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Resumo: A relação entre os níveis de causalidade entre desenvolvimento financeiro e 
crescimento econômico ainda não possui consenso na literatura, mas há pesquisadores que 
defendem a ideia de causalidade. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é mostrar se há 
relação entre os créditos bancários oferecidos pelas instituições financeiras do município para 
pessoas físicas e jurídicas e o crescimento econômico de Januária-MG no período de 2003 a 
2016. A partir da definição do objetivo,uma pesquisa bibliográfica foi realizada a fim de 
verificar publicações sobre o assunto e em seguida a realização de uma pesquisa documental 
foi necessária para a colheita de  informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE e do Banco Central do Brasil, através da Estatística Mensal por Município - 
ESTBAN. Os dados foram organizados e tratados através da análise do teste de regressão 
linear simples para que os objetivos propostos fossem atingidos. As análises foram feitas com 
a utilização o programa SPSS Estatistics, versão 24. Os testes realizadosmostraram que as 
operações de crédito bancário em Januária-MG no período (2003-2016) estavam relacionadas 
com o crescimento econômico desse município.  
 
Palavras-chave: Crédito, crescimento, desenvolvimento financeiro. 

 

1. Introdução 

Ainda não há consenso na literatura sobre a relação de causalidade entre o 

desenvolvimento financeiro e o crescimento econômico. Abordoaremos um enfoque 

bibliográfico do assunto e um estudo dessa relação no município de Januária, situada no Norte 

do Estado de Minas Gerais. (IBGE, 2010). 

O Produto Interno Bruto do município é fruto dos setores de serviços, agropecuário e 

industrial, sendo cada um deles responsável por 73,58%, 15,43% e 10,99% respectivamente, 

do Produto Interno Bruto Municipal (PIB-M). (ACI/CDL, 2010) 

Uma vez colhidos, os dados foram organizados e tratados a partir de técnicas 

estatísticas de regressão linear simples utilizando o software SPSS, versão 24.  
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Analisou-se quais operações de crédito que disponibilizaram um maior volume de 

moeda para o município no período e a relação dos créditos financeiros e o crescimento 

econômico do município. 

Dessa forma, esse trabalho torna-se importante uma vez que buscou avaliar se há 

relação entre o crédito financeiro e o crescimento econômico do município de Januária-MG, 

pois as operações de crédito possibilitam uma maior movimentação de capital na economia da 

cidade, gerando assim maior renda e demanda agregada no comercio municipal.  

 O trabalho está dividido em introdução, Revisão da Literatura, Materiais e Métodos,  

Resultados e Discussões, Considerações Finais e referências bibliográficas.  

 

2. Revisão da Literatura 

2.1 Teoria monetária e o crescimento econômico 

Para a teoria pós-keynsiana1 o nível de desenvolvimento das regiões não pode ser 

avaliado sem levar em consideração os efeitos da moeda, de modo que os bancos e a moeda 

não podem ser considerados neutros na determinação do nível de atividade econômica das 

regiões tanto no curto quanto no longo prazo (GAMA, BASTOS e HERMETO, 2016). 

Cavalcante, Crocco e Jaime Jr. (2004) afirmam que os bancos possuem papel 

fundamental no sistema econômico considerando-os como agentes ativos que forçam o uso de 

recursos para a compra de bens de capital, pois contribuem para o desenvolvimento da 

economia. Nesse sentido, quando em estágios de desenvolvimento mais avançados possuem o 

poder de recriar moeda a partir dos depósitos efetuados e assim ofertar crédito 

(CAVALCANTE, CROCCO e JAIME JR., 2004).  

De acordo com Paula e Crocco (2014), o aspecto monetário do desenvolvimento 

regional é pouco considerado na literatura econômica. Assim é necessário entender o 

funcionamentodos mecanismos de transmissão monetárias, pois as políticas monetárias 

afetam a economia através de seus diferentes mecanismos de transmissão. 

