
Pode-se verificar na figura 9 que todas as estatística do qui-quadrado, considerando
um nível de confiança de 95%, foram maiores de 0,05, aceitando assim a hipótese nula de que
há homocedasticidade.

Figura 9: Teste White para todas as regressões

Teste White
PIB

Estatística do teste White: 14,17993

Chi-sq (9) P-value = 0,1161

PIBprecrise

Estatística do teste White: 6,753814

Chi-sq (9) P-value = 0.6627

Estatística do teste White: 13,67246

Chi-sq (9) P-value = 0,1345

Estatística do teste White: 8,829594

Chi-sq (9) P-value = 0.4532

PIBcrise
PIBposcrise

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10

68

5.1.3 Análise sobre autocorrelação

A autocorrelação é outro problema que é analisado no estudo, no qual segundo
Gujarati (2011, p. 416) “a autocorrelação pode ser definida como correlação entre integrantes
de séries e observações ordenadas no tempo [como as séries temporais] ou no espaço [como
nos dados de corte transversal]”. Se há presença de autocorrelação e consequentemente de
raiz unitária, os estimadores perdem a eficiência e assim, os testes t, F e χ² não podem ser
aplicados adequadamente.
Para detectar esse problema, o estudo de baseia nos testes gráficos e na análise de
figuras que são geradas a partir de comandos no Software Stata 10.
Através de uma análise gráfica, pode-se verificar a presença ou não da autocorrelação.
A interpretação que se dá é que, como é mostrado nos gráficos nos apêndices A, B, C e D, se
o gráfico apresentar pontos fora da área hachurada isso significa que terá presença de
autocorrelação. Observa-se na análise gráfica que apenas a variável creditoprecrise não possui
essa característica, em geral todas as outras variáveis apresentam autocorrelação, isto é, todas
as variáveis se distanciam da média de longo prazo.
Esse primeiro teste é apenas um teste informal, outro método mais formal para
detectar a autocorrelação que o estudo se baseia é pelo teste Dickey-Fuller Aumentado, onde a
hipótese nula representa a presença de autocorrelação e a série é não estacionária e portanto
possui raiz unitária, e a hipótese alternativa representa ausência dela, tornando a série
estacionária (Gujarati, 2011).
O output apresenta o valor calculado e os valores críticos, com relação aos níveis de
significância. Se o valor calculado for menor que os valores críticos em um dos níveis de
significância (1%, 5% e 10%) aceita-se a hipótese nula de que há presença de autocorrelação
e portanto a série é não estacionária e há existência de raiz unitária.
Assim, os resultados para o teste Dickey-Fuller Aumentado (Apêndice E) para as
variáveis Pib, credito, selic e cambio foram que apenas a variável PIB não apresenta
autocorrelação, ou seja, a série é estacionária no tempo. Em contrapartida, como é mostrado
na tabela 2, as variáveis selic, câmbio e crédito apresentam presença de autocorrelação e a não
estacionaridade.

69

Variável

Ordem de

Número de

Especificação

Significância

integração

defasagens

PIB

I (0)

1

série estacionária

1% 5% e 10%

Crédito

I(0)

3

série não estacionária

1% 5% e 10%

Selic

I(0)

2

serie não estacionária

1% 5% e 10%

Câmbio

I(0)

1

serie não estacionária

1% 5% e 10%

Tabela 2: Teste de estacionaridade Dickey-Fuller Aumentado
Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

Em relação às variáveis pibprecrise, creditoprecrise e cambioprecise, todas apresentam
o problema da autocorrelação, apenas a variável selicprecrise que não apresenta raiz unitária,
com 5% e 10% de níveis significância. O resultado é apresentado resumidamente da tabela 3
(para mais informações ver apêndice F).

