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O Sistema de Indicadores  
de Percepção Social (SIPS)  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) atua como importante agente no cenário 
das políticas públicas. O Instituto assume o 
compromisso de articular e disseminar estudos e 
pesquisas, subsidiar a elaboração de planos, 
políticas e programas governamentais, 
assessorar processos decisórios de instituições 
governamentais, além de cooperar com 
governos e entidades internacionais no seu 
campo de atuação. Apesar do imenso leque de 
ações voltadas para a elaboração de estudos 
sobre cenários, o Ipea tem pouca tradição na 
formulação de dados primários. 

O trabalho atual, portanto, possui como benefício 
direto o aprimoramento das funções do Instituto 
dentro da sociedade civil, tornando-se um 
produtor de dados primários em nichos 
específicos de atuação. Esse novo ramo de 
atividade garantirá visibilidade e respaldo ao 
Ipea, concedendo-lhe maior participação no ciclo 
de planejamento, implementação e avaliação das 
políticas públicas do País. 

Esta pesquisa configura um sistema de 
indicadores sociais para verificação de como a 
população avalia os serviços de utilidade pública 
e o grau de importância deles para a sociedade. 
Logo, permitirá ao Estado atuar de maneira mais 
eficaz e em pontos específicos da complexa 
cultura e demanda da população brasileira.  

O Sistema de Indicadores de Percepção Social 
(SIPS) tem como finalidade servir um quadro de 
dados sobre a percepção da população nas 
seguintes questões: i) justiça; ii) cultura; iii) 
segurança pública; iv) serviços para mulheres e 
de cuidados das crianças, v) bancos; vi) 
mobilidade urbana; vii) saúde; viii) educação; e; 
ix) qualificação para o trabalho. Logo, as análises 
dos dados servirão como arcabouço pragmático 
para otimizar a eficácia e a eficiência dos 
investimentos públicos diante dos serviços 
direcionados a estes fins. 

A pesquisa servirá tanto como indicador 
essencial para o setor público estruturar da 
melhor maneira suas ações, como também uma 
forma de a sociedade civil entender o que de fato 
se configura como de interesse comum e quais 
os fatores mais requisitados ao Estado. 
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Introdução1 

O projeto Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS), elaborado pelo Ipea, 

consiste em uma pesquisa domiciliar realizada junto às famílias brasileiras com a 

finalidade de conhecer as suas percepções sobre serviços de utilidade pública oferecidos 

ou postos à disposição pelo Estado em diversas áreas, como a justiça, a segurança 

pública, educação, saúde e cultura, entre outros.  

 Nesta edição, o SIPS focalizou os serviços oferecidos pelos bancos comerciais, 

públicos e privados2, e a temática da exclusão bancária de parte da população brasileira. 

A pesquisa também quis conhecer o entendimento da população sobre as principais 

funções de um banco. 

 O sistema bancário brasileiro é reconhecido pela sua regulamentação, elaborada 

por entes públicos: Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil, em 

consonância com os acordos internacionais vigentes. O sistema também tem como 

características reconhecidas o seu alto grau de automação tecnológica e concentração de 

mercado.  

O questionário aplicado contou com 36 perguntas objetivas que abordaram a 

inclusão bancária, a qualidade dos serviços e do atendimento prestado, o horário de 

funcionamento das agências bancárias, a segurança para a realização das operações e os 

produtos e serviços oferecidos. 

 A aplicação dos questionários considerou uma distribuição pelas grandes regiões 

do país e por cotas, tendo como parâmetros a Pesquisa Nacional por Amostragem de 

Domicílios (PNAD) 2008, realizada pelo Instituto brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Os resultados apresentados a seguir são decorrentes de uma primeira análise 

dos dados coletados.  

 

 

 

 

                                                      

1 Este estudo foi elaborado pelo Técnico de Planejamento e Pesquisa Fabio Schiavinatto, da Assessoria 
Técnica da Presidência do Ipea. 

2 A pesquisa não faz distinção entre bancos públicos e privados, por considerar como importante 
característica do segmento bancário a sua competitividade concorrencial.   
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1. Percepção da função de um banco 

As principais ações do atendimento bancário são: movimentação e depósitos de 

dinheiro, oferta de produtos e serviços e concessão de crédito. O Gráfico 1 mostra a 

distribuição dessas respostas por grandes regiões do País. 