                                                           
1A escola Pós-Keynesiana historicamente se desenvolveu em duas vertentes que tratavam de questões teóricas 
distintas. A primeira vertente dessa escola se desenvolveu em torno da temática do crescimento e distribuição de 
renda. A segunda vertente foi desenvolvida na década de 1970 como uma reação crítica a assim chamada síntese 
keynesiano-neoclássica, que se fundamentava na tese de que as economias de mercado poderiam se afastar da 
posição de equilíbrio com pleno-emprego devido a existência de fatores institucionais que impediam ou 
limitavam a flexibilidade de preços e/ou salários nominais. (OREIRO, 2006, pág. 1-3) 
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Para Marcatti (2011, p. 13) o canal crédito consiste em como a política monetária afeta 

o setor real a partir de seu efeito no funcionamento dos mercados de crédito. Assim, 

características específicas do mercado de crédito, fazem como que um aumento na taxa de 

juros diminua a sua oferta, afetando o produto.  

Podendo ser destacado, ainda, como instrumento estratégico, pois em períodos de 

maior dificuldade econômica estimula o consumo e o investimento no Estado. (SOUZA e 

BACHTOLD, 2013). 

Chinelato Neto (2007, p. 02),  considera que “o crédito tem grande importância 

econômica, uma vez que permite agilidade nas transações e expansão da economia por meio 

da intermediação financeira e do fornecimento de liquidez aos agentes econômicos". 

Joseph Schumpeter (1912, apud Levine, 1997), por sua vez, afirma que o bom 

funcionamento dos bancos estimula a inovação tecnológica ao identificar e financiar 

empreendedores na implantação de produtos inovadores e processos produtivos. 

Desse modo, o sistema financeiro e seu desenvolvimento possibilitam a partir do 

crédito um maior fluxo de moeda na economia permitindo uma maior movimentação dos 

intermediários financeiros. 

 

2.2 Desenvolvimento financeiro, crescimento econômico e o crédito 

Silva e Porto Jr. (2006), relatam que os autores, Bencivenga e Smith (1991), Khan 

(1999), Pagano (1993), Becsi e Wang (1997), Levine (1997), Bebczuk (2001), construíram 

modelos para conectar o desenvolvimento financeiro e o crescimento econômico tendo como 

ideia central o fato de a intermediação financeira permitir maior eficiência na alocação dos 

recursos financeiros. 

Pessoa (2015), por sua vez, entende que o termo desenvolvimento financeiro se traduz 

de forma ideal, em uma medida que incorporem elementos que retratem estímulos e 

facilidades para o desenvolvimento da atividade econômica. 

Assim, mesmo não sendo clara a direção da causalidade buscada por pesquisadores 

área, eles demonstram que o desenvolvimento financeiro facilita a concessão de crédito 

permitindo um aumento na taxa de investimento na economia acarretando aumento em seu 

produto efetivo e potencial. (CHINELATO NETO, 2007). 
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Pessoa (2015), retrata que as evidencias empíricas relacionadas ao desenvolvimento 

financeiro e crescimento econômico no país relaciona os dois temas através de uma relação 

unidirecional positiva. Salienta ainda que os dados obtidos por outros pesquisadores dão 

suporte à hipótese de que o sistema financeiro é indutor do crescimento econômico no Brasil. 

Fields (2001apudFIALHO, JAYME JR. e HERMETO, 2013) argumenta que um 

sistema financeiropouco desenvolvido concorre para que haja uma persistência de pobreza, 

maior desigualdade de renda e crescimento econômico mais lento. 

Nas últimas décadas estudos, segundo Fialho, Cordeiro e Reis (2012), pesquisas têm 

sido feitas para verificar a relação entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento 

econômico mostrando a importância deles para o desenvolvimento da nação. 

Gonçalves (2015) considera que o mercado de crédito é um instrumento importante 

para economia brasileira posto que ele estimula o crescimento econômico, uma vez que 

quando o governo quer incentivar a economia, barateia ou estende linhas de crédito para 

famílias  estimulando o consumo e impulsionando, assim, a economia. 

Para Oliveira (2013) as famílias conseguem adquirir bens duráveis e investir em 

moradia e educação principalmente. Apesar de o crédito sozinho não garantir o crescimento, 

ele consegue acelerar o consumo e consequentemente a produção das empresas (OLIVEIRA, 

2013). 

Diante disso, Gonçalves (2015) salienta que a disponibilidade de crédito afeta não 

somente o nível de atividade econômica, mas também a distribuição da renda, pois os 

recursos financeiros são importantes para determinar o nível de investimento, o nível de 

crescimento das empresas, assim como de toda a economia. 