Variável

Ordem de

Número de

Especificação

Significância

integração

Defasagens

PIBprecrise

I (0)

1

série não estacionária

5%

Créditoprec

I (0)

2

série não estacionária

5%

I (0)

3

série estacionária

5% 10%

I (0)

3

série não estacionária

5%

rise
Selicprecris
e
Câmbioprec
rise
Tabela 3: Teste de estacionaridade Dickey-Fuller Aumentado
Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

Tratando das variáveis durante o período da crise, a variável pibcrise, creditocrise e
cambiocise, todas possuem autocorrelação, e apenas a variável seliccriseque não possui essa
característica com nível de significância de 10%. O resultado é apresentado resumidamente da
tabela 4, para mais informações ver apêndice G.
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Variável

Ordem de

Número de

integração

Defasagens

I (0)

1

PIBcrise

Especificação

Significância

série não estacionária

1% 5% e
10%

creditocrise

I (0)

4

série não estacionária

1% 5% e
10%

seliccrise

I (0)

3

série estacionária

10%

cambiocrise

I (0)

2

série não estacionária

1% 5% e
10%

Tabela 4: Teste de estacionaridade Dickey-Fuller Aumentado
Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

Já as variáveis pós-crise, apenas a variável pibposcrise que apresenta ausencia de raiz
unitária, as outras variáveis todas possuem presença dela. O resultado é apresentado na tabela
5, para mais esclarecimentos verificar apêndice H.

Variável

Ordem de

Número de

Especificação

Significância

integração

Defasagens

PIBposcrise

I (0)

2

série estacionária

1% 5% e 10%

Creditoposcrise

I (0)

2

série não estacionária

1% 5% e 10%

selicposcrise

I (0)

3

série não estacionária

1% 5% e 10%

cambioposcrise

I (0)

1

série não estacionária

1% 5% e 10%

Tabela 5: Teste de estacionaridade Dickey-Fuller Aumentado
Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

Como a maioria das variáveis apresenta autocorrelação, uma forma de corrigi-las é
através da diferenciação das variáveis. Depois da primeira diferença, faz-se os testes
novamente para analisar se não há mais presença da autocorrelação, se esta ainda persistir, é
recomendado que se faça a segunda diferenciação.
Dessa forma, como grande parte das variáveis apresentam presença de autocorrelação,
foi feito a 1ª diferença para essas variáveis, e analisar os resultados através do teste Dickey-
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Fuller Aumentado no qual pode-se observar nas tabelas 6, 7, 8 e 9 que o problema da
autocorrelação foi resolvido em apenas algumas delas.
Na tabela 6 pode-se verificar que o problema da autocorelação foi sanado em todas as
variáveis nos níveis de significância de 1%, 5% e 10%. (Apêndice E)

Série

Ordem de

Número de

Especificação

Significância

integração

Defasagens

Crédito

I (1)

2

série é estacionária

1% 5% e 10%

Selic

I (1)

3

serie é estacionária

1% 5% e 10%

Câmbi

I (1)

0

serie é estacionária

1% 5% e 10%

o
Tabela 6: Teste de estacionaridade Dickey-Fuller Aumentado com 1ª diferenças das variáveis
Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

Na tabela 7, verifica-se que a primeira diferença foi eficiente apenas para a variável
Câmbioprecrise nos três níveis de significância, já em relação às séries PIBprecrise foi
necessária fazer a segunda diferenciação e já na variável Créditoprecrise se fez a terceira
diferenciação para poder tornar a série estacionária.(Apêndice F).

Variável

Ordem de

Número de

Especificação

Significânci

integração

Defasagens

PIBprecrise

I (2)

4

série é estacionária

10%

Créditoprecrise

I (3)

4

série é estacionária

10%

Câmbioprecrise

I (1)

1

série é estacionária

1% 5% 10%

a

Tabela 7: Teste de estacionaridade Dickey-Fuller Aumentado com 1ª diferenças das veriáveis
Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

Na tabela 8, com 5% e 10% de níveis de significância apenas na variável pibcrise que
foi corrigida o problema da autocorrelação. Já as variáveis creditocrise, cambiocrise, o
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problema referente à estacionaridade foi corrigido em ambas com a segunda diferença a um
nível de significância de 1%, 5% e 10% (Apêndice G).

