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DESENVOLVIMENTO DE UM INDICADOR DE INCLUSÃO FINANCEIRA 

(NA DIMENSÃO ACESSO) PARA REGIÕES BRASILEIRAS

João Guilherme Magalhães Timotio1

Resumo: Democratizar e humanizar o sistema financeiro é um dos componentes necessários, ressalta-se 
que não suficiente, para a redução da pobreza e desigualdade, e consequentemente para proporcionar 
o maior desenvolvimento socioeconômico, ou seja, as finanças utilizadas para a construção de uma 
boa sociedade, mais igualitária e sustentável. Uma das formas mais eficientes e eficazes de se alcançar 
esta democratização, é construir um sistema financeiro inclusivo, e findar com o chamado fenômeno 
da exclusão financeira. Para tanto, faz-se necessário dados adequados para a realização de análises, e 
elaboração ou reelaboração de políticas públicas e estratégias. Logo, o presente estudo desenvolveu um 
indicador de inclusão financeira para regiões oficiais brasileiras, denominado de Indicador de Inclusão 
Financeira na Dimensão Acesso para Regiões Brasileiras - IIFDA. Em relação aos resultados verificados, 
apenas os estados do sul e sudeste apresentam-se com grau elevado de inclusão financeira, porém, ainda 
são considerados como semidemocráticos, já em relação às outras regiões brasileiras (centro-oeste, norte 
e nordeste), verifica-se baixo grau de inclusão, apresentando inclusive o fenômeno da exclusão.
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INTRODUÇÃO1. 

O sistema financeiro não é apreciado por algumas pessoas, mas ele é uma realidade e faz parte 
do dia-a-dia das sociedades de todo o mundo, tendo papel importante no desenvolvimento econômico e 
social, pode contribuir com o financiamento de atividades produtivas e de consumo via oferta de crédito, 
tem a capacidade de fornecer meios de pagamentos, instrumentos para depósito, entre outros diversos 
produtos e serviços, que por fim, possibilitam o maior empoderamento econômico dos indivíduos e de 
organizações, podendo contribuir com a redução da pobreza e desigualdades, que consequentemente 
permitem o maior e melhor desenvolvimento socioeconômico. Porém, um grande problema apresenta-
se principalmente em países ainda considerados como não desenvolvidos, o fenômeno da exclusão 
financeira de indivíduos (geralmente os mais pobres) e de alguns setores da economia (como pequenos 
negócios e negócios informais), sendo, portanto, um obstáculo a ser superado para que contribua com 
a geração de resultados socioeconômicos positivos. Deve-se buscar a construção, reforma ou mesmo 
reconstrução do sistema financeiro, de modo que este seja democratizado, humanizado, apresentando-
se de forma mais sustentável e inclusiva. A própria Organização das Nações Unidas - ONU incorpora 
isto em sua agenda de Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável - ODS, até o ano de 2030, na 
meta de número oito, que diz respeito à promoção do crescimento econômico sustentado, inclusivo 
e sustentável, onde a expansão do acesso aos serviços financeiros para todos é um dos pontos-chave. 
(Leyshon e Thrift, 1995; Sinclair, 2001; Shiller, 2013; Crocco etal, 2013; PNUD, 2016).

Portanto, acredita-se que a estruturação e/ou reestruturação do sistema financeiro, tendo como 
objetivo apresenta-lo de forma mais democrática, humanizada e inclusiva, se torna uma condição 
necessária, ressalta-se que não suficiente, para o desenvolvimento socioeconômico. Assim, democratizar 
o sistema financeiro é possibilitar o amplo acesso, e torna-lo inclusivo, é permitir que seja acessível 
e adequado para todos. Ainda, faz-se necessário a utilização de instrumentos que permitam auferir a 
realidade de cada região, investigando a realidade de cada, verificando o qual o grau de democratização 
ou grau de inclusão financeira ou mesmo exclusão financeira, possibilitando a elaboração de estratégias 
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especificas adequadas para cada situação.
Assim, o presente estudo tem o objetivo de construir um indicador de inclusão financeira na 

dimensão acesso, para todas as regiões oficiais brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul). O estudo inova por buscar apresentar um indicador ainda não existente nas bases de dados atuais, 
logo, pode ser utilizado como instrumento de auxílio para elaboração de estratégias e para tomada de 
decisões de forma mais eficiente e eficaz, visando sempre democratizar e tornar o sistema financeiro 
mais inclusivo para que este possa gerar como consequência o desenvolvimento socioeconômico mais 
igualitário.

Em relação às bases de dados existentes, bem como indicadores publicados, verifica- se que o 
Banco Central do Brasil - BC, publica relatórios sobre a inclusão financeira no Brasil e apresenta nestes 
um indicador, que, porém, não possui série temporal anual contínua, sendo verificado de cinco em 
cinco anos, além de evidenciar apenas o âmbito nacional. Outra base de dados é apresentada em âmbito 
internacional, o Global Financial Index (Global Findex), que também se limita ao âmbito das nações, mas 
não incorpora algumas especificidades das mesmas, sendo o mesmo padrão metodológico para qualquer 
tipo de país.