A relação entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento econômico ainda é 

motivo de estudo e não há um consenso sobre a sua causalidade. Apesar disso,Pires (2006) 

mostra através de evidências empíricas que o mercado financeiro através do crédito possui um 

papel importante no processo de desenvolvimento dos municípios brasileiros.Essa relação 

entre crédito e crescimento, segundo o autor, apresenta-se de forma visível principalmente na 

região sudeste do país. 

 

2.3O crédito e o crescimento econômico do município de Januária-MG 
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Segundo a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e se Serviços da cidade de 

Januária(ACI)/Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) a cidade de Januária busca seu 

desenvolvimento com a prestação de serviços, no artesanato, produzindo cachaça de alta 

qualidade, no extrativismo de frutos e essências do cerrado e com a atividade turística. 

Ressalta também que a pecuária de corte, extrativismo, produção de olerícolas, agricultura 

familiar e pesca artesanal são bases para a sua economia (ACI/CDL, 2010). 

Verifica-se ainda que o crescimento econômico no período de 2000 a 2009, o PIB a 

preço de mercado (em mil R$) teve uma variação positiva de 11,89%, sendo que os setores 

agropecuário e de serviços tiveram destaque com uma elevação de 9,96% e 12,67%, 

respectivamente (ACI/CDL, 2010). 

Taques et al(2014) ressaltam que a literatura empírica se pauta principalmente na 

relação entre fluxo de crédito e onível do produto interno bruto (PIB), seja em sua forma per 

capita ou real. Em diversosestudos as variáveis taxa de juros (real ou nominal) e inflação 

também revelaram seremdeterminantes no crescimento do crédito. Nesse sentido, Levine 

(1997) admite haver uma relação positiva entre financiamento e crescimento econômico.  

Com relação ao mercado financeiro, a cidade possui as seguintes instituições: Banco 

do Brasil S.A, Bradesco S.A, Banco do Nordeste, Itaú S.A, Caixa Econômica Federal, 

Sicoob/Credinor, Mercantil do Brasil. Para efeitos desse estudo foram utilizados dados de 

empresas que oferecem financiamentos oriundos de programas do governo federal que 

tenham como objetivo desenvolver a região e promover o crescimento econômico. 

 

3. Materiais e Métodos 

As pesquisas podem ser classificadas com base em seus objetivos ou nos 

procedimentos técnicos utilizados. Gil (2002) as classifica como exploratória, descritiva e 

explicativa. Além disso, ele define dois grandes grupos para o delineamento da pesquisa. Para 

atingir os dois primeiros objetivos foi feita pesquisa bibliográfica. 

A continuidade do trabalho deu-se através da pesquisa documental, onde documentos 

que ainda não receberam tratamento estatístico, foram verificados. O trabalho possui ainda, 

característica descritiva e tendência quantitativa, pois coletou dados em 2 bases distintas: O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Banco Central do Brasil através das 

Estatísticas Mensais por municípios (ESTBAN).  
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Para fins da pesquisa foi utilizado o recorte temporal compreendido entre os anos de 

2003 a 2014, no município de Januária-MG, no que se refere as Operações de crédito 

disponibilizadas do município no período, disponíveis no site do Banco Central através da 

ESTBAN2.  

Posteriormente, foi necessário colher informações sobre o Produto Interno Bruto 

Municipal (PIB-M), para isso foram utilizadas informações disponibilizadas pelo IBGE3. 

Ressalta-se ainda que com relação ao Produto Interno Bruto, os dados encerrados foram 

relativos ao período de 2003 a 2013, o dado de 2014 é o PIB-M revisado. Em seguida 

realizou-se a regressão linear simples para verificar se há alguma relação entre as variáveis 

operações de crédito e PIB-M. O software utilizado foi o SPSS versão 24. 

Para atingir o objetivo do trabalho foi escolhida como variável dependente o indicador 

socioeconômico produto interno bruto municipal (PIB-M).As variáveis independentes foram 

escolhidas a partir das operações de crédito disponíveis para o município.  

Os dados foram extraídos do ESTBAN, um subsistema estatístico do Sistema COSIF - 

PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, 

representado pelos documentos 4510 (ESTBAN GLOBAL) e 4500 (ESTBAN MENSAL).  