Variável

Ordem de

Número de

Especificação

Significância

integração

Defasagens

PIBcrise

I (1)

1

série é estacionária

5% 10%

creditocrise

I (2)

2

série é estacionária

1% 5% 10%

cambiocrise

I (2)

0

série é estacionária

1% 5% 10%

Tabela 8: Teste de estacionaridade Dickey-Fuller Aumentado com 1ª diferenças das veriáveis
Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

Por sua vez na tabela 9, nas variáveis creditoposcrise e cambioposcrise conseguiu-se
reparar o problema da autocorrelação, ambas com níveis de significância de 1%, 5% e 10%.
Com relação a variável selicposcrise, foi necessário fazer a segunda diferença e assim sanar o
problema da autocorrelação. (Apêndice H).

Variável

Ordem de

Número de

Especificação

Significânci

integração

Defasagens

Creditoposcrise

I (1)

1

série é estacionária

1% 5% 10%

selicposcrise

I (2)

1

série é estacionária

1% 5% 10%

cambioposcrise

I (1)

0

série é estacionária

1% 5% 10%

a

Tabela 9: Teste de estacionaridade Dickey-Fuller Aumentado com 1ª diferença das variáveis
Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.
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5.2 Teste de causalidade

O teste de causalidade de Granger mostra se uma variável promove efeitos
significativos em outra variável. A hipótese nula desse teste é não há causalidade de Granger
entre as variáveis do modelo (H0: não causa) e a hipótese alternativa é de que causa feito (H1:
causa), assim, se as probabilidades do chi-quadrado forem menores que 0,05 com um nível de
significância de 95% (Prob > chi2), rejeita-se a hipótese nula e, portanto, há relação das
variáveis (Gujarati, 2011).
Como é posto na figura 10, no primeiro quadrante as variáveis causam o PIB
conjuntamente com um nível de significância de 5%, outra variável que possui forte relação
com o PIB é a taxa de câmbio, pois segundo Melo (2009) esta atinge a balança comercial, já
que uma valorização do Dólar em relação à moeda brasileira tem como consequência a
expansão do saldo da balança comercial.
No segundo quadrante , constatou-se que nenhuma das variáveis tem relação direta
com a taxa Selic.
Analisando o 3º quadrante é possível afirmar que a taxa Selic tem uma forte relação
com a taxa de câmbio, com 5% de nível de significância. Com um nível de significância de
10% todas as variáveis conjuntamente tem relação com a taxa de câmbio.
Com relação ao 4º quadrante, pode-se verificar que tanto o PIB quanto a taxa de
câmbio possuem forte relação, com um nível de significância de 5%, com o crédito destinado
a pessoas jurídicas. Também há causalidade entre as variáveis conjuntamente e o crédito para
pessoas jurídicas.
Com um nível de significância de 10%, a série crédito para pessoas físicas possui
causalidade com o PIB, já que se ocorre um aumento na participação do crédito as famílias
em relação ao PIB, tem como consequência o estimulo ao consumo e a produção.
No 6º e último quadrante, constatou-se que o PIB causa o crédito total ou seja, o
crédito destinado tanto às famílias quanto as empresas, com 10% de nível de significância.
Outra variável que possui forte relação com o crédito total é a taxa de câmbio, onde segundo
Melo (2009) pode-se afirmar que esta relação relata as decisões feitas pelas instituições
financeiras.
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Equação
pib
pib
pib
pib
pib
pib
selic
selic
selic
selic
selic
selic
cambio
cambio
cambio
cambio
cambio
cambio
creditoPJ
creditoPJ
creditoPJ
creditoPJ
creditoPJ
creditoPJ
creditoPF
creditoPF
creditoPF
creditoPF
creditoPF
creditoPF
creditoT
creditoT
creditoT
creditoT
creditoT
creditoT

Excluindo
selic
cambio
creditoPJ
creditoPF
creditoT
conjuntamente
pib
cambio
creditoPJ
creditoPF
creditoT
conjuntamente
pib
selic
creditoPJ
creditoPF
creditoT
conjuntamente
pib
selic
cambio
creditoPF
creditoT
conjuntamente
pib
selic
cambio
creditoPJ
creditoT
conjuntamente
pib
selic
cambio
creditoPJ
creditoPF
conjuntamente

chi2
3,105
7,2161
0,92341
0,90308
0,92554
46,398
1,6632
1,4873
3,2176
3,2617
3,2338
12,079
2,1777
13,059
0,43277
0,43744
0,43498
17,761
13,663
1,1191
7,1854
2,9543
2,8864
67,613
5,8072
2,2363
0,72236
0,95691
0,95013
22,807
5,2545
1,5884
4,8848
1,7493
1,8388
62,486