Em relação à metodologia deste estudo: utiliza-se dados secundários coletados nos sites da 
Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, Banco Central do Brasil - BC e
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a série temporal se estende de 2010 até 2015. A 
técnica para construção do indicador proposto, denominado agora de Indicador de Inclusão Financeira 
na Dimensão Acesso para Regiões Brasileiras - IIFDA.RegiõesBr, baseia-se principalmente nos estudos 
de Nathan et al (2008), Sarma (2010) e Ambarkhane et al (2014), e possui três etapas, sendo a primeira 
a normalização das variáveis para valores entre 0 a 1, a segunda faz-se a agregação das variáveis para 
obtenção de indicadores de dimensão, e por fim, para o cálculo do indicador composto (indicador 
proposto no estudo), utiliza-se o método do deslocamento ideal, que consiste no emprego da distância 
euclidiana inversa, afim de representar a posição do indicador em relação à posição ideal.

Alguns estudos nacionais destacam a importância da democratização do sistema financeiro 
na forma da inclusão financeira e também o fenômeno imediatamente oposto, a exclusão financeira. 
Destaca-se o estudo feito por Crocco et al (2013), investigando no âmbito das regiões oficias brasileiras, 
o fenômeno da exclusão, utilizando de proxies para aferir os resultados, constataram o impacto positivo 
do fenômeno de exclusão na intensificação da desigualdade e pobreza. O estudo feito por Reis e Ventura 
(2015), verificou a relação entre o índice de inclusão financeira do Banco Central e o desenvolvimento 
socioeconômico nos estados do nordeste brasileiro, identificando que os estados com maior grau de 
inclusão alcançaram maior grau de desenvolvimento, fazendo em suas considerações finais a afirmação 
que a inclusão financeira representa um dos componentes para o desenvolvimento socioeconômico.

No âmbito internacional, verifica-se diversos estudos que demonstram a importância da 
construção de um sistema financeiro mais inclusivo, partindo do pressuposto que os impactos negativos 
da exclusão financeira no desenvolvimento socioeconômico de determinados indivíduos e grupos sociais, 
identificando aquele fenômeno como grande empecilho. O estudo de Anderloni et al (2007), verificou 
os tipos de exclusão financeira, sendo estes: geográfico, acesso, por condicionantes, por preço, por 
marketing e por autoexclusão. Os autores Sinclair (2001), Gloukovieff (2006) e Sarma (2010), verificam 
que a exclusão financeira é um fenômeno complexo ligado à um fenômeno maior, a exclusão social, 
que evita que determinados grupos participem da economia de forma mais ativa, fato que retarda o 
desenvolvimento, fazendo necessária a elaboração de políticas e utilização de estratégias que objetivem 
a inclusão financeira, esta possibilitaria facilidades de acesso, disponibilidade e utilização do sistema 
formal para todos os membros das sociedade, contribuindo para o desenvolvimento mais igualitário e 
sustentável. Ainda, Sarma (2010) e os autores Ambarkhane, Singh e Venkataramani (2014), realizaram 
estudos com o propósito de desenvolver indicadores de inclusão financeira.

Portanto, para este estudo, tem-se motivação semelhante aos dos autores citados acima, possibilitar 
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a realização de análises que sejam mais eficientes e eficazes, considerando o problema relacionado à 
falta de dados na forma de indicadores, que sejam constantes (séries anais), para avaliar o grau de 
inclusão financeira, neste caso de forma especifica para regiões brasileiras, sabendo da importância de 
findar com o fenômeno da exclusão.

O presente estudo será estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução como primeira, na 
segunda e terceira seção tem-se respectivamente a fundamentação teórica e abordagem metodológica, 
na quarta seção apresenta-se os resultados, na última seção faz-se as considerações finais.

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS2. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO2.1 
O sistema financeiro exerce forte influência no cotidiano das sociedades ao redor do mundo, 

podendo contribuir com o financiamento de atividades tanto de consumo quanto produtivas por meio 
da oferta de crédito, fornecimento dos meios de pagamentos, captação de depósitos, disponibilização 
de seguros, entre diversos outros serviços que podem por consequência possibilitar o empoderamento 
econômico dos indivíduos e de organizações, logo, o sistema pode ser um fator chave para redução 
da pobreza e da desigualdade, e exercer papel positivo no desenvolvimento socioeconômico. Porém, 
atualmente os instrumentos das modernas finanças e seu sistema, não estão sendo eficientes como tal fator 
chave. Isto contribui para que o termo finanças seja difundido de modo generalista, sendo apresentado 
de uma forma um tanto quanto minimalista: “prática da gestão da riqueza”, assim, não apreciado por 
uma grande quantidade de pessoas.

Então, como se pode utilizar das modernas finanças e seu sistema para a redução da pobreza 
e desigualdades e gerar como consequência um desenvolvimento socioeconômico mais igualitário e 
sustentável? Segundo Shiller (2013), autor reconhecido com o prêmio Nobel de Economia, pode-se 
utilizar das finanças para a construção de uma boa sociedade, mas para tanto, faz-se necessário não 
utilizar-se do termo em seu modo minimalista, compreendendo a complexidade do mesmo, estendendo-o 
para suas diversas possibilidades positivas, e para tanto, deve-se utilizar de políticas públicas para que 
estas criem condições para que todos desfrutem dos benefícios do sistema, de modo a democratiza-lo 
e humaniza- lo, tornando-o mais inclusivo, findando com o fenômeno da exclusão, sendo utilizado 
portanto, como uma das chaves ou um dos componentes para o desenvolvimento, ressaltando que é uma 
condição necessária, mas não suficiente para o mesmo.