De acordo com a Circular 1273/87 do Banco Central, a classificação das operações de 

crédito leva em conta a aplicação dada aos recursos. Assim, verificou-se que as Operações de 

Crédito do ESTBAN que compreendem empréstimos e títulos descontados, financiamentos, 

financiamentos rurais à agricultura (custeio/investimento), financiamentos rurais à pecuária 

(custeio/investimento), financiamentos rurais à pecuária (comercialização), financiamentos 

imobiliários, entre outros, foram as operações utilizadas para fins da pesquisa. 

 

4. Resultados e Discussões 

 Após organização dos dados extraídos do ESTBAN, montou-se a Tabela 1, que mostra 

os verbetes4 utilizados para esse estudo com os valores anuais disponibilizados para a cidade 

de Januária e o PIB-M a preços correntes. 

                                                           
2Disponível em: <http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/estban.asp>. 
3 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=46>. 
4Verbete - corresponde a cada um dos itens da Estatística Bancária, cujos saldos (valores em R$1,00, inclusive 
centavos) correspondem com os saldos de balancete. 
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 De acordo com o COSIF os verbetes utilizados na pesquisa são: 

 Verbete_160: Operações de Créditos 

 Verbete_161: Empréstimos e Títulos Descontados 

 Verbete_162: Financiamentos 

 Verbete_163: Financiamentos Rurais à Agricultura - Custeio/Investimento  

 Verbete_164: Financiamentos Rurais à Pecuária - Custeio/Investimento 

 Verbete_169: Financiamentos Imobiliários 

 Verbete_172: Outros créditos 

 

Os dados para a elaboração da Tabela 1, foram extraídos do Banco Central através da 

base ESTBAN, no período de 2003-2014 e de dados do IBGE para o PIB - M, no período de 

2003-2014. Foram considerados somente os verbetes que disponibilizaram mais de 

R$700.000.000,00 no período de 2003-2014, pois os dados disponibilizados,  referem-se a 

esse período. 
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 Tabela 1 -  Operações de Crédito (2003-2016) e PIB-M (2003-2014) Januária-MG 

                                                           
5 O significado de cada verbete encontra-se na página 29. 
6Dado Revisado, disponibilizado pelo IBGE. 

ANO VERBETE_1605 VERBETE_161 VERBETE_162 VERBETE_163 VERBETE_164 VERBETE_169 VERBETE_172 
PIB - M a 

preços 
correntes  

2003 R$ 484.774.825,00 R$ 134.722.016,00 R$ 62.967.776,00 R$ 107.262.268,00 R$ 6.852.795,00 R$ 32.339.106,00 R$ 90.322.465,00 R$ 164.342,00 

2004 R$ 530.557.377,00 R$ 194.922.312,00 R$ 52.146.047,00 R$ 150.066.187,00 R$ 77.007.228,00 R$ 65.669.679,00 R$ 74.230.245,00 R$ 190.160,66 

2005 R$ 644.290.809,00 R$ 166.860.637,00 R$ 40.519.433,00 R$ 201.405.597,00 R$ 99.766.042,00 R$ 40.610.207,00 R$ 107.491.013,00 R$ 217.304,90 

2006 R$ 660.000.000,00 R$ 196.000.000,00 R$ 25.805.705,00 R$ 153.000.000,00 R$ 128.000.000,00 R$ 39.121.923,00 R$ 125.000.000,00 R$ 229.365,98 

2007 R$ 798.000.000,00 R$ 244.000.000,00 R$ 33.854.246,00 R$ 169.000.000,00 R$ 151.000.000,00 R$ 44.287.444,00 R$ 163.000.000,00 R$ 277.245,01 

2008 R$ 910.000.000,00 R$ 321.000.000,00 R$ 35.015.574,00 R$ 167.000.000,00 R$ 143.000.000,00 R$ 47.126.069,00 R$ 208.000.000,00 R$ 326.386,77 

2009 R$ 1.088.328.532,00 R$ 434.583.065,00 R$ 43.162.095,00 R$ 174.761.973,00 R$ 134.443.696,00 R$ 59.239.698,00 R$ 256.740.419,00 R$ 337.440,42 

2010 R$ 1.410.000.000,00 R$ 539.000.000,00 R$ 50.981.605,00 R$ 268.000.000,00 R$ 198.000.000,00 R$ 82.830.683,00 R$ 289.000.000,00 R$ 358.309,48 