Figura 10: teste de causalidade de Granger
Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

df
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
10

Prob>chi2
0,212
0,027
0,630
0,637
0,630
0,000
0,435
0,475
0,200
0,196
0,199
0,280
0,337
0,001
0,805
0,804
0,805
0,059
0,001
0,571
0,028
0,228
0,236
0,000
0,055
0,327
0,697
0,620
0,622
0,011
0,072
0,452
0,087
0,417
0,399
0,000
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5.3 Resultados das variáveis na participação no PIB

A partir de regressões econométricas há a possibilidade de verificar a relação das
variáveis crédito, selic e câmbio com a variável PIB em todo o período de 2006 a 2014, no
período pré-crise entre os anos de 2006 e 2007, quando a crise ganhou mais força entre 2008 e
2009 e o período pós crise que engloba os anos de 2010 a 2014.
Na figura 11, pode-se afirmar que com um nível de confiança de 95% todas as
variáveis são significativas. Assim, a variável crédito teve um acréscimo de 0,322 milhões, no
período analisado,com relação à selic houve uma queda de 2,06, o mesmo ocorreu com a taxa
de cambio que declina 35,907. Desse modo, pode-se concluir que com a queda na taxa selic
há um maior incentivo para o consumo e o investimento através das concessões de crédito.
Por outro lado, houve uma desvalorização do real, no qual influencia indiretamente o nível de
preço, pois como os bens produzidos internamente que utilizam de matérias-primas
importadas, com a desvalorização da taxa de câmbio há um aumento do custo de produção
desses bens, ocasionando aumento de seus preços.
Constata-se também, que o coeficiente de determinação do modelo foi de 0,8199, isso
significa que 81,99% das variações do PIB podem ser explicadas pelas variáveis do modelo.

Figura 11: Regressão PIB entre 2006-2014

Fonte

SS

dF

MS

Modelo

1,62E+11

3

5,39E+14

Resíduo

3,55E+14

104

341331238

Total

1,97E+15

107

1,84E+13

PIB

Coeficiente Erro-padrão

Número de observações = 108
F( 3, 104) = 157.85
Prob > F = 0,0000
R² = 0,8199
Adj R² = 0,8147
Raiz MSE = 18475

t

P>|t|

[95% intervalo de confiança]

credito

322,1264

50,98928

6,32

0,000

221,0128

423,2401

selic

-2067,305

780,3631

-2,65

0,009

-3614,794

- 519,8154

-35907

6119,487

-5,87

0,000

-48042,17

- 23771,83

434656,1

19015,16

22,86

0,000

396948,3

472363,8

cambio
_constante
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Analisando agora as variáveis no período pré-crise, que pode ser verificado na figura
12, constata-se que a variável crédito e selic foram significativas a um nível de confiança de
95%. E, no período pré-crise, ocorreu uma queda de 3,58 na taxa selic nos anos de 2006 e
2007, isso significa que com a queda da Selic há um impacto diretamente nos juros dos
financiamentos bancários que por sua vez também diminuem, o que favorece para o aumento
do consumo das famílias e do investimento pelas empresas.
Dessa forma, constatou-se também que houve um aumento de 6,07 na variável crédito
pré-crise, ou seja, devido à queda da Selic que impactou positivamente, houve um aumento
das concessões de crédito.
Outro fator que pode ser verificado através da regressão é o coeficiente de
determinação que foi de 0,8671, ou seja, cerca de 86,71% das variações que ocorreram no PIB
pré-crise são explicadas pelas demais variáveis do modelo.