Ainda segundo Shiller (2013), utilizar finanças em prol do desenvolvimento de uma boa sociedade, 
significa democratizar o sistema, e a melhor maneira de alcançar tal fato não é impedir que inovações 
financeiras ocorram e sim libera-las, como por exemplo a internet e mobile banking, que permitem que 
pessoas em locais remotos acessem os serviços financeiros. As finanças não podem ser vistas como 
elitistas e inimigas da sociedade, como causadoras da injustiça econômica e social, apesar de todas as 
falhas que o sistema atual apresenta, elas são elementos centrais na ascensão de economias, deve-se 
compreender seu conceito de forma ampla, na forma de instituições sociais basilares, indispensável para 
gestão de riscos, que permite que os impulsos criativos sejam transformados em produtos e serviços que 
consideramos essenciais, como pesquisas científicas e serviços do bem-estar público.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (2016), sabendo do poder 
das finanças, e das suas possibilidades de sua utilização de modo positivo e sustentável para geração 
do desenvolvimento socioeconômico, incorporou em sua agenda que se estende até o ano de 2030, 
denominada de “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 
aprovada no ano de 2015, desenvolveu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODS, no qual a 
meta de número oito, refere-se à promoção do crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
no qual a expansão dos serviços financeiros para todos é um dos pontos-chave. Logo, a democratização 
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do sistema financeiro via adoção das finanças sustentáveis, inclusivas e humanizadas, pode contribuir de 
forma eficiente e efetiva para o desenvolvimento. E para tanto, faz-se necessário a construção ou mesmo 
reforma do atual sistema, e para a criação ou reformulação das políticas que visem atingir tal objetivo, 
deve-se utilizar de instrumentos que elucidem o fenômeno da exclusão financeira bem como seu oposto, 
este pode servir de benchmark. Portanto, bases de dados que disponibilizem indicadores de exclusão ou 
inclusão financeira.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXCLUSÃO E INCLUSÃO FINANCEIRA2.2 
Segundo Leyshon e Thrift (1995), Sinclair (2001), entende-se exclusão financeira como um 

fenômeno referente à processos onde grupos sociais e indivíduos são impedidos de acessar o sistema 
financeiro, fato este que contribui para o aumento da pobreza e das desigualdades econômicas e sociais, 
estas, consequentemente geram contrastes negativos entre as regiões. Geralmente, os excluídos do 
sistema são indivíduos de baixa renda, pequenos empresários e agentes atuantes na economia informal, 
todos estes, devido à falta de acesso, em diversos casos são obrigados a buscar meios “alternativos”, 
e acabam, por conseguinte na mão de grupos e pessoas que utilizam da prática abusivas, como por 
exemplo os agiotas que geralmente cobram juros exorbitantes, e utilizam de meios violentos de cobrança. 
Portanto, a exclusão financeira é um fenômeno que pode ser considerado como um obstáculo para o 
desenvolvimento.

A exclusão financeira é um fenômeno que atinge principalmente os países considerados como 
não desenvolvidos, e segundo Crocco at al (2013), está relacionada principalmente à aspectos físicos 
(demográficos) e geográficos, na utilização de práticas restritivas por parte das instituições financeiras, 
possibilitada devido à falta de políticas públicas eficientes e eficazes que regulem a relação entre 
as mesmas e a sociedade. Ainda segundo os autores, no Brasil a partir da década de 1990, devido à 
reestruturação do sistema bancário devido ao fim da inflação que findou com uma das principais receitas 
dos bancos e as privatizações de bancos públicos que culminou num processo de concentração bancária, 
algumas pesquisas referentes a pobreza, desigualdades sociais e regionais incorporaram variáveis 
relacionadas ao sistema financeiro, seguindo uma tendência internacional, principalmente de países 
emergentes. Ressalta-se que ainda são bastantes escassas na época de desenvolvimento deste estudo, 
ano de 2016.

Ainda, para exemplificar a relação restritiva/negativa, é comum verificar em países emergentes 
e subdesenvolvidos, a alocação de agências bancárias em regiões com nível de renda mais elevado, a 
limitação da oferta de produtos e serviços para pessoas consideradas de baixa renda ou determinada 
minoria, por estas possuírem custos teoricamente mais elevados de monitoramento de riscos. Portanto, 
tais fatos demonstram a falta de percepção de algumas instituições e de reguladores, de que as finanças 
podem ser utilizadas de modo sustentável, focando não só no âmbito econômico como também social, 
para alavancar o desenvolvimento daqueles que se encontram em situação desfavorável por hora, mas 
que podem crescer economicamente com o auxílio dos instrumentos adequados, e gerar negócios futuros 
lucrativos com as instituições de modo que a relação seja positiva para ambos os lados, criando assim 
um círculo virtuoso.

Em relação ao oposto do fenômeno da exclusão financeira, tem-se segundo Sinclair (2001), a 
inclusão financeira, via democratização e humanização do sistema, objetiva desbloquear oportunidades 
de desenvolvimento visando a melhoria da vida de todos, especialmente os mais pobres, para tanto, 
deve-se expandir o acesso e ofertar serviços com custos acessíveis.

Assim, as finanças se utilizadas em prol da boa sociedade, como a expansão da inclusão financeira, 
pode desempenhar um papel social transformador, possibilitando um crescimento equitativo, redução da 
pobreza e desigualdades, criação de empregos, promoção da igualdade de gênero, entre outros diversos 
pontos essenciais para o desenvolvimento. Ainda, a inclusão é importante para apoiar indivíduos e 
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grupos sociais que enfrentam reveses inesperados em determinado momento, possibilitando que eles 
saiam desta situação.

Observa-se que para a construção de um sistema financeiro democrático e inclusivo, que contribua 
para a construção de comunidades mais resistentes, depende-se de políticas públicas e estratégias que 
visam a oferta de uma infraestrutura adequada a realidade de cada região.