2011 R$ 1.770.000.000,00 R$ 637.000.000,00 R$ 62.666.388,00 R$ 311.000.000,00 R$ 323.000.000,00 R$ 139.000.000,00 R$ 309.000.000,00 R$ 381.319,00 

2012 R$ 2.220.000.000,00 R$ 817.000.000,00 R$ 78.588.659,00 R$ 352.000.000,00 R$ 488.000.000,00 R$ 226.000.000,00 R$ 281.000.000,00 R$ 440.249,00 

2013 R$ 2.810.000.000,00 R$ 1.050.000.000,00 R$ 95.851.738,00 R$ 527.000.000,00 R$ 675.000.000,00 R$ 344.000.000,00 R$ 149.000.000,00 R$ 514.155,00 

2014 R$ 3.310.000.000,00 R$ 1.200.000.000,00 R$ 129.000.000,00 R$ 610.000.000,00 R$ 826.000.000,00 R$ 478.000.000,00 R$ 106.000.000,00 R$ 559.619,006 

2015 R$ 3.680.000.000,00 R$ 1.260.000.000,00 R$ 144.000.000,00 R$ 645.000.000,00 R$ 917.000.000,00 R$ 542.000.000,00 R$ 215.000.000,00 - 

2016 R$ 3.643.733.599,00 R$ 1.203.830.853,00 R$ 103.217.266,00 R$ 650.961.556,00 R$ 952.450.688,00 R$ 546.215.007,00 R$ 224.885.211,00 - 
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Fonte: Autora, com base em dados do IBGE e ESTBAN 
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A Figura 1 mostra em valores reais o PIB-M no período 2003-2014. Observa-se que 

ele apresentou um crescimento constante no recorte temporal retratado. Analisando-a 

observamos que no período 2008-2011, o PIB-M apresentou níveis menores de crescimento, e 

retorna a partir de 2012. Isso pode ter acontecido em decorrência da retração do mercado em 

virtude da crise internacional de 2008. A partir de 2012 os índices de crescimento começam a 

aumentar novamente. 

 

 

Figura 1 - Comportamento do PIB-M no período estudado.Fonte: Autora, com dados da pesquisa 

 

Analisamos como variável independente, as operações de crédito disponíveis para o 

município oferecidas pelos bancos públicos e privados. Os dados obtidos mensalmente foram 

condensados naFigura 2. Observa-se que houve crescimento anual na quantidade de crédito 

disponível para o município, distribuído em linhas distintas de operações. No período, o 

crédito disponibilizado ao município cresceu significativamente ano a ano. Somente em 2016 

houve uma pequena retração no volume disponível. 
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Figura 2 - Volume de crédito público e privado no período (2003-2016) em Januária.Fonte: 

Autora, com dados da pesquisa 

 

4.1 Operações de crédito x PIB-M 

Após organizaçãodos dados, elesreceberam tratamento através da técnica deregressão 

linear simples7. Dessa forma, foi elaboradoum diagrama de dispersão, Figura 3, que mostra a 

relação entre as operações de crédito e o PIB-M no município no período 2003-2014. Faz-se 

essa leitura antes da verificão de relação entre as variáveis. 

 

Figura 3 - Relação crédito x PIB-M (2003-2014).Fonte: Autora, com dados da pesquisa 

                                                           
7 Regressão linear simples: A análise de regressão diz respeito ao estudo da dependência de uma variável, a 
dependente, em relação a uma ou mais variáveis explanatórias, visando estimar e/ou prevê o valor médio (da 
população) da primeira em termos os valores conhecidos ou fixados das (em amostragens repetidas) segundas. A 
regressão linear é considerada simples quando há somente uma variável dependente e uma variável explanatória 
(GUJARATI, 2011, 39).  
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Embora a regressão esteja lidando com a relaçãode dependência da variável PIB-M em 

relação à variável operações de crédito, resultados positivos não implicam necessariamente 

uma causação, pois a estatística não consegue estabelecer uma conexão causal, para isso é 

necessário vincular os resultados estatísticos a alguma teoria. 