 

Gráfico 1: Principal função de um banco, por grandes regiões 

Fonte: Ipea: SIPS, 2010 

  

A compreensão sobre a principal função de um banco apresenta algumas 

diferenças do ponto de vista regional. Nas regiões mais desenvolvidas economicamente 

(Sudeste e Sul), há uma menor percepção da relevância da concessão de crédito em 

comparação com resultado nacional, enquanto nas regiões menos desenvolvidas 

economicamente (Nordeste e Norte), os entrevistados atribuem uma maior relevância a 

essa função dos bancos. 

 Considerando o sexo, em nível nacional, os homens dão uma maior importância 

à função de concessão de crédito do que as mulheres (5,4% e 3,6% respectivamente) 

enquanto as mulheres se mostram mais interessadas nos produtos e serviços oferecidos 

(31,4% contra 24,4% dos homens). 

 Com relação à idade, temos os extremos – ou seja, entre 18 e 24 anos e maiores 

de 54 anos – com percepções diferentes em relação à função de concessão de crédito 

por parte dos bancos. No primeiro estrato, a concessão de crédito foi apontada principal 
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função por 3,5% dos respondentes, enquanto no segundo, o percentual foi de 6,6%. As 

faixas intermediárias mais baixas convergem para a média nacional, mas a que 

compreende a idade entre 45 e 54 anos diverge dessa tendência, atingindo 3,1%, o 

percentual mais baixo entre todas as faixas etárias. 

 Os resultados com relação ao nível de escolaridade mostram que a importância 

atribuída à função de oferecer produtos e serviços e pagar contas pelos bancos é 

percebida de forma homogênea, em torno de 30% para todas as faixas. No entanto, há 

diferenças de percepção entre as faixas em relação às outras duas funções investigadas:  

Movimentar / guardar dinheiro no banco tem maior importância nas faixas com maior 
grau de escolaridade (a partir do ensino fundamental completo); e 

a) Emprestar dinheiro tem sua importância diminuída conforme o maior grau de 

escolaridade. 

Considerando a faixa de renda definida como a renda total obtida no último mês, 

somando-se todas as fontes (como salários, programa sociais, rendas financeiras e não-

financeiras), os resultados foram os seguintes: 

 

Gráfico 2: Principal função de um banco, por faixa de renda 

Fonte: Ipea: SIPS, 2010 

 
 Na faixa de renda acima de 20 salários mínimos, a função de emprestar dinheiro 

alcança a maior pontuação. Em seguida, vêm as faixas de renda mais baixas (inferior a 5 

salários mínimos), todas acima da média nacional geral, de 4,5%. 
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A faixa de renda que atribui a maior importância à função de concessão de 

crédito por parte dos bancos é, ao mesmo tempo, a que atribuiu menos importânica aos 

produtos e serviços, enquanto as demais faixas oscilaram em torno da média nacional 

geral de 29,5%. A oscilação em torno da média nacional também se repete para a 

função de movimentar / guardar dinheiro. 

Em resumo, os bancos, no Brasil, são percebidos pela população como 

instrumentos de guarda e circulação de valores, e, em segundo plano, como 

estabelecimentos de venda de produtos, oferta de serviços e pagamento de contas. A 

concessão de crédito não ocupa um espaço importante segundo os brasileiros. 

 

2. Inclusão bancária e percepção familiar no Brasil 

A pesquisa procurou obter impressões da parte da população excluída do sistema 

bancário. Para isso, formulou questão na qual divide os respondentes em detentores e 

não-detentores de conta bancária, procurando, em seguida, investigar as razões desta 

exclusão, de acordo com o segundo grupo, e as percepções sobre o sistema, de acordo 

com o primeiro grupo. O gráfico 3 mostra a distribuição regional desta situação. 

 

Gráfico 3: Posse de conta bancária, por grandes regiões 

               

Fonte: Ipea: SIPS, 2010 

 

 A análise dos dados mostra desigualdades regionais. Enquanto nas regiões mais 

desenvolvidas economicamente, mais de 60% de sua população foi incluída no sistema 

Sim, há mais de 5 anos 16,1 17,1 13,8 14,8 17,3 24,0 

Sim, entre 1 e 5 anos 39,0 47,1 47,0 29,6 23,9 37,7 

Sim, há menos de 1 ano 5,4 5,9 5,1 3,0 8,8 7,2 

Não tem 39,5 30,0 34,1 52,6 50,0 31,2 

BRASIL SUL SUDESTE NORDESTE NORTE CENTRO- 
OESTE 
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bancário, as regiões menos desenvolvidas economicamente (Nordeste e Norte) 

representa cerca de 50%. 

 O gráfico 4 apresenta a quantidade da população dividida por sexo que possui 

conta bancária. 