ESTUDOS ANTERIORES2.3 
Alguns estudos nacionais e internacionais abordam sobre o fenômeno da exclusão financeira 

e a importância da democratização do sistema via inclusão financeira, bem como sobre a elaboração 
de instrumentos como indicadores que podem servir de base para elaboração de políticas públicas e 
estratégias em prol da construção de uma sociedade que alcance um desenvolvimento socioeconômico 
mais igualitário e sustentável.

No âmbito nacional, verifica-se o estudo feito por Crocco et al (2013), que investigou o 
fenômeno da exclusão financeira no contexto das regiões oficiais brasileiras, e para tanto, devido à 
falta de indicadores específicos, utilizou de proxies. Ainda segundo os autores, tal fenômeno é referente 
ao processo no qual determinados indivíduos e grupos sociais, geralmente em situação desfavorável, 
são impedidos de usufruírem dos benefícios propiciados pelos serviços financeiros, fato que tem 
consequências sociais negativas, razão pela qual faz-se necessário a construção ou reforma do atual 
sistema visando que este se apresente de forma democrática e inclusiva, atuando de forma positiva para 
o bem-estar de todos. A exclusão pode ocorrer por impedimento de acesso (demográfico e geográfico) e 
por serviços (também denominada de sub-bancarização). Nas considerações finais, os autores afirmam a 
necessidade da reestruturação do sistema, verificam a associação entre o fenômeno em foco e a pobreza 
e desigualdades, bem como destacam a importância de construção de instrumentos para servirem de 
análises, como indicadores.

Destaca-se outro estudo nacional, feito por Reis e Ventura (2015), que buscou verificar a relação 
entre o índice de Inclusão Financeira do Banco Central do Brasil, aplicado nos estados do nordeste 
brasileiro, e indicadores de desenvolvimento, identificando que regiões no qual o grau de inclusão 
financeira é mais elevado, tem-se maior desenvolvimento, fazendo em suas considerações finais a 
afirmação que a inclusão é um dos componentes necessários, ressalta-se que não suficientes, para o 
desenvolvimento socioeconômico, igualitário e sustentável. Uma limitação deste estudo referenciado, 
se dá pelo fato do indicador do Banco Central do Brasil, ser apresentado com intervalo de tempo de 5 
anos, utilizaram os anos de 2000, 2005 e 2010.

No âmbito internacional, verifica-se o estudo de Anderloni et al (2007), que identificou tipos de 
exclusão financeira, classificando estes como: geográfico, acesso, por condicionantes, por preço, por 
marketing e por autoexclusão. As exclusões por questões geográficas dizem respeito à quantidade de 
unidades prestadoras de serviços financeiros em determinadas áreas. A exclusão por acesso se refere à 
restrição de acesso aos serviços considerando que os riscos são mais elevados para aqueles em situação 
desfavorável. A exclusão por condicionantes diz respeito à oferta de serviços e produtos inadequados 
às reais necessidades de determinados indivíduos ou grupos. A exclusão por preço se dá devido aos 
elevados custos dos produtos e serviços ofertados, a exclusão por marketing refere-se à exclusão de 
determinado segmento do mercado, como pequenas empresas e trabalhadores informais. E por fim, 
identifica a autoexclusão, referente a parcela de indivíduos que se recusam a procurar instituições 
financeiras por diversas razões, que variam desde crenças religiosas até mesmo questões de confiança.

Ainda em âmbito internacional, destaca-se os estudos de Sinclair (2001), Gloukovieff (2006) 
e Sarma (2010), que identificam que a exclusão financeira é um fenômeno complexo ligado à um 
fenômeno maior, a exclusão social, que evita que determinados grupos participem da economia de 
forma mais ativa, fato que retarda o desenvolvimento, fazendo necessária a elaboração de políticas e 
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utilização de estratégias que objetivem a inclusão financeira, esta possibilitaria facilidades de acesso, 
disponibilidade e utilização do sistema formal para todos os membros das sociedade, contribuindo para 
o desenvolvimento mais igualitário e sustentável.

Tem-se também, os estudos como os de Sarma (2010) e Ambarkhane et al (2014), que partem do 
pressuposto da necessidade de utilização de instrumentos (indicadores) que identifiquem o fenômeno da 
exclusão bem como o seu oposto imediato, a necessária inclusão financeira, motivados pela possibilidade 
de contribuição de forma mais efetiva e eficaz para elaboração de políticas públicas e estratégias que 
viabilizem a construção ou reforma do sistema, de modo que este seja mais democrático e inclusivo, 
gerando impactos positivos na sociedade como um todo. Assim, os dois estudos referenciados acima 
desenvolveram respectivamente indicadores para a realidade geral de alguns países, e das regiões oficiais 
do interior da Índia.

ABORDAGEM METODOLÓGICA3. 
DADOS E MÉTODO APLICADO3.1 

Tem-se como foco de análise as regiões oficiais brasileiras, segundo o IBGE (2016) são: Norte 
(Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins); Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia); Sudeste (Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo); Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul); Centro-Oeste 
(Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal).