Após a análise da Figura 3, construiu-se o modelo 1, representado pela equação: 

 

𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋  

onde, 

 

𝑌 - PIB-M 

𝛽  - Constante econométrica 

𝛽 - Parâmetro da variável dependentes, será estimado pela regressão linear simples e que 

pode explicar a variação do Y. 

𝑋 - Operações de crédito no tempo t. 

 

Desse modo, 𝛽  indica a mudança esperada do PIB-M por unidade de crédito. Ou 

melhor, representa a mudança tanto positiva quanto negativa do PIB-M para uma unidade de 

crédito. 

Após a construção do modelo 1, substituímos o termo Y das equações pelas variáveis 

dependentes adequando-as ao período de publicação dos dados e efetuamos as respectivas 

regressões. 

Assim, a sumarização do modelo1 pode ser verificado (tabela 2). Foi efetuada 

regressão simples para a obtenção dos resultados da tabela 2. Eles mostram que grande parte 

das variações do PIB-M são linearmente explicadas pelas operações de crédito, pois o R2 é 

próximo de 1. Essa medida estatística é chamada de coeficiente de determinação que está 

situada entre: 

0 < R2 < 1. 

Mais qual a relação dessa medida como o problema apresentado? Bem, essa medida 

sugere que para cada R$ 1000,00 de crédito disponibilizado no município implicam em R$ 

940,00 de PIB-M.  
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Tabela 2 - Sumarização do Modelo 1 

Modelo R R quadrado 
R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

1 ,969 ,940 ,934 32418,28193 

Fonte: Autora, com dados da pesquisa. 

 

Tendo em vista que o coeficiente de determinação (R2) é altamente sensível ao 

tamanho da amostra e a dimensão da dispersão existente nos dados, apresentando sempre uma 

visão otimista da realidade, R2ajustado, visa corrigir essa situação. 

No modelo em estudo verifica-se que, quando considerada medida, R2 ajustado, 

sugere-se que para cada R$ 1000,00 de crédito disponibilizado no município implicam em R$ 

934,00 de PIB-M, não apresentando discrepância entre os valores possivelmente em 

decorrência do tamanho da amostra. 

Depois de tratados os dados através da técnica estatística escolhida, foi obtida a curva 

de ajuste do modelo (figura 4). 

 

 

Figura 4 - Curva de ajuste do modelo. Fonte: Autora, com dados da pesquisa  
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 Ao analisar os dados, além da curva de ajuste do modelo, também foi obtida a equação 

do modelo.  

𝑌 = 153.999,05 + 1,29. 10 𝑋  

 

 Dessa forma, os testes estatísticos mostraram significância positiva em relação ao 

crédito do município de Januária-MG e o seu PIB-M no recorte temporal 2003-2014. 

 

5. Considerações Finais  

Estudos sobre a relação entre o crédito e o crescimento econômico não são recentes. 

No Brasil, os estudos sobre o tema ficaram esquecidos por um tempo,mas foram retomados a 

partir da década de 1980. 

A discussão sobre essa relação abrange a Teoria Monetária e a do desenvolvimento 

financeiro. A primeira, trata da moeda e dos ativos disponíveis no mercado, e a segunda, trata 

da regulação e movimentação deles na economia. 

Diante disso, estuda-se o crédito para verificar se ele é indutor do crescimento 

econômico, posto que em determinados estudos, ele apresenta valores positivos de causação.  

Além disso, os testes estatísticos mostraram nesse estudo que há relação positiva entre o 

volume de crédito disponibilizado para o município de Januária e o PIB-M, no período 2003-

2014. 

Além disso, observou-se que a medida que o volume de crédito aumentou em 2003-

2014 o produto também aumentou e em momentos de retração financeira, mesmo que pouco 

expressivas, o produto continuou crescendo, pois o impacto dessas ações ocorrem também no 

longo prazo. 

Diante dos resultados obtidos pode-se inferir que o crédito em Januária-MG tem 

relação significativa com o crescimento econômico, quando relacionado com o PIB-M do 

município. 

 Como há poucos estudos sobre o tema no município, sugere-se como possíveis temas 

de estudo: os efeitos da racionalidade do crédito em nível municipal, como o desenvolvimento 

financeiro contribui para a qualidade de vida da população, diferença entre desenvolvimento 

financeiro e desenvolvimento social e sua importância, dentre outros temas. 
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