 

Gráfico 4: Posse de conta bancária, por sexo 

 

         Fonte: Ipea, SIPS, 2010. 

 

 No gráfico 5, os dados foram expressos por faixa etária. 

 

Gráfico 5: Posse de conta bancária, faixa etária 

 
                  Fonte: Ipea, SIPS, 2010 
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44,2 

34,3 
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tem conta hoje tem conta há mais de 5 anos 

51,9

65,0 

66,1 
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59,4 

11,8 

37,6 

47,1

44,7 

50,5

18 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 54 anos

mais de 54 anos

tem conta hoje tem conta há mais de 5 anos 
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 As mulheres constituem a maior parte da população excluída do sistema 

bancário e a população jovem está tendo acesso mais cedo ao sistema, enquanto os 

maiores de 45 anos tiveram um avanço menor. 

 Com relação à renda, os dados evidenciam a mesma relação estabelecida com o 

nível de escolaridade, ou seja, quanto maior a renda, maior o índice de inclusão no 

sistema bancário. 

 

Gráfico 6: Posse de conta bancária segundo o grau de escolaridade 

 
Fonte: Ipea, SIPS, 2010 

* Para facilitar o entendimento por parte dos entrevistados, a pergunta foi feita com base na nomenclatura antiga das séries do 
ensino.  Com a nomenclatura atual, o gráfico seria dividido, da esquerda para a direita, em: até a 5ª série do Ensino Fundamental; da 
6ª à 9ª série do Ensino Fundamental; Ensino Médio completo ou incompleto; e Ensino Superior incompleto, completo e Pós 
Graduação. 
 

Apesar da melhora na situação atual em relação àquela encontrada há mais de cinco 

anos, ainda temos um expressivo contingente de pessoas com baixa renda familiar 

excluídas do sistema, notadamente nas faixas abaixo de 5 salários mínimos, que 

compõem a maior parcela da população. 

 

3. Conta bancária: percepções por parte dos excluídos 

A pesquisa procurou saber da parcela da população excluída do sistema bancário, além 

dos motivos dessa exclusão, se havia o desejo de possuir uma conta bancária e também 

se o entrevistado acreditava ter o perfil definido pelos bancos como público-alvo. As 

respostas a esses questionamentos estão no quadro seguir. 

 

 

44,4 

54,8 

69,3 

88,5 

32,4 33,3 
39,6 

63,6 

Até 4ª série do 1º grau de 5ª a 8ª série do 1º  

grau
2º grau completo ou

incompleto
Superior Incompleto ,

Completo e Pós -

Graduação  

tem conta hoje tem conta há mais de 5 anos
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Gráfico 7: Desejo e condições de ter uma conta bancária (%) 

39,5 40,6

26,6

Não tem conta bancária Deseja ter conta bancária Acredita ter condições
financeiras necessárias e
atrativas para os bancos

Não tem conta bancária

Deseja ter conta bancária

Acredita ter condições financeiras necessárias e atrativas para os bancos
 

Fonte: Ipea: SIPS, 2010 

 

 O percentual de pessoas que desejam possuir uma conta bancária é maior entre 

as seguintes faixas da população: (a) mulheres jovens (com menos de 24 anos de idade), 

(b) pessoas com o ensino fundamental completo, (c) pessoas com renda de até 2 salários 

mínimos mensais e (d) residentes nas regiões Norte e Nordeste. 

 Contudo, entre aqueles que se sentem pertencentes ao público-alvo dos bancos, o 

perfil se modifica um pouco. O percentual é maior entre (a) jovens de ambos os sexos, 

(com menos de 24 anos de idade), (b) pessoas com ensino fundamental completo e (c) 

pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos. A maior concentração também 

está nas regiões Norte e Nordeste, especialmente na última. 

 

4. Percepções dos serviços dos detentores de contas bancárias 

Como apurado anteriormente, 60,5% dos respondentes possuem conta bancária. Quanto 

ao processo de escolha do banco, o quadro a seguir mostra quais foram as principais 

razões para a decisão.. O Gráfico 8 traz a distribuição regional dessas motivações. 
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Gráfico 8: Motivação para a escolha do banco (%) 

 
Fonte: Ipea: SIPS, 2010 

  

 A motivação para a escolha do banco tem características regionais bem 

definidas. A escolha por parte da empresa onde trabalha o cidadão é a única exceção, 

porque é decisiva em todas as regiões do País, sendo o maior índice o da Região 

Sudeste. 