Em relação aos dados: são secundários, tem-se como fonte de coleta os sites do Banco Central do 
Brasil - BC (2016), e a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN (2016), por meio dos relatórios 
de tecnologia bancária e relatório social das instituições. A série temporal se estende de 2010 até 2015.
Assim, as variáveis evidenciadas a seguir no quadro 1, serão utilizadas para satisfação do objetivo 
principal, a construção do Indicador de Inclusão Financeira na Dimensão Acesso para Regiões Brasileiras 
(IIFDA-RegiõesBr). Ressalta-se que para o tratamento dos dados utiliza-se os softwares Microsoft Excel 
2013, ainda, que o “acesso” no indicador proposto é referente ao acesso à um ponto de atendimento 
fixo (tanto geográfico quanto demográfico), não engloba, portanto, o acesso móvel como o realizado via 
mobile e internet banking, sendo esta inclusive uma limitação do estudo.

VARIÁVEIS DESCRIÇÃO
Quantidades de Agências Bancárias Agências bancárias em funcionamento no país.

Quantidade de Postos de Atendimento de Serviços 
Bancários

Postos de atendimento bancário - PAB, postos avançados 
de atendimento - PAA e postos de atendimento bancário 
eletrônico - PAE.

Quantidade de Cooperativas Financeiras Cooperativas de Serviços Financeiros em funcionamento 
no país.

Quantidade de Instituições de Microfinanças (IMFs) Instituições de Microfinanças (IMFs) em funcionamento 
no país.

Quantidade de Correspondentes de Serviços Bancários
Correspondentes que atuam ofertando serviços e 
produtos bancários (meios de pagamentos, oferta de 
crédito, etc.) em funcionamento no país.

Fonte: Banco Central do Brasil - BC e Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, 2016.
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Ainda, em relação às variáveis, fora coletado de forma específica para região oficial do Brasil, 
e representam os principais pontos de acesso fixos aos serviços financeiros considerando a realidade 
brasileira.

MÉTODO PARA CONSTRUÇÃO DO INDICADOR3.2 

Para o alcance do objetivo proposto no estudo, a construção do Indicador de Inclusão Financeira na 
Dimensão Acesso para Regiões Brasileiras (IIFDA.RegiõesBr), utiliza-se como arcabouço metodológico 
os trabalhos de Nathan, Mishra e Reddy (2008), Sarma (2010), Yorulmaz (2013), e Ambarkhane, 
Singh e Venkataramani (2014), o primeiro propôs uma nova alternativa de cálculo para o índice de 
Desenvolvimento Humano - IDH, utilizando o método do deslocamento ideal, os demais utilizando 
como base a metodologia daquele primeiro trabalho, desenvolveram índices de Inclusão Financeira.

Portanto, para a construção do indicador tendo como base metodológica os trabalhos dos 
autores acima, através do método do deslocamento ideal, segue-se três passos: o primeiro se dá pela 
normalização das variáveis, o segundo o cálculo dos indicadores de dimensão e o terceiro o cálculo do 
indicador composto utilizando o método do deslocamento ideal.

Primeiro Passo: Normalização das Variáveis3.2.1 

Antes da normalização, primeiro faz-se a definição de quantas dimensões irão compor o indicador 
proposto, no presente estudo serão duas dimensões, que consideram o acesso demográfico e geográfico, 
logo, utiliza-se dos dados brutos para um primeiro cálculo afim de colocar cada variável exposta no 
quadro 1, por 100.000 habitantes em idade ativa (dimensão demográfico) e por 10.000 Km2 (dimensão 
geográfica). Após esta primeira transformação, deve-se normaliza-las para evitar problemas como a alta 
dispersão entre elas. Existe na estatística diversas formas para a satisfação deste, destaca-se conforme 
exposto por Scandar Neto (2006), a padronização pelo escore z, na qual se substitui cada valor pela 
distância verificada entre a observação e a média de todas as observações, medidas em unidades de 
desvio-padrões, ou seja, quantos desvio-padrões existem entre o ponto observado e a média. Outra 
técnica, é a simples transformação logarítmica. Porém, a utilizada neste estudo, se dá pela transformação 
dos valores entre zero e um, conhecida internacionalmente e de ampla utilização, também adotada para 
o cálculo dos três índices de dimensão que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Portanto, a seguinte equação evidencia o método de normalização de variáveis empregado neste 
estudo:
Di=— (1)

M-m
Onde: Di: valor normalizado da variável; Xi: valor atual da variável; M: valor máximo da variável; M: 
valor mínimo da variável.

Ressalta-se que, conforme exposto por Sarma (2010), definir qual deve ser o valor máximo e o 
valor mínimo para a construção de um indicador de inclusão financeira se apresenta como uma tarefa 
complexa, sendo mais indicado utilizar-se dos valores mínimos e máximos auferidos na série temporal 
coletada.

 Segundo Passo: Cálculo dos Indicadores de Dimensão3.2.2 
De posse dos valores normalizados, para estruturação dos dois indicadores de dimensão que 

comporão o indicador proposto, o próximo passo apresenta-se como agregação das variáveis, processo 
este que pode ser realizado de várias formas, as principais podem ser consideradas como a média 
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ponderada ou a média aritmética simples, isto porque tem como vantagem a não perda de componentes 
dos dados, evidenciando de forma mais eficiente a realidade dos mesmos. Neste estudo, preferiu-se 
utilizar a média aritmética simples.

Portanto, findado o segundo passo, obtém-se os indicadores de dimensão: Indicador de Dimensão 
para a Inclusão Financeira no Contexto Geográfico e o Indicador de Dimensão para a Inclusão Financeira 
no Contexto Demográfico. O primeiro evidencia as distâncias em quilômetros quadrados de cada região 
para o acesso às instituições financeiras e o segundo evidencia a quantidade de instituições financeiras 
em relação à demografia, mais especificamente cem mil pessoas em idade ativa de cada região.