Figura 12: Regressão PIB pré-crise entre 2006 e 2007

Fonte

SS

dF

MS

Modelo
Resíduo

8,27E+09
1,27E+09

3
20

2,76E+09
63430736,8

Total

9,54E+09

23

414898546

PIBprecrise

Número de observações = 24
F( 3, 20) = 43,48
Prob > F = 0,0000
R² = 0,8671
Adj R² = 0,8471
Raiz MSE = 7964,3

Coeficiente

Erro-padrão

t

P>|t|

[95% intervalo de confiança]

creditoprécrise

607,8393

136,5708

4,45

0,000

322,9575

selicprecrise

-3588,472

756,0438

-4,75

0,000

-5165,552

-2011,393

cambioprecrise

8076,25

8658,098

0,93

0,362

-9984,226

26136,73

_constante

264052,6

44121,8

5,98

0,000

172016,1

356089

892,721

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

Na figura 13 contatou-se que, a variável créditocrise foi significativa a um nível de
confiança de 90%, enquanto que a variável seliccrise foi significativa a um nível de confiança
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de 95%. Desse modo, a crise teve como consequência um aumento de 6,39 mil no crédito,
houve também nesse período uma queda na selic diminuindo próximo de 5,48.
Pode-se concluir que nesse período também houve um cenário favorável para o
aumento do consumo e do investimento, que por sua vez impulsionaram o PIB.
Ainda nesse período, o coeficiente de determinação foi de 0,6060 assim, 60,60% das
variações do PIB nesses anos pode ser explicadas pelas variações nas variáveis creditocrise,
seliccrise e cambiocrise.

Figura 13: Regressão PIB durante a crise entre 2008 e 2009

Fonte
Modelo
Residuo
Total

PIBcrise

SS
9,40E+09
6,11E+09
1,55E+10

dF
3
20
23

MS

Número de observações = 24
F( 3, 20) = 10,26
Prob > F = 0,0003
R² = 0,6060
Adj R² = 0,5470
Raiz MSE = 17476

3,13E+09
305402936
674111549

Coeficiente Erro-padrão

t

P>|t|

[95% intervalo de confiança]

creditocrise

639,2402

309,8907

2,06

0,052

-7,180539

1285,661

seliccrise

-5485,030

1541,84

-3,56

0,002

-8701,251

-2268,808

cambiocrise
_constante

-13511,65
353509,5

13337,25
88315,64

-1,01
4,00

0,323
0,001

-41332,66
169286,3

14309,36
537732,7

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.

Por fim, analisando a figura 14, verificou-se que nos anos posteriores à crise houve
uma expansão das variáveis credito e selic a um nível de confiança de 95%, já a variável
cambio não foi significativa nesse período. Assim, houve um aumento de 3,55 no crédito e de
5,07 na taxa selic.
Isso significa que, com o aumento da Selic há um aumento também dos juros dos
financiamentos bancários, desse modo há uma pequena diminuição nas concessões de crédito
e consequentemente no consumo e no investimento, porém pode-se observar que ainda é
positiva.
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Em relação ao coeficiente de determinação do modelo, este alcançou 0,4810 no qual
cerca de 48,10% das variações que aconteceram no PIB nos anos de 2010 a 2014, podem ser
explicadas pelas variações nas demais variáveis do modelo.

Figura 14: Regressão PIB pós-crise entre 2010 a 2014

Fonte

SS

dF

MS

Modelo
Residuo

1,01E+10
1,09E+10

3
56

3,38E+09
195519772

Total

2,11E+10

59

357541267

PIBposcrise

Coeficiente Erro-padrão

Número de observações =60
F( 3, 20) = 17,30
Prob > F = 0,0000
R² = 0,4810
Adj R² = 0,4532
Raiz MSE = 13983

t

P>|t|

[95% intervalo de confiança]

creditoposcrise

355,0751

56,68649

6,26

0,000

241,5184

468,6318

selicposcrise

5077,168

1300,233

3,9

0,000

2472,488

7681,848

cambioposcrise
_constante

16299,43
229799

11305,72
37730,08

1,44
6,09

0,155
0,000

-6348,648
154216,6

38947,51
305381,5

Fonte: Elaborado pelo autor com base no software stata 10.
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CONCLUSÃO