 Já a tradição no relacionamento com o banco (pessoal ou familiar) tem muita 

relevância na Região Sul, sendo seu valor quase o dobro do índice nacional, enquanto 

no Norte há menos influência desse fator sobre a decisão de escolha.  

A confiança no banco como fator decisivo para escolha tem maior importância 

nas regiões menos desenvolvidas economicamente, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

com destaque para esta última, em que essa razão foi apontada por quase 40% dos 

respondentes. Nas regiões mais desenvolvidas (Sudeste e Sul) o fator de confiança tem 

influência reduzida na decisão em comparação aos outros motivos. 

A localização do banco tem peso destacado como fator decisivo de escolha na 

Região Sudeste e a falta de alternativas, na Região Norte. 
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Homens e mulheres apresentam motivações semelhantes para a escolha do 

banco, sendo que os primeiros recebem maior influência da empresa em que trabalham. 

Entre as mulheres, a proximidade do banco tem peso maior que entre os homens. 

 A escolha do banco por parte da empresa tem maior peso na faixa etária entre 25 

e 44 anos. Há relação direta com o maior nível de escolaridade e também com a renda, 

pelo menos até a faixa abaixo dos 20 salários mínimos. 

Considerada pelos respondentes como a principal função de um banco, a 

movimentação (todos os tipos inclusive a guarda do dinheiro) da conta bancária é a 

operação realizada com maior freqüência, sendo apontada por 93,8% dos entrevistados.  

 O tempo gasto para realizar essa operação é visto como muito satisfatório ou 

satisfatório por 78,8% dos respondentes que a indicaram como operação mais realizada 

e muito insatisfatório ou insatisfatório por 20,1% destes. 

 Foram feitas várias perguntas sobre a qualidade dos serviços prestados pelos 

bancos das quais se destacam, inicialmente, a segurança para a realização da operação 

bancária e o horário de atendimento das agências. 

  A Tabela 1 mostra o nível de satisfação dos clientes em relação à segurança 

(restringido-se às ocorrências de roubos, assaltos e similares) para realizar a operação 

bancária na agência. 

 

Tabela 1: Segurança na realização das operações bancária na agência 
 

Muito satisfeito 7,0% 
Satisfeito 71,2% 
Indiferente 7,5% 
Insatisfeito 12,3% 
Muito insatisfeito 1,4% 
Não sabe ou não respondeu 0,6% 

                                                      Fonte: Ipea: SIPS, 2010 

 

O resultado geral aponta que 78,2% estão muito satisfeitos ou satisfeitos com 

segurança oferecida pelos bancos em suas agências e 13,7%, muito insatisfeitos ou 

insatisfeitos com ela. 

A Região Sul é aquela em que há mais pessoas satisfeitas ou muito satisfeitas 

com a segurança na realização das operações, com 84,7%, enquanto o Nordeste 

apresenta o índice mais baixo dentre todas as regiões: 69,8%.  
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Homens e mulheres têm percepções parecidas e em torno do resultado geral. 

Entre as pessoas na faixa etária entre 25 e 34 anos, há maior percentual de insatisfeitos, 

17,1%, e a partir dela, esse percentual decresce. 

O percentual de insatisfeitos com a questão da segurança cresce conforme 

aumenta o nível de escolaridade, chegando ao seu maior índice junto àqueles que 

possuem nível de instrução superior (15,1%). Não há relação direta entre o nível de 

satisfação e a renda das famílias, embora se encontre na faixa mais alta o maior índice 

de insatisfação (15,2%). 

O horário de atendimento das agências é considerado insatisfatório por 23,2% 

dos respondentes. A distribuição espacial traz o seguinte quadro:   

 

Gráfico 9: Satisfação com relação ao horário de atendimento 

das agências bancárias, por grandes regiões 

 
Fonte: Ipea: SIPS, 2010 

 

 A Região Sul é a única a destoar em suas indicações em relação à média geral, 

pois é a região mais indiferente com o horário de atendimento das agências bancárias e 

por isso, passa também a ser a detentora dos índices mais baixos tanto para o nível de 
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satisfação como para o nível de insatisfação. Na Região Centro-Oeste, há mais 

entrevistados satisfeitos com o horário de atendimento das agências, enquanto o 

Nordeste é a região com maior percentual de insatisfeitos. 

 O perfil da população muito satisfeita ou satisfeita com o horário de atendimento 

das agências segundo as variáveis de sexo, idade, escolaridade e renda é formado por (a) 

mulheres (68,8%), (b) pessoas com idade superior a 54 anos (74,8%), (c) pessoas que 

estudaram até a 4ª série do ensino fundamental (76,5%) e (d) pessoas com renda inferior 

a dois salários mínimos (71%). 