 Terceiro Passo: Cálculo do Indicador Composto Utilizando o Método do Deslocamento Ideal3.2.3 

Conforme exposto anteriormente, tem-se como arcabouço metodológico para o alcance do 
objetivo proposto no estudo (a construção do Indicador de Inclusão Financeira na Dimensão Acesso 
para Regiões Brasileiras - IIFDA-RegiõesBr), os estudos de Nathan, Mishra e Reddy (2008), Sarma 
(2010), e Ambarkhane. Singh e Venkataramani (2014).

Portanto, o método do deslocamento ideal (DI), utiliza a distância euclidiana normalizada inversa 
a partir do ponto ideal. Ainda, segundo Nathan, Mishra e Reddy (2008), possui seis propriedades de 
desenvolvimento, denominada por NAMPUS, conforme exposto a seguir:

• Normalização: transforma-se as variáveis em valores normalizados, no presente
estudo, preferiu-se adotar a normalização de valores entre o mínimo 0 e o máximo 1.
Considerando os indicadores de dimensão, no espaço dimensional euclidiano, o
mínimo é a origem (0,0) e o máximo (1,1).
 Anonimato: significa que se os valores são trocados entre as dimensões, o valor do indicador • 
composto permanece o mesmo.
 Monotonicidade: refere-se ao valor de uma dimensão particular para o índice D1 é maior do • 
que outra dimensão para o índice D2.
Proximidade: significa que quanto maior for o indicador, menor é a distância a partir• 
do ponto ideal, ou seja, indicando a proximidade do ponto ideal.
Uniformidade: indica o equilíbrio/uniformidade em todas as dimensões.• 
Sinalização: indica o caminho ótimo para que se chegue ao valor mais elevado.• 
Destaca-se que o indicador também possui um papel de auxiliar a realização de projeções. Ainda, 
que a melhoria no índice mais baixo em qualquer dimensão, reflete a melhoria no valor mais 
elevado em qualquer dimensão. 2

Seguindo os pressupostos acima, o modelo de cálculo do método do deslocamento ideal é 
realizado da seguinte forma, observada na equação 2:

IIFDA. RegiõesBr = 1 - ^(1-D1’)2+(1~^2’)2.(1-Dnt. (2)

Onde: D1: Indicador de Dimensão; D2: Indicador de Dimensão; Dn: Indicador de Dimensão; N: Numero 
de Dimensões; O termo ̂ (1 — D1)2 + (1 — D2)2 ... (1 — Dn)2:  distância euclidiana do ponto observado 
até a posição do ponto ideal (1,1).

Na equação (2), divide-se o termo que representa a distância euclidiana do ponto observado até 
a posição do ponto ideal (1,1) pela raiz da quantidade de dimensões para a normalização novamente no 
espaço euclidiano n-dimensional. Também, subtrai-se de 1, para que se obtenha o inverso da distância 
euclidiana normalizada, que é o indicador composto. Este, representa o melhor caminho para se mover 
a partir da posição atual para uma posição superior.

Ressalta-se que a metodologia utilizada é flexível, podendo agregar mais indicadores de dimensão, 
de acordo com a disponibilidade de dados, além de deixar a possibilidade de introduzir fatores de arrasto 
(representando as dificuldades e obstáculos para a melhoria do indicador composto).
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CONSIDERAÇÕES PARA INTERPRETAÇÃO DOS INDICADORES3.3 
Segundo Sarma (2010), pode-se interpretar os resultados dos indicadores por três categorias, 

ficando da seguinte forma:

 0.5 < IFI < 1 = Inclusão Financeira de Grau Elevado.• 
 0.3 < IFI < 0.5 = Inclusão Financeira de Grau Médio.• 
0.0 < IFI < 0.3 = Inclusão Financeira de Grau Baixo. Apresenta o Fenômeno da Exclusão • 
Financeira.

Estendendo a interpretação de Sarma (2010), exposta acima, com as concepções de Shiller (2013), 
que defende que as finanças e seu sistema são poderosos instrumentos que podem ser utilizados em prol 
da construção de uma boa sociedade, igualitária e sustentável, devendo, entretanto, ser democratizado, 
humanizado e apresentar-se de forma mais inclusiva, não se limitar para determinados grupos e 
indivíduos. Pode-se considerar em relação às regiões em análise, aquela que se apresenta com grau 
elevado de inclusão financeira, possui um sistema financeiro mais democrático, ressalta-se que deve ser 
considerando um valor verificado acima de 0.7 como democrático, um valor verificado entre 0.5 até 0.7 
como sistema semidemocrático. Já as regiões que verificarem um grau médio de inclusão financeira, 
podem ser consideradas como pouco democráticas, ou de sistema financeiro democraticamente fraco, 
em relação aquelas regiões que apresentarem um baixo grau de inclusão financeira ou seja, apresentarem 
o fenômeno da exclusão financeira, pode-se considera-las como regiões de sistema financeiro não 
democrático ou sistema financeiro com baixíssimo grau de democratização.

De posse destas considerações a respeito da interpretação, é facilitado o norteamento para 
elaboração ou reforma de políticas públicas e ou estratégias que visam possibilitar que todos desfrutem 
dos benefícios das finanças, e que haja uma relação positiva entre as partes.