O mercado de crédito se torna um instrumento importante para a economia quando
este, em situações favoráveis (de taxas de juros baixas e sem inadimplência) pode estimular o
crescimento e consequentemente o desenvolvimento de um país.
Quando o governo tem por objetivo conduzir a economia para uma trajetória
ascendente um dos meios para tal fim seria através do mercado de crédito, barateando e/ou
estendendo as linhas de crédito, principalmente para as famílias já que estas possuem uma
participação significativa no PIB. A consequência dessas medidas seria um estimula para o
consumo e com o aumento do consumo a economia pode se expandir também.
Após a crise financeira internacional de 2008, houve uma percepção de que o crédito
se não bem administrado, pode surgir efeitos negativos no desenvolvimento de diversas
economias a médio e a longo prazo.
O estudo teve como finalidade demonstrar se a crise de 2008 afetou o
desenvolvimento do mercado de crédito brasileiro e consequentemente do crescimento da
economia do Brasil, durante o período de 2006 a 2014. Para tal fim, a presente pesquisa
utilizou-se de análise bibliográfica e de testes e regressões geradas no Software Stata 10.
Assim, de modo geral, as principais conclusões que se chegou a partir dessa pesquisa
foi que após o banco Lehman Brother declarar falência em setembro de 2008 foi que a crise se
intensificou e tomou proporções globais, afetando o andamento do mercado de crédito
brasileiro e consequentemente da economia do Brasil.
O PIB no quarto trimestre de 2008 apresentou uma queda brusca de 6%, no qual
apresentou resultados negativos ao longo de 2009, se recuperando no quarto trimestre do
mesmo ano alcançando um crescimento de 0,9%, que não foi suficiente para sanar os
resultados negativos dos trimestres anteriores, assim o PIB de 2009 fechou o ano com
-0,9%. Entretanto, no primeiro trimestre de 2010 o PIB teve um crescimento acelerado e
alcançou 9,2%.
Em relação ao mercado de crédito destinado para pessoas físicas e jurídicas, houve
uma queda entre janeiro de 2008 e janeiro de 2009 de 12 bilhões, porém os valores alcançados
nos outros meses foram suficientes para cobrir essa queda.
A relação crédito/PIB se manteve em trajetória ascendente com ganhos percentuais de
aproximadamente 2,8% ao ano. Isso foi possível devido as reduções que houve na taxa Selic,
no qual acabaram por impulsionar o consumo por parte das famílias e o investimento por
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parte das empresas, até mesmo durante o período de crise. Essa relação ainda é baixa se
comparada com outros países, porém vem crescendo a cada ano. Como instrumento de
política monetária, no longo prazo é viável que para incentivar o crescimento do PIB haja um
aumento de concessões do crédito de forma moderada e responsável para às famílias e às
empresas, pois como já foi visto o tipo de crédito interfere de forma significativa e relevante
no crescimento e desenvolvimento do PIB.
Contata-se que como a economia brasileira vinha apresentando uma trajetória
ascendente nos períodos anteriores e devido às políticas implementadas de forma eficiente
pelo governo e pelo Banco Central a economia do Brasil e o mercado de crédito, em 2009, já
apresentavam sinais positivos de recuperação, ou seja, diferentemente do que se imaginava, a
crise financeira de 2008 não afetou de forma significativa o desenvolvimento do mercado de
crédito e nem a economia do país.
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APÊNDICE A – Análise Gráfica Das Variáveis para Verificar a Presença
de Autocorrelação entre 2006 a 2014 a partir do teste “ac”.

ac PIB

Fonte: Software stata 10

ac credito

Fonte: Software stata 10
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ac cambio

Fonte: Software stata 10

ac selic

Fonte: Software stata 10
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APÊNDICE B – Análise Gráfica das Variáveis para Verificar a Presença de
Autocorrelação pré-crise entre 2006 e 2007 a partir do teste “ac”.
ac pibprecrise

Fonte: Software stata 10

ac creditoprecrise

Fonte: Software stata 10
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ac cambioprecrise

Fonte: Software stata 10

ac selicprecrise

Fonte: Software stata 10
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APÊNDICE C – Análise Gráfica das Variáveis para Verificar a Presença de
Autocorrelação durante a crise entre 2008 e 2009 a partir do teste “ac”.
ac pibcrise

Fonte: Software stata 10

ac creditocrise

Fonte: Software stata 10
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ac cambiocrise