 A percepção positiva em relação ao horário de atendimento das agências é 

composta, em parte, pelos estratos socioeconômicos que também compõem parcela 

significativa dos excluídos do sistema bancário e dos que desejam ter uma conta em um 

banco e acreditam reunir condições e atrativos financeiros para isso. 

 O índice de insatisfeitos ou muito insatisfeitos é maior entre (a) homens 

(26,4%), (b) pessoas com idade entre 25 e 35 anos de idade; (c) aqueles que estão 

cursando o nível superior ou já o concluíram, com ou sem pós-graduação (27,2%) e (d) 

pessoas com renda mensal entre 2 e 5 salários mínimos (24,2%). 

 

Inclusão e serviços bancários: o problema em perspectiva 

O sistema bancário brasileiro demonstrou possuir uma boa avaliação da população 

quanto à percepção das atividades desenvolvidas, mas, ainda que preliminarmente, pelo 

menos dois pontos merecem uma atenção especial. 

 O primeiro está na quantidade expressiva de excluídos do sistema que, em 

grande parte, se manifestaram interessados na inclusão. É um estrato da população de 

baixa renda e de pouca escolaridade, mas que representa uma importante parcela e que 

vem sendo absorvida pelo mercado de trabalho, estimulada pelo crescimento 

econômico. Há, todavia, que se criar produtos e serviços específicos para esta população 

de modo a incorporá-la ao sistema bancário e socializar o acesso a esse serviço público 

operado por concessão. 

 Em segundo lugar, chama a atenção o baixo percentual da população que 

percebe a função de concessão de crédito como intrinsecamente bancária. Há de se 

investigar mais detalhadamente as causas dessa percepção: lembranças inflacionárias; 

altas taxas de juros; conservadorismo das instituições bancárias; modelos de negócios 

inadequados, burocracia processual. Essas possibilidades, além de outras, 
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separadamente ou somadas, podem estar obrigando a população, ou pelo menos parcela 

dela, a recorrer a outros meios de obtenção de crédito, nem sempre lícitos ou bem 

regulados, mas que com certeza a oneram de forma mais abusiva.    
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Metodologia 

A técnica amostral utilizada para a confecção da pesquisa pode ser denominada como 

“amostragem por cotas”, visando assim, à representatividade e operacionalidade. 

 

Margem de erro 

Foram entrevistadas 2.770 pessoas nas cinco regiões do País. A técnica de amostragem 

por cotas consistiu em dimensionar o tamanho da amostra, de modo a garantir a margem 

de erro geral (nível nacional) de 1,86%, considerando um nível de confiança de 95%, 

com p = 0,5, dado a heterogeneidade das regiões brasileiras. A margem de erro máxima 

por região é 5% e p = 0,7, mantendo-se o mesmo nível de confiança. A fim de isolar o 

erro amostral proveniente das variáveis que acredita-se terem grande variabilidade, as 

seguintes variáveis foram controladas: idade, sexo, escolaridade, renda, UF, região 

metropolitana (RM) e não-RM e porte do município. O controle foi realizado através 

das cotas, de forma que se manteve a composição da população na distribuição 

percentual daquelas variáveis. Mantendo-se essa composição, a variabilidade da 

amostra nesses quesitos é igual à da população. Esse controle possibilita maximizar as 

estimativas e se obter uma margem de erro de 5%, com nível de confiança de 95%, para 

os níveis do Brasil e das grandes regiões. 

 

Acesso ao entrevistado 

As entrevistas são realizadas com pessoas físicas nas residências, de modo a obter as 

informações diretamente das famílias, segundo seu local de moradia. 

 

Distribuição e dimensionamento da amostra 

Inicialmente, foi calculado o número de entrevistas necessário de forma a garantir um 

nível mínimo de confiança de 5% para cada região do território nacional, mantendo-se 

também a proporcionalidade existente. Em seguida, a amostra de cada região foi 

dividida proporcionalmente entre os respectivos estados. Por sua vez, as amostra 

estaduais foram dicotomizadas entre metropolitana e não metropolitana. A partir daí, os 

municípios que compõem a amostra final foram selecionados, contemplando-se 

municípios autorrepresentativos, médios e pequenos. Na seleção, procurou-se 

representar cada estado espacialmente, ao mesmo tempo em que se buscou garantir 

operacionalidade das rotas.  
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