ANÁLISE DOS RESULTADOS4. 
Neste estudo, a análise será estruturada em três partes, a primeira refere-se ao indicador de 

dimensão de acesso demográfico, ou seja, indicador por cem mil pessoas em idade ativa, a segunda 
refere-se ao indicador de dimensão de acesso geográfico, ou seja, por dez mil quilômetros quadrados, 
em relação à área de cada uma das regiões. Na terceira parte, apresenta-se os resultados do indicador 
composto, denominado de Indicador de Inclusão Financeira na Dimensão Acesso para Regiões Brasileiras 
(IIFDA-RegiõesBr).

ANÁLISE DO INDICADOR DE DIMENSÃO - ACESSO DEMOGRÁFICO4.1 
O seguinte gráfico 1, apresenta os resultados de cada região oficial brasileira, para o indicador de 

dimensão referente ao acesso demográfico, ou seja, por cem mil pessoas em idade ativa, entre o período 
de 2010 até 2015.
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Gráfico 1: Indicadores de Acesso Demográfico para Regiões Oficiais Brasileiras.

Fonte: Elaboração Própria.

A partir dos resultados apresentados no gráfico 1, considerando apenas a dimensão acesso demográfico 
(ou seja, indicador por cem pessoas em idade ativa), verifica-se de acordo com a interpretação proposta 
por Sarma (2010) e incorporando os conceitos de Shiller (2013), durante toda série temporal de 2010 
até 2015, apenas a região sul apresentou-se com grau elevado de inclusão financeira, mas ainda pode 
ser considerada como um sistema semidemocrático por não auferir valores acima de 0.7. Já as regiões 
centro-oeste, sudeste e norte, apresentaram-se com grau médio de inclusão financeira, logo, podem 
ser definidas como sistemas pouco democráticos, ressalta-se que tais regiões são bastantes desiguais 
em relação ao tamanho da população em idade ativa. Por fim, apenas a região nordeste, verificou 
com grau baixo de inclusão financeira, apresentando-se como um sistema não democrático ou com 
baixíssimo grau de democratização, logo, entende-se que a região apresenta o fenômeno da exclusão 
financeira.

Ainda em relação aos resultados evidenciados no gráfico 1, ressalta-se novamente que são 
referentes apenas ao acesso demográfico, portanto, os resultados efetivos sobre a inclusão financeira, 
devem ser verificados no indicador composto que será apresentado a seguir.

ANÁLISE DO INDICADOR DE DIMENSÃO - ACESSO GEOGRÁFICO4.2 

O seguinte gráfico 2, apresenta os resultados de cada região oficial brasileira, para o indicador 
de dimensão referente ao acesso geográfico, ou seja, por dez mil quilômetros quadrados, entre o período 
de 2010 até 2015.



14 15

Gráfico 2: Indicadores de Acesso Geográfico para Regiões Oficiais Brasileiras.

Fonte: Elaboração Própria.

A partir dos resultados apresentados no gráfico 2, considerando apenas a dimensão acesso 
geográfico (ou seja, indicador por dez mil quilômetros quadrados), verifica-se de acordo com a 
interpretação proposta por Sarma (2010) e incorporando os conceitos de Shiller (2013), que durante toda 
série temporal de 2010 até 2015, apenas as regiões sudeste e sul apresentam-se com elevado grau de 
inclusão financeira, ainda, pode-se considerar que a região sudeste apresenta-se com sistema democrático 
por auferir valores acimas de 0.7 durante toda série, já a região sul, por auferir valores acima de 0.5 porém 
abaixo de 0.7, apresenta-se com sistema semidemocrático. Em relação às outras regiões, todas estas 
auferiram valores inferiores à 0.3, logo, identifica-se baixo grau de inclusão financeira, com sistemas 
não democráticos, porém, vale ressaltar que tanto a região norte quanto a nordeste, possuem grande 
extensão territorial, e baixa densidade demográfica, assim, reforça-se a relevância de um indicador 
composto por as duas dimensões apresentadas neste estudo, conforme será observado a seguir, para que 
se verifique de forma mais eficiente o grau de inclusão financeira e a existência ou não do fenômeno da 
exclusão.

Portanto, faz-se necessário um indicador composto, como proposto no estudo, para que se verifique 
de forma eficiente e eficaz o grau de inclusão financeira, bem como se os sistemas são democráticos ou 
não, e a existência do fenômeno da exclusão, conforme pode- se observar a seguir.

ANÁLISE DO INDICADOR COMPOSTO - INDICADOR DE INCLUSÃO 4.3 
FINANCEIRA NA DIMENSÃO ACESSO PARA REGIÕES BRASILEIRAS - IIFDA.
REGIÕESBR

Conforme observado anteriormente, faz-se necessário um indicador composto para que se 
verifique de forma eficiente e eficaz o grau de inclusão financeira ou o fenômeno da exclusão. Portanto, 
o seguinte gráfico 3, apresenta os resultados do indicador proposto no estudo, denominando de Indicador 
de Inclusão Financeira na Dimensão Acesso para Regiões Brasileiras - IIFDA.RegiõesBr.
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Gráfico 3: Indicadores de Inclusão Financeira na Dimensão Acesso para Regiões Brasileiras -
IIFDA.RegiõesBr

Fonte: Elaboração Própria.