Fonte: Software stata 10

ac seliccrise

Fonte: Software stata 10
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APÊNDICE D – Análise Gráfica das Variáveis para Verificar a Presença de
Autocorrelação pós-crise entre 2010 a 2014 a partir do teste “ac”.
ac pibposcrise

Fonte: Software stata 10

ac creditoposcrise

Fonte: Software stata 10
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ac cambioposcrise

Fonte: Software stata 10

ac selicposcrise

Fonte: Software stata 10
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APÊNDICE E –Teste Dickey-Fuller Aumentado das variáveis entre 2006 a
2014.
Teste Dickey-Fuller Aumentado PIB

Fonte: Software stata 10

Teste Dickey-Fuller Aumentado dcrédito

Fonte: Software stata 10

94

Teste Dickey-Fuller Aumentado dcambio

Fonte: Software stata 10

Teste Dickey-Fuller Aumentado dselic

Fonte: Software stata 10

95

APÊNDICE F –Teste Dickey-Fuller Aumentado das variáveis pré-crise
entre 2006 e 2007.
Teste Dickey-Fuller Aumentado ddPIB pré crise

Fonte: Software stata 10

Teste Dickey-Fuller Aumentado dddcrédito pré crise

Fonte: Software stata 10
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Teste Dickey-Fuller Aumentado dcambio pré crise

Fonte: Software stata 10

Teste Dickey-Fuller Aumentado selic pré crise

Fonte: Software stata 10
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APÊNDICE G –Teste Dickey-Fuller Aumentado das variáveis durante a
crise entre 2008 e 2009.
Teste Dickey-Fuller Aumentado dPIB crise

Fonte: Software stata 10

Teste Dickey-Fuller Aumentado ddcrédito crise

Fonte: Software stata 10
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Teste Dickey-Fuller Aumentado ddcambio crise

Fonte: Software stata 10

Teste Dickey-Fuller Aumentado selic crise

Fonte: Software stata 10
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APÊNDICE H –Teste Dickey-Fuller Aumentado das variáveis prós crise
entre 2010 a 2014.
Teste Dickey-Fuller Aumentado PIB pós crise

Fonte: Software stata 10

Teste Dickey-Fuller Aumentado crédito pós crise

Fonte: Software stata 10
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Teste Dickey-Fuller Aumentado dcambio pós crise

Fonte: Software stata 10

Teste Dickey-Fuller Aumentado ddselic pós crise

Fonte: Software stata 10
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APÊNDICE I – Dados Mensais PIB, Selic, taxa de câmbio, concessões de
crédito para pessoa física e pessoa jurídica (2006-2008)
Período
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06
jul/06
ago/06
set/06
out/06
nov/06
dez/06
jan/07
fev/07
mar/07
abr/07
mai/07
jun/07
jul/07
ago/07
set/07
out/07
nov/07
dez/07
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
dez/08

Pib (bilhões)

Selic

taxa de Câmbio

Crédito
(bilhões)(PF+PJ)

304289.22
292548.9
308668.39
303270.3
326674.93
329070.83
328563.8
337326.63
325193.61
342900.43
352815.49
345621.01
333444.1
316637.89
338422.95
337149.84
358019.38
356987.07
352268.04
361637.21
344545.49
363525.31
363684.1
352490.54
348771.21
333579.38
343057.7
353136.3
367392.13
370015.15
368117.46
360644.46
358584.97
380049.84
364437.03
335192.83

29,47
28,55
27,64
26,98
26,19
21,59
20,72
24,2
23,32
22,92
22,23
21,33
21,18
20,79
20,44
20,14
19,87
19,2
18,66
18,14
17,56
17,3
17,17
16,99
16,74
16,58
16,52
16,74
16,94
17,24
17,28
17,86
18,61
18,89
18,69
18,67

3,55
3,59
3,46
3,48
3,82
3,58
3,59
3,52
3,55
3,49
3,51
3,45
3,40
3,39
3,27
3,23
3,07
3,06
2,98
3,09
2,86
2,68
2,72
2,67
2,62
2,48
2,57
2,46
2,35
2,25
2,18
2,24
2,63
2,91
3,17
3,18

187,18
161,02
214,11
181,81
210,54
193,34
192,05
202,41
193,07
204,85
202,40
208,98
202,66
178,92
210,42
208,36
217,61
208,85
220,81
223,94
198,32
226,93
220,81
226,07
216,54
197,62
218,16
218,39
212,80
214,25
216,81
202,73
223,63
215,96
193,52
220,41
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APÊNDICE J – Dados Mensais PIB, Selic, taxa de câmbio, concessões de
crédito para pessoa física e pessoa jurídica (2009-2011)
Período
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09
dez/09
jan/10
fev/10
mar/10
abr/10
mai/10
jun/10
jul/10
ago/10
set/10
out/10
nov/10
dez/10
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11

Pib (bilhões)
332515.2
320456.2
342345.23
348692.69
363892.83
371678.14
373467.87
384874.9
385598.05
393066.42
412247.43
433188.38
391788.16
378919.46
401044.53
400474.4
418320.77
417234.93
417621.15
423159.13
416877.82
431116.49
437514.45
427217.98
399673.47
388908.58
396084.59
401284.89
427554.72
431770.37
419836.58
428950.63
413124.07
429763.83
434533.83
430447.76

Selic
18,32
17,39
16,09
14,93
14,11
12,73
12,55
12,14
12,13
12,1
12,1
12,51
12,11
11,99
11,86
11,85
12,7
13,19
13,66
14,07
13,92
13,77
13,63
13,42
13,6
13,85
14,29
14,34
14,45
14,68
14,9
15,1
14,41
14,08
13,65
13

Crédito
taxa de Câmbio (bilhões)(PF+PJ)
3,16
182,37
3,25
168,44
3,17
212,64
3,00
197,36
2,71
193,15
2,68
209,71
2,58
210,24
2,62
207,30
2,47
213,35
2,41
213,51
2,42
213,73
2,41
228,65
2,59
192,50
2,48
193,18
2,41
237,72
2,33
215,76
2,43
225,05
2,37
227,10
2,31
218,33
2,30
226,36
2,19
225,84
2,18
218,64
2,18
230,74
2,08
236,76
2,08
199,68
2,04
204,15
1,99
219,65
1,90
210,56
1,91
229,65
1,88
226,25
1,88
214,95
1,92
237,53
2,22
222,88
2,01
216,46
2,15
231,50
2,22
242,69
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APÊNDICE K – Dados Mensais PIB, Selic, taxa de câmbio, concessões de
crédito para pessoa física e pessoa jurídica (2012-2014)
Período
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14

Pib
(bilhões)
400748.24
394263.59
415093.59
413940.88
433793.03
433246.37
418158.81
423104.44
395033.67
423201.85
436647.74
428222.84
420207.25
395610.01
406634.72
427060.64
445664.77
448799.97
436495.84
441160.78
425427.34
455076.17
458286.54
443473.42
423362.31
415495.93
403987.25
418720.54
436103.84
427126.09
433934.52
442522.58
438375.23
459954.29
461117.42
455890.83

Selic
12,78
12,39
11,7
11,1
10,46
9,78
9,35
8,97
8,34
8,08
8,01
7,99
7,94
7,92
7,9
7,88
8,18
8,67
8,97
9,18
9,62
9,86
10,01
10,45
10,65
10,87
11,02
11,09
10,69
11,11
11,18
11,24
10,86
11,25
11,04
11,74

taxa de Câmbio
2,06
2,02
2,15
2,22
2,35
2,32
2,34
2,30
2,26
2,24
2,33
2,25
2,18
2,16
2,19
2,17
2,32
2,41
2,46
2,54
2,38
2,32
2,43
2,45
2,52
2,41
2,32
2,26
2,25
2,22
2,31
2,29
2,50
2,49
2,60
2,67

Crédito (bilhões)
(PF+PJ)
141,13
134,22
146,28
143,35
152,47
143,38
143,89
147,47
137,04
157,77
151,74
159,30
151,35
138,98
149,17
161,20
163,58
157,53
163,65
164,61
159,04
166,29
160,54
179,21
161,69
160,53
156,20
160,09
166,41
163,83
168,52
165,16
173,85
181,68
165,38
186,71