A partir dos resultados apresentados no gráfico 3, verifica-se que em consideração a média dos 
indicadores no âmbito nacional, apenas as regiões sul e sudeste apresentaram valores acima, ainda, 
verifica-se de acordo com a interpretação proposta por Sarma (2010) e incorporando os conceitos 
de Shiller (2013), durante toda série temporal de 2010 até 2015, que apenas aquelas duas regiões 
apresentam-se com elevado grau de inclusão financeira, porém, pode-se considerar que possuem sistema 
semidemocrático, devido aos valores que foram superiores à 0.5 porém inferiores à 0.7. Em relação às 
outras regiões, centro-oeste, nordeste e norte, todas ficaram abaixo da média nacional, e verifica-se 
que apresentam baixo grau de inclusão financeira, por apresentarem valores abaixo de 0.3, podendo 
considera-las sob efeito do fenômeno da exclusão financeira, ou de sistema não democráticos, fato que 
pode gerar obstáculos para o desenvolvimento socioeconômico.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS5. 
Entende-se que a democratização do sistema financeiro, fazendo deste mais inclusivo e 

humanizado, tem o poder de findar com o fenômeno da exclusão, e representa um dos componentes 
necessários, ressalta-se que não suficientes, para combater a pobreza e desigualdades, e possibilitar o 
desenvolvimento socioeconômico mais igualitário e sustentável.

Logo, o presente estudo constitui-se no desenvolvimento de um indicador de inclusão financeira 
para as regiões oficiais brasileiras, denominado de Inclusão Financeira na Dimensão Acesso para Regiões 
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Brasileiras - IIFDA.RegiõesBr, a motivação para este se dá pela dificuldade de disponibilidade de dados 
que possibilitem a realização de análises mais eficientes que permitam a elaboração ou reestruturação de 
políticas públicas e estratégias para construção de um sistema financeiro mais democrático, humanizado 
e inclusivo.

Os resultados, apontam que as regiões sul e sudeste verificam elevado grau de inclusão financeira, 
apesar de ainda apresentarem-se como sistemas semidemocráticos, requerendo maior aperfeiçoamento 
para o alcance de uma situação mais favorável. Em relação às regiões centro-oeste, norte e nordeste, 
verifica-se baixo grau de inclusão financeira, assim, pode-se considerar que o fenômeno da exclusão 
financeira está presente nestas regiões, requerendo maiores atenções para estruturação ou reestruturação 
de políticas públicas e estratégias que visem a otimização do sistema.

Por fim, o estudo possui algumas limitações, como o fato do indicador não abranger a dimensão 
do acesso móvel ao sistema financeiro (como a internet e o mobile banking). E como sugestão para novas 
pesquisas, tem-se a superação da limitação exposta anteriormente, e verificar via aplicação de modelos 
econométricos, a relação entre o indicador desenvolvido e indicadores de pobreza, desigualdade, e 
desenvolvimento econômico e social.

 REFERÊNCIAS6. 
AMBARKHANE, Dilip; SINGH, Ardhendu Shekhar; VENKATARAMANI, Bhama. Developing a 
Comprehensive Financial Inclusion Index. Available at SSRN 2485774, 2014.

ANDERLONI, Luisa; BRAGA, Maria Debora; CARLUCCIO, Emanuele Maria (Ed). New Frontiers 
in Banking Services: emerging needs and tailored products for untapped markets. Springer Science & 
Business Media, 2007.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB. Informações Cadastrais e sobre Contabilidade. Disponível 
em: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/infcadastro>. Acesso em: 04 de abr. 2016.

CROCCO, M. SANTOS, F. FIGUEIREDO, A. Exclusão Financeira no Brasil: uma análise regional 
exploratória. Revista de Economia Política, São Paulo, 2013.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - FEBRABAN. Relatórios Anuais. Disponível em: <http://
www.febraban.org.br/febraban.asp?id pagina=90>. Acesso em: 04 de abr. 2016.

GLOUKOVIEZOFF, G. From financial exclusion to overindebtedness: the paradox of difficulties of 
people on low incomes, in Anderloni, L. et.al. (ed) New Frontiers in Banking Services: emerging needs 
and tailored products for untapped markets, Nova York, Springer, 2006.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRÁFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Dados sobre a População. 
Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/mapa site/mapa site.php#populacao>. Acesso em: 04 de abr. 2016.
LEYSHON, A. THRIFT, N. Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and 
the United States, Transaction of the Institute of British Geographers, New Serie, n. 20, p. 312-41, 
1995.
NATHAN, H.S.K; MISHRA, S; REDDY, B.S. An Alternative Approach to Measure HDI. Indira Gandhi 
Institute of Development Research - IGIDR, Mumbai, India, Working Paper WP-2008-002, 2008.
REIS, Diego Araujo; VENTURA, Osvaldo Sousa. UMA AVALIAÇÃO DO ÍNDICE INCLUSÃO 
FINANCEIRA NOS ESTADOS DO NORDESTE BRASILEIRO. Revista Brasileira de Politicas 
Públicas, v. 5, n. 1, 2015.
SARMA, M. Index of Financial Inclusion. Center for International Trade and Development - CITD, 
Discussion Paper in Economics, Jawaharlal Nehru University, India, 2010.



18 19

SCANDAR NETO, Wadih João; JANNUZZI, P. M.; SILVA, P. L. N. E. Sistemas de indicadores ou 
indicadores sintéticos: do que precisam os gestores de programas sociais. Anais do XVI Encontro 
Nacional de Estudos Populacionais, 2008.
SHILLER, Robert J. Finance and the good society. Princeton University Press, 2013.

SINCLAR, S. Financial Exclusion: an introductory survey, Edinburgh Heriot Watt University/Center 
for Research into Socially Inclusive Services (CRIS), 2001.
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD. Os objetivos de 
desenvolvimento do milênio - ODS. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/ODM.aspx>. Acesso em: 01 de 
mar. 2016